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Na dobry początek roku szkolnego:)
Witamy serdecznie po wakacjach całą naszą szkołę, a szczególnie osoby, które w tym
roku szkolnym rozpoczynają z nami naukę i pracę.
Po wakacyjnym odpoczynku czas wrócić do szkoły. Żeby osłodzić Wam ten powrót,
proponujemy lekturę pierwszego w tym roku szkolnym numeru naszej gazetki. A w nim dużo
ciekawostek i nowy zespół redakcyjny.
Pamiętajcie, że w tej szkole jest bardzo przyjemnie, aż z uśmiechem na twarzy się
do niej przychodzi. Są ciekawe lekcje, ciekawi ludzie, różne ciekawe koła zainteresowań,
które mogą Cię zainteresować i rozwinąć Twoje pasje, a przy okazji można poznać nowych
kolegów, wspólnie działać i spędzać ze sobą czas.
Życzymy Wam wszystkim i sobie również udanego roku szkolnego 2020/21
I zapraszamy do lektury najwspanialszej, czyli naszej gazetki szkolnej „Ale numer”.

A dla tych, którzy nie są jeszcze do końca zadowoleni z powrotu do szkoły, na poprawę
humoru – „szkolne” memy

Alicja Kamińska, kl. IIIc i Bartek Saks, kl. IIe
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THE DOT DAY (Międzynarodowy Dzień Kropki)
Hej, myślałeś (myślałaś) kiedyś jak wyglądałby świat bez kropek? Nie? Spróbuj.
Biedronki bez kropek, muchomory bez kropek, ubrania bez kropek, niebo bez kropek,
czyli gwiazd, a na dodatek - bez kropek zdania! Wyobrażasz to sobie? Kropki są potrzeb-

ne i kropka.
Może także i dlatego już od kilku lat w wielu krajach na świecie 15 września to
tzw. THE DOT DAY (Międzynarodowy Dzień Kropki) czyli święto kreatywności, odwagi
i zabawy.
A wszystko zaczęło się od książki

The Dot, Petera Reynoldsa.

Pamiętasz jeszcze opowieść o Vashti, która dzięki małej kropce oprawionej w ramki
uwierzyła w siebie? A przecież chwilę wcześniej mówiła :”nie wiem”, „nie chcę”, „nie
potrafię”. Czy znasz kogoś kto myśli podobnie? Może warto opowiedzieć mu o pewnej
kropce...Bo wiara w siebie jest naprawdę ważna - nie tylko 15 września.
W naszej szkole THE DOT DAY zaszczepiły dwie osoby

- pani Danusia

Lewandowska i pani Ania Masłowska, po to by na jeden dzień nasza szkolna
rzeczywistość rozbłysła setkami kolorowych kropek
‘
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Kropki zagościły na naszych ubraniach, plecakach,
butach, krawatach, na świetlicowej tablicy i oczywiście w naszych w zeszytach.
Ale najważniejsze, że od tego dnia kropka będzie
nam się kojarzyć z twórczością, dobrymi pomysłami
i odwagą bycia sobą. Masz do tego pełne prawo i
kropka.

Moje hobby
„Moje hobby” to miejsce w naszej szkolnej gazetce, gdzie każdy może zaprezentować
swoje hobby, zainteresowania. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do p. Anny Skiby.

W tym numerze o swojej pasji opowie uczeń klasy IIe – Bartosz Saks oraz
uczeń klasy 3c – Antek Smyk.
Moje hobby to muzyka.
Lubię jej słuchać w czasie wolnym i na poprawę humoru.
Najlepiej słucha się muzyki w dobrym towarzystwie, np.z moją koleżanką Asią,i Natalią
i Darią .
Dziś polecam wszystkim do posłuchania, następujące utwory moich ulubionych wykonawców – Bobby’ego Farrell’a, Zbigniewa Dziewiątkowskiego, Marie Laforet.
Oto linki do tych piosenek:
https://www.youtube.com/watch?v=ta42xU2UXLA;
https://www.youtube.com/watch?v=EZPnRVaqLBM;
https://www.youtube.com/watch?v=dEMUHE1O2mM
Antek Smyk
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Moje hobby
Od wielu lat interesuję się kolejnictwem.
Wszystkim zainteresowanym tym tematem
polecam Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
Muzeum mieści się przy ulicy Towarowej 3
i jest otwarte codziennie w godzinach
10:00 – 18.00. Warto zapamiętać , że w poniedziałki jest wstęp wolny.
Lokomotywa z 1880 roku

W muzeum można obejrzeć zabytkowe lokomotywy i wagony oraz starą nastawnię
mechaniczną. Jednym z najciekawszych
eksponatów jest niemiecka lokomotywa z
1880 roku, którą prezentuję na zdjęciu
poniżej. Została wyprodukowana w Hohenzollern w Düsseldorfie.
Stara nastawnia mechaniczna

Bartek Saks

Kartka z kalendarza
14 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Rocznica powstania Komisji
Edukacji Narodowej 14. 10.1773 r.
1 LISTOPADA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 102 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości
29 LISTOPADA ANDRZEJKI Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada
w wigilię świętego Andrzeja.
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Dobre rady dla zaradnych
Chcesz mieć dobry komputer do grania, mogę ci pomóc. Co jest potrzebne?
- procesor
- karta graficzna
- płyta główna

- ram
- dysk ssd i hdd
- obudowa z szkłem hartowanym
- zasilacz
- chłodzenie procesora
- system operacyjny, np. W10
Te wszystkie podzespoły są potrzebne do stworzenia
mocnego komputera do grania.

Żeby grać na komputerze potrzebną są też:
- klawiatura gamingowa membrana lub mechaniczna
- myszka gamingowa
- podkładka duża albo mała
- monitor 24 cali lub większy
- słuchawki gamingowe z dobrym mikrofonem
Gdybyś miał jakieś dodatkowe pytania, śmiało możesz mnie prosić o pomoc.
Kamil Mendel, kl. IIe
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