GAZETKA SZKOLNA
ZSS nr 105 w Warszawie

Nr 3/2021/2022
W TYM NUMERZE:



KĄCIK SAMORZĄDU SZKOLNEGO: TYM RAZEM PREZENTACJA
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ.



MOJE HOBBY: ZAJRZYMY DO GWIAZDY TELEWIZJI….



PISZĄ DLA NAS: A TAM KONTYNUACJA TEKSTÓW
NASZYCH UCZNIÓW, BĘDZIE TROCHĘ GROZY I PRZENIESIEMY SIĘ DO ŚWIATA FANTASTYCZNYCH
DINOZAURÓW.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Jan Brzechwa
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Samorząd Szkolny
Powoli dobiega końca tegoroczna kadencja samorządu szkolnego. Ten rok mimo ograniczeń związanych z pandemią był bardzo
pracowity i udało się zrealizować wiele działań, takich jak akcje
wolontariatu, konkursy szkolne, imprezy okolicznościowe. Samorząd realizował obchody dnia kobiet, dnia chłopaka czy walentynek. A uwaga…. Już za moment, już za chwilę organizujemy też
dyskotekę.
Poniżej prezentujemy sylwetkę tegorocznego
przewodniczącej naszego samorządu szkolnego.

II zastępcy

Mam na imię Tomasz Górski. Interesuję się muzyką oraz sportem. Jestem
pomocny dla innych ludzi i staram się
być dobrym uczniem i kolegą. Jestem
dumny z tego, że jestem ministrantem i
służę do Mszy Świętej. Podróżuję po
świecie—moje hobby to także jazda
konna, jazda rowerem, pływanie, śpiew i
tańce towarzyskie.

2

GAZETKA SZKOLNA
ZSS nr 105 w Warszawie

Lubię też czytać książki. Na co dzień uczę się w zawodzie hotelarskim,
zdobywam wiedzę i poznaję świat oraz gram na gitarze i keyboardzie.
Moimi planami na życie są: zbudowanie domu, założenie rodziny oraz
praca (wykładanie towaru w sklepie). Jestem samodzielny i chętnie pomagam w czynnościach domowych. Można mi zaufać, ponieważ niosę
uśmiech i pomoc w potrzebie. Jak ktoś chce, to pomogę.

Bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom za zaufanie i pomoc w realizacji prac samorządu uczniowskiego.
To był wspaniały
rok. :)
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Moje HOBBY
W dzisiejszym numerze gazetki opowiem o mojej ulubionej aktorce – Alicji Dąbrowskiej
To zaczynam….
Alicja jest polską aktorką, która urodziła się 2 lipca 1983 roku w Poznaniu
(chociaż niektórzy uważają, że urodziła się
ona w Zakopanem). Jest spod znaku zodiaku „rak”. Ma oczy koloru zielonego, jest
wysoką blondynką, ma 175 cm. Ma wiele talentów i umiejętności - taniec klasyczny,
jazda konna, pływanie, jazda na łyżwach,
strzelanie, nurkowanie, wspinaczka. Taką
największą jej pasją jest kajakarstwo.

Co ciekawe, ja również jestem z lipca, ale 19, też spod znaku zodiaku „rak”.
Pochodzi z rodziny aktorskiej. Jest córką aktora Piotra Dąbrowskiego i Kariny
Krzywickiej. Alicja Dąbrowska jest absolwentką Akademii Teatralnej imienia
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ukończyła ją w 2006 roku. Dostała kilka
nagród, m.in. za rolę Abigail Williams w 2008 roku – imienia Andrzeja Nardellego
w przedstawieniu „Czarownice z Salem” Arthura Millera. W latach 2009-2011
pracowała w Teatrze imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Zna
3 języki obce – angielski, niemiecki i włoski. Gra/grała przeróżne role : serialowe,
filmowe i teatralne. Jednak najbardziej znaną jej rolą jest Aspirant sztabowy,
awansowana na Podkomisarz Lena Kamińska z serialu „Policjantki i Policjanci”.
Co jest najdziwniejsze i najbardziej niespotykane, mam kontakt z Alicją i to taki,
że nawet mogę do niej mówić na zasadzie „Ty”, chociaż najczęściej piszę Alu….
Powierzyła mi nawet kilka tajemnic związanych z serialem….
Pewnie spytacie mnie, za co lubię Alicję i dlaczego o niej napisałam…?

Alicja (Lena) ze swoją serialową córką Anią Kamińską, którą gra Magdalena Śliwka.
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Otóż, już odpowiadam….
Fanką serialu „Policjantki i Policjanci” jestem już kilka lat… Miałam nawet
małą przerwę od niego… Przez to, że uśmiercili wtedy moją ulubioną bohaterkę – Aspirant sztabową, pośmiertnie awansowaną do stopnia Podkomisarza – Karolinę Rachwał…. Aczkolwiek po przerwie powróciłam do oglądania
tego serialu. Jak tylko zobaczyłam Alicję w nim, od razu na nowo polubiłam
ten serial i zaczęłam go oglądać…

Alicja Dąbrowska (Podkomisarz Lena Kamińska) wraz z Mariuszem Węgłowskim – partnerem serialowym [służbowym, nie prywatnym] (Aspirantem sztabowym Mikołajem Białachem)
Uwielbiam i cenię ją za wszystko, ale przede wszystkim za jej ogromny talent, ponieważ jakiej roli by nie zagrała i tak wyjdzie Jej ona perfekcyjnie…
Za emocje, które oddaje, poprzez odcinki serialu… Kiedy jej nie ma, ponieważ jest inny patrol, robi mi się trochę smutno… Bo odcinki z Nią są wspaniałe!!!
Cenię ją również za to, że utrzymuje/stara się utrzymywać kontakt ze
swoimi fanami… Jest bardzo dużo fanpage’y (kont fanowskich) na Instagramie, zarówno o Niej samej, jak i o serialu… Alicja stara się na nie regularnie wchodzić i „polubiać” : pisze posty, komentarze, odpisuje na wiadomości prywatne…. Zarówno na Instagramie, jak i messengerze…
Oraz za to, że pomaga w trudnych sytuacjach…. Np. Kilka razy miałam takie
sytuacje, w których mi pomogła i byłam jej za to bardzo wdzięczna…
Napisałam o Niej , właśnie dlatego, ale również, żeby więcej ludzi mogło ją
poznać/usłyszeć lub dowiedzieć się czegoś o Niej…

Dziękuję bardzo za przeczytanie mojego artykułu, pozdrawiam bardzo serdecznie
Wiktoria Sułkowska, kl. IIo
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PISZĄ DLA NAS….
Drodzy Czytelnicy! Kontynuujemy publikacje w nowym dziale naszej
szkolnej gazetki – „Piszą dla nas”. W tym numerze zaprezentujemy
kolejną część „Strasznej halloweenowej nocy w szkole” Kacpra Godlewskiego, Prolog mroczej opowiecie Kasi Berkiety oraz dalszą
część fantastycznego tekstu o dinozaurach Mateusza Pasiewicza.
Zapraszamy do lektury :)

Kacper Godlewski, kl. IIt, „Straszna halloweenowa noc
w szkole” cz. 2
Potem Greg wyjął ze swojego plecaka
galaretowate oczy i włożył je do plecaka Adama, żeby tym razem to jemu
zrobić psikusa. Kiedy Adam chciał wyjąć z plecaka butelkę z wodą, żeby
się napić, poczuł w plecaku coś dziwnego i miękkiego. Bardzo się przestraszył. Wyrzucił z plecaka jedzenie
i książki. I wtedy zobaczył, że wyleciały też gałki oczne. Wtedy Adam

powiedział głośno:

- Aaaaaa! To są ludzkie gałki oczne! W moim plecaku! Ohyda!
Na szczęście okazało się, że to są sztuczne gałki oczne z galarety. Greg i Maks
bardzo się z tego śmiali. Wszyscy inni też się bardzo śmiali. Ale Adama to nie
śmieszyło. On był zły, że ktoś mu zrobił taki okropny psikus.
Po tym wybryku, Greg z Maksem byli z siebie bardzo zadowoleni i chcieli
zrobić jeszcze jeden psikus. Wymyślili, że zrobią go Julkowi. Ale nie wiedzieli,
że kiedy Julek ich przyłapie, mogą mieć z tego powodu poważne kłopoty….
c…d…n…
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LEW AUSTROLAIJSKI część II
Mateusz Pasiewicz

Samce
Samca Lwa austrolaijskiego można rozpoznać po dużej grzywie, która jest
tak naprawdę zmodyfikowanymi łuskami, które można podzielić na tępo zakończone
kolce i szczupłe, a pomimo tego ostre "igły", które występują również na końcu
ogona. Wielka grzywa samca jest najczęściej czarna., służy jako wabik na samice
(ostatnie badania pokazały, że funkcja grzywy jest praktycznie taka sama jak u
ziemskich lwów - im ciemniejsza, tym zdrowszy i silniejszy kandydat na ojca
przyszłych młodych) jak i "tarczę ochronną" głowy i szyi podczas walki pomiędzy
samcami. Samce są wojującą płcią ze względu na bardzo silny instynkt rodzinny,
wysoki terytorializm i bardzo wysoki testosteron, który jest odpowiedzialny za
agresję. Samce są w barwie żółto - pomarańczowej z odcieniem ciemnego szarego.
Dorosły samiec osiąga od 10 do 11,5 m długości, w najwyższym punkcie grzbietu do
3,2 m wysokości, a typowa waga samców może przekraczać 9 ton. Ostatnie badania
wykazały, że największe samce mogą ważyć do 12-14 ton.

Samice
Samice są mniejsze od samców i od nich znacznie jaśniejsze - są koloru jasnego
pomarańczowego z odcieniem żółci i lekkiej szarości. Samice ze względu na swoją
mniejszą masę są szybsze i zwinniejsze od masywnych samców. Poza rozmiarami samica jest smuklejsza, nie posiada tzw. Grzywy.
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Jest bardziej dostosowana do dłuższych pogoni za zwierzyną. Samica lwa potrafi
osiągać prędkość do ok. 60 km/h. Dla porównania samce osiągają prędkość do 53
km/h. Dorosła samica osiąga od 8,5 do 9 m długości, w najwyższym punkcie grzbietu
do 2,5 m wysokości, a waga dochodzi do 5 - 6 ton.

Uzębienie
Uzębienie jest typowe dla drapieżnych ksenogadów, jednak z
widocznym heterodontyzmem
(czyli zróżnicowaniem na
siekacze, kły przedtrzonowce i
trzonowce) w postaci dużych
pseudokłów i pseudotrzonowców/
pseudołamaczy. Cecha ta jest
bardzo rozpowszechniona w
rodzinie felozaurów.
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Katarzyna Berkieta, kl. 3g

Prolog
Dziś księżyc lśni mocnym czerwonym światłem. Właśnie wtedy, z zewnątrz z
ukrycia wychodzą niezwykłe postacie. Wiedźmy, elfy, wilkołaki i...wampiry. Ponieważ w ich „szkarłatną noc” ich moce i zdolności są na najwyższym poziomie.
Byli tam wszyscy....z wyjątkiem jednej, jedynej osoby…
- Nezuko, spóźniłeś się. Znowu, to się zawsze zdarza. Tylko w szkarłatną noc
możemy się ujawnić. Znów to lekceważysz! To, że jesteś synem wodza, nie
znaczy że…
- Och przestań Leo, wiesz, że to mnie nudzi. Jaki jest sens tych spotkań?
Przecież do dziś nie pojawiła się osoba z przepowiedni. - odparł Nezuko. Jego
oczy, mieniące się magentą*, maliną i jasnym fioletem utkwiły wzrok na szkarłatnym niebie.
Nastolatek nienawidził tych spotkań. Zawsze jest mowa o przepowiedni tej
starej wiedźmy. Przepowiedni o chłopcu, co zmieni bieg historii. Który wywoła
wielkie zamieszanie i dokona rzeczy wielkich. Podobno miało go wyróżniać znamię w kształcie księżyca.
- Pff...bzdura – mruknął kruczowłosy. Odwrócił się, a włosy i jego ubranie zawirowało w powietrzu.
c…d…n…
Katarzyna Berkieta, kl. 3G
* magenta—nazwa koloru, powstaje poprzez zmieszanie barwy czerwonej z niebieską.
REDAKCJA
KATARZYNA BERKIETA
WIKTORIA SUŁKOWSKA
KACPER GODLEWSKI
MATEUSZ PASIEWICZ

TOMASZ GÓRSKI
ANNA SKIBA
EWA GALUS
KRZYSZTOF ANDREJKO
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