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Aktualności



SPRZĄTANIE ŚWIATA
15 września 2022 roku po raz 29. uczniowie naszej
szkoły wyruszyli posprzątać Polskę w ramach
ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata".

Dzięki temu ponownie udowodnili, jak ważna jest
Ziemia i jak bardzo musimy o nią dbać, ponieważ
to nasz dom i tylko od nas zależy, jak będzie
wyglądać nasze życie.

Aktualności

Fot. SP nr 8



OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
29 września obchodzony jest
Dzień Głośnego Czytania. 

Z tej okazji w naszej szkole
została zorganizowana akcja
głośnego czytania dla
młodszych klas.

Aktualności



6 października 2022 roku nasi sportowcy zakwalifikowali się do finału
wojewódzkiego XIV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Festiwalu Sztafet. 

Odbył się on w Poznaniu na Stadionie Lekkoatletycznym na Golęcinie.
Ogromny sukces odnieśli chłopcy, ponieważ wygrali brązowe medale,
osiągnąwszy czas 51,92 s.
Dziewczęta były o krok od podium, gdyż zabrakło im tylko 0,05 s. Zajęły
czwarte miejsce w województwie z wynikiem 57,46 s.

OGROMNE SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW
Aktualności

Przygotowanie: Julia Ziontek kl. 7b



Wywiady



W jeden z październikowych poniedziałków wyruszyłyśmy z naszą polonistką Panią Weroniką do Domu
Opieki Społecznej w Kaliszu, by spotkać się z jedną z tamtejszych mieszkanek. 

Przed oczami ukazał nam się piękny budynek obrośnięty bluszczem. Od razu, gdy weszłyśmy na teren
posiadłości, zaczęłyśmy czuć klimat dawnych lat oraz różnych miłych wspomnień. W środku było bardzo
przytulnie, a każdy mieszkaniec miał własny niewielki pokoik.

Wywiady

WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ



W jednym z takich pokoi przebywa pani Maria. Kobieta pełna energii i optymizmu. Na co dzień zajmuje
się kaplicą znajdującą się na terenie obiektu. Ale to niejedyne zajęcie. Pani Maria ma serce do ludzi i
kiedy tylko może, pomaga swoim sąsiadom i przyjaciołom w codziennych czynnościach lub zwyczajnie
poświęca im swój czas na wspólną rozmowę.

Wywiady



Kiedy weszłyśmy do pani Marii, od progu powitała nas miłym uśmiechem i gościnnością.

Maja: Jak się Pani czuje?

Pani Maria: A bardzo dobrze. Jak już jesteśmy w temacie samopoczucia to opowiem Wam historię.
Kiedyś byłam w takim ośrodku w Poznaniu i odwiedziłam tam pewną osobę, która miała na imię Stefania
i już była sama taka, więc pani doktor spytała mnie, czy mogę do niej wejść porozmawiać. Ja
odpowiedziałam, że z przyjemnością. Przyszłam tam do niej, a ona zaczęła do mnie mówić. Mało tego,
ma paraliż na całej prawej stronie i żyje dzięki temu, że syn pracował w polu. Szedł do domu, bo tak mu
się strasznie chciało pić, że jakby po drodze była jakaś kałuża, to by ją całą wypił. Jego mama, czyli ta pani
Stefania, robiła obiad. Zaprawkę do zupy.

Wywiady



Gdy wlewała tę zaprawkę do gara, to upadła i straciła też przez
to przytomność, a ten syn przyszedł do domu, a mama leży już nieprzytomnie. Przyjechało pogotowie,
zabrało ją do szpitala do Kalisza. Tutaj w Kaliszu dostała koronawirusa i przewieziono ją do Poznania.
Więc teraz ja tam do niej poszłam rozmawiałyśmy. No, rozmawiałyśmy tak z przerwami, bo nie mogła
zbyt dużo mówić. Była jeszcze w stanie choroby. A ja mówię: „Pani Steniu, czy pani wie, że to była
Opatrzność Boża? Gdyby się temu synowi nie zachciało pić, to byłaby Pani już na tamtym drugim
świecie”.

Wywiady



M.: Widać, że jest Pani bardzo religijną osobą. Jak to się stało, że opiekuje się Pani tutejszą kaplicą?

Pani Maria: To jest ciekawe pytanie. Moja koleżanka miała już swoje lata, a ja bardzo dobrze się z nią
znałam i jej pomagałam w codziennych obowiązkach, więc byłam pierwszą osobą, która została
zapytana. Bardzo kocham Boga jestem osobą wierzącą, więc od razu się zgodziłam.

Wywiady



Maja: Pani jest bardzo pozytywną osobą i ma pani takie optymistyczne cechy, co sprawia że ludzie do
pani lgną. Czy ma pani jakąś receptę na na taki optymistyczny tryb życia?

Pani Maria: Samo z siebie tak wychodzi, ale zawsze mam taką okazję, żeby zawsze się kimś opiekować.
Tutaj mam sąsiadkę. Uderzyła się i nie może sama się ruszać. Czasami odsłonię okna, nakarmię, pomogę
jej wstać, ubrać się. Opiekunką co prawda nie jestem, ale jestem osobą, której może ta pani wierzyć. Ta
sąsiadka ma skręconą rękę, ale lekarze mówią, że złamana. Ja twierdzę, że jakby była złamana toby
nawet nie mogła nią ruszać, a ona normalnie funkcjonuje.

Wywiady



Maja: Uratowała mu pani zdrowie.

Pani Maria: O, mi aż tak bardzo tego nie nie zawdzięcza. Ale jeszcze wam powiem, że kiedyś sobie
nastawiłam sama rękę, bo ją lekko skręciłam sobie kiedyś.

Maja: Ma Pani dużą wiedzę medyczną. Czy miała Pani styczność z tym zawodem?

Pani Maria: 49. lub 50. któryś rok. Była wtedy taka służba Polsce. taki obowiązek czy chcesz czy nie
chcesz musisz służyć. Naprzeciwko teatru, na ulicy Teatralnej była szkoła. Mieliśmy tam wykłady z
lekarzami i wojskowymi. Były tam dziewczęta w wieku 30 lat i nawet nastolatki się tam znalazły. 

Wywiady



 W tenisówkach (kiedyś się na takie buty
mówiło „pepegi”) miałyśmy wyjść na śnieg na gimnastykę. A ja mówię „nie”. Dlaczego? Na środku
pokoju mieliśmy taki maleńki piecyk, tak zwany „cyganek”. Mało osób udało się nim ogrzać, a pokój był
ogromny i w zakamarkach było bardzo zimno. Zamarzało wszystko. Jakbyśmy wyszły w tych
tenisówkach, tobyśmy się poprzeziębiały jeszcze bardziej. No i nie poszłyśmy.

Wywiady



Maja: Trzeba mieć dużą odwagę, żeby się przeciwstawić wojskowym.

Pani Maria: Tak, ale gdyby nie wsparcie wszystkich dziewcząt, to raczej byśmy miały gimnastykę.
Byłam dobrą uczennicą. Na koniec i zdawaliśmy egzaminy. Zdałam na celujący!

Wywiady



Maja: Ma Pani jakąś bliską osobę?

Pani Maria: Była tu kiedyś Pani „Myszka". Była taką „maskotką” naszą. Kochana moja przyjaciółka.
Zawsze mi doradzała, żebym odpoczęła. Kiedyś przychodzę do Pani Myszki i ona mi mówi: „Pani
Mario, ja chciałam zadzwonić, a niedowidzę, nie widzę”. Odpowiedziałam więc, że ma Pani Myszka
nie płakać, że ja za nią zadzwonię. Wspomnę, że Myszka lubiła rozmawiać przez telefon.
Maja: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wywiad: Maja Bała, kl. 7a

Zdjęcia: Lena Kubicka, kl. 7a

Wywiady



Recenzja gier



Hollow Knight

Recenzja gry i omówienie 
gameplay'a



Podstawowe
informacje na 
temat gry
Gra powstała w 2017 roku i została wydana w wersji na komputer i na konsolę. Po premierze powstały 
liczneulepszenia pozwalające lepiej ją odkrywać i pokazywać smaczki dotyczące fabuły. Skrótem -gra jest 
ciągle w rozwoju i można się spodziewać miłych niespodzianek ze strony twórców. Deweloperem gry jest 
team Cherry.
Zasady polegają na odkrywaniu i eksplorowaniu świata hallownest, upadłego królestwa niegdyś tętniącego 
życiem, teraz zaś zżeranego przez plagę. Gra polega na pokonywaniu przeciwników i odkrywaniu 
nieoczywistej fabuły.



Grafika 
i muzyka

Grafika jest zrobiona w charakterze kreskówkowym, jednak w wielu momentach grania widać 

Niewątpliwie sporo pracy zostało w nią włożone i idealnie pasuje do sytuacji w tym wirtualnym świecie.

zaawansowane efekty, np. ruchy trawy w tle, przebłyski światła i tło .
Muzyka idealnie pasuje do klimatu gry. Została dobrze wykonana i pozwala zatopić się w historii. 



Podsumowanie

Gra jest świetna, idealna dla osób które chcą przeżyć interesującą przygodę i jednocześnie 
podszlifować swoje skile w graniu. Polecam serdecznie!



Ciekawostki



Samochody marki opel w
Wielkiej Brytanii noszą inną

nazwę - vauxhall.

CZY WIESZ, ŻE....
Ciekawostki

Najwyższy człowiek świata,
Robert Wadlow, mierzył 272 cm

wzrostu.

Oko strusia jest większe od jego
mózgu.

Truskawki oraz poziomki to
jedyne owoce, które mają

nasiona na zewnątrz.



Koty nie odczuwają słodkiego
smaku. Jest to wynik wady

genetycznej odpowiedzialnej za
budowę receptorów czucia tego

smaku.

CZY WIESZ, ŻE....
Ciekawostki

Wyprodukowanie monety 1-
groszowej kosztuje około 5

groszy.

Mirosław Hermaszewski to
jedyny Polak, który odbył lot w

kosmos.

Przygotowanie: Oliwier Laksander, kl. 7b Źródło: youtube.pl



KĄCIK POWTÓRKOWY DO EGZAMINU 
Powtórka

KLASISTY-



KĄCIK POWTÓRKOWY DO EGZAMINU 
Powtórka

Do egzaminu jeszcze daleko, ale lepiej zacząć wcześniej, niż zostawiać
wszystko na ostatnią chwilę. Dzisiaj padło na angielski. Poniżej znajdziecie
trochę teorii, a na końcu ćwiczenia, by się sprawdzić.

                                                  POWODZENIA!



Lista czasowników nieregularnych (do regularnych dodajemy końcówkę -ed).

Powtórka



Powtórka
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Lista czasowników nieregularnych (do regularnych dodajemy końcówkę -ed).

Powtórka



Budowa zdania
Zdania twierdzące:
osoba + czasownik + reszta zdania.
Przykład:
He was at the park last night.

Powtórka

Przeczenia:
osoba + czasownik w formie przeczącej + reszta zdania.
Przykład:
He wasn’t at the park last night.
Pytania:
czasownik + osoba + reszta zdania.
Przykład:
Was he at the park last night?

Przygotowanie: Alicja Frątczak, kl. 8f



Ekokącik



EKOLOGIA TO OCHRONA ŚRODOWISKA

Ekologia to dziedzina biologii zajmująca się opisywaniem zależności między wybranymi gatunkami organizmów żywych a środowiskiem, w jakim
żyją. Jednakże dzisiaj słowo to jest często potocznie rozumiane jako ochrona środowiska. 

Nauka ta coraz częściej umiejscawia człowieka w procesach przyrody – staje się on ich uczestnikiem, a nie tylko obserwatorem. To wiąże się z
narastającą potrzebą ochrony życia na Ziemi w obliczu postępującego kryzysu ekologiczno-klimatycznego i jego skutków. Rozwój ekologii
dostarcza informacji niezbędnych do pełnego zrozumienia wszelkich zależności istniejących w środowisku oraz do właściwego, efektywnego
jego chronienia. Jest to bardzo popularny temat, o którym usłyszymy z gazet i telewizji, nieustannie powtarza się on też w mediach
społecznościowych. Celebryci, influencerzy, działacze na rzecz ochrony środowiska - oni wszyscy promują bycie „eko”. Niestety, mimo tych
wszystkich działań wciąż jeszcze wiele osób nie ma pojęcia, co właściwie oznacza bycie „eko” i czy taki model egzystencji wiąże się z
jakimikolwiek korzyściami. Zalety ekologicznego życia można
wymieniać w nieskończoność. Ludzkie wybory mają znaczący wpływ nie tylko na ich własną jakość życia, ale też na otoczenie, zwierzęta,
roślinność.

Ekokącik



Słowo ekologia wpisało się już na stałe do codziennego słownika. Ochrona
przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów, to problemy, które stały się
sprawą całej ludzkości. 

Jeśli myślimy, że nasza postawa oraz działania nie mają większego wpływu
stan środowiska naturalnego, to nic bardziej mylnego. Aby nie pogłębiać
niekorzystnych zmian w naturze, warto zacząć od siebie. Musimy jednak
uważać, gdyż słowo „eko” coraz częściej wpływają na decyzję konsumentów o
zakupie produktu lub skorzystaniu z usług. Niestety, niektórzy producenci
postanowili to wykorzystać. Są to działania pozornie ekologiczne, które mają
na celu ocieplić wizerunek. Bardzo często nie mają one wiele wspólnego z
działaniami proekologicznymi i są po prostu chwytem marketingowym.

Ekokącik



Życie pod znakiem „eko” nie oznacza rezygnacji z powszechnie przyjętych wygód życia.

Owszem, wymaga to na początku samodyscypliny i wpojenia sobie pewnych dobrych
nawyków, ale korzyści, jakie dzięki tym świadomym wyborom osiągniemy, będą miały
wpływ nie tylko na ochronę otoczenia naturalnego, ale przyniosą realne korzyści i
oszczędności nam samym.
My ludzie mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie ochrony środowiska. 

Ekokącik



A oto kilka faktów, które powinny nam dać wiele do myślenia:

1. Śmieci na wysypisku pozostają średnio 30 lat.
2. Ziemia to 2/3 woda, ale wszystkie strumienie słodkiej wody stanowią tylko jedną setną procenta.
3. Każdego roku do oceanów i mórz wyrzucane jest ok. 3,5 mld kg śmieci.
4. Każda osoba wyrzuca codziennie około czterech kilogramów śmieci.
5. Ponad 1/3 całej energii jest zużywana przez ludzi w domu.
6. Ilość wyrzucanego przez nas drewna i papieru wystarcza do ogrzania 50 milionów
domów przez 20 lat.
7. Większość rodzin wyrzuca rocznie około 40 kg plastiku.

Ekokącik



8. Każdego roku zużywamy około 45 tysięcy litrów wody rocznie. Do spłukiwania toalety używa się 1/3 wody.
9. 500 milionów samochodów na ziemi spala średnio 7 litrów paliwa dziennie.
10. Każdy litr paliwa uwalnia do powietrza 36 kg dwutlenku węgla.
11. Recykling szklanej butelki wystarcza do zapalenia tradycyjnej żarówki przez cztery godziny.
12. Każda tona przetworzonego papieru oszczędza 17 drzew.

Czy Polacy są Eko? 
Co my możemy zrobić, aby chronić środowisko?
 Zapraszamy do następnych artykułów w „Ekokąciku”.

Ekokącik Przygotowanie: Lena Kubicka, kl. 7a

źródła:
https://columbusenergy.pl/blog/co-to-jest-ekologia-i-czym-zajmuje-sie-ekolog/
https://swiatoze.pl/ekologia-co-to-jest-i-czym-sie-zajmuje/
https://dragonmask.pl/blog/dlaczego-warto-byc-eko
https://www.green-projects.pl/10-najlepszych-rozwiazan-dla-poprawy-klimatu/
https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/ekologia/12506-ekologia-a-ochrona-srodowiska.html
https://kobietamag.pl/jak-byc-eko-dlaczego-warto/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-ekologii/



Rozrywka



Grzybowa wykreślanka. Wykreśl z poniższego zbioru liter grzyby.

borowik, maślak, rydz, opieńka, podgrzybek, pieczarka, muchomor, gąska.

Rozrywka

MUCHOMORSKY
AXGKIWOROBRXO
PYŁWQDBDPFSOP
UMAŚLAKŁMÓZGI
HZDYRŃAGSBME
KBACNHOLGIOCŃ
UGĄSKAHWQPĄKH
MORISBKXAUNSHA
PODGRYBEKHDOA
HDGYEARPIEUCSB
OVNAKRAZCEIPSA



       

Rozrywka

     

   

         

      

      

       

     

      

Hasła
1.  Czerwone kuleczki spadające jesienią z drzew.
2. Wycinamy to warzywo jesienią, a do środka często dodajemy
cukierki.
3. To zwierzę ma kolce na grzbiecie.
4. To obuwie nosimy w deszczową pogodę.
5. Spadają jesienią z drzew.
6. rosną w kolczastych łupinach.
7. Mieisiąc, w którym zaczyna się jesień.
8. Robimy to ciasto z jabłek, wiśni, a czasami z dyń.
9. Zbieramy je jesienią w lesie.

Krzyżówka jesienna

Przygotowanie: Michalina Tułacz, kl. 7b



Chcesz podzielić się ciekawymi informacjami? Masz uwagi, pomysły?
Napisz do nas:
gazetkasp8kalisz@gmail.com


