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ZSE

NOWINKI ZE ŚWIATA,
NOWINKI ZE SZKOŁY
Dzień Kosmosu
Kosmos.. Czyż to nie
fascynujący temat?
Te wszystkie gwiazdy,
planety, niezliczone
galaktyki...
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś,
o czym być może nigdy nie słyszeliście,
zerknijcie tutaj!
s. 42-44

↓

OD REDAKCJI
LUCYNA BIELIŃSKA-SYTEK

Rozmowa z Nastią
Intrygująca rozmowa
Magdy i Anastassii uczennicy
naszej
szkoły o ukraińskich
korzeniach!
Różnice pomiędzy Polską a Ukrainą.
Czy są, tak wielkie jak może się
wydawać?
s. 8-10

↓

DRODZY CZYTELNICY,
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam

odnalezienia miłości i radości w chwili spędzonej
w gronie najbliższych.

Cieszmy się tymi wspólnie przeżywanymi momentami, bo
niestety są ulotne, dlatego tak wiele znaczą.

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei na nadejście dobra.
Tego nam dzisiaj potrzeba.

Sport i ZSE
Marzec był dla ZSE
niezwykle
udanym
miesiącem
pod
względem sportowym.
Jesteśmy dumni!
Podsumowanie marcowych osiągnięć
naszej szkoły w sporcie znajdziecie na
stronie
s. 13-15

↓

W numerze:
dwa wywiady
zdjęcia z życia szkoły
przepisy na wielkanocne potrawy
ciekawostki psychologiczne
wiosenne kalendarium z wkładką
KONKURS, w którym możecie popisać się swoimi umiejętnościami
i wykazać kreatywnością

Drodzy maturzyści!
O Was też pamiętamy. Znajdziecie u nas kompleksową powtórkę
do matury z języka polskiego - zamieszczone w artykule kody QR
przeniosą Was do omówienia każdej lektury obowiązkowej.
Życzymy Wam połamania przysłowiowego pióra.
Egzamin dojrzałości może wydawać się przerażający, ale jesteśmy
przekonani, że świetnie sobie poradzicie.
Trzymamy kciuki!!
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CALENDAR

KALENDARIUM
ZSE

DNI, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
KWIECIEŃ I MAJ 2022
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KWIECIEŃ

MAJ

1. Prima aprilis

1. Święto Pracy

4. Dzień Bezdomnych Zwierząt
6. Dzień Sportu

2. Dzień Flagi

8. Dzień Miłośników Zoo

3. Święto Konstytucji
3 Maja

10. Niedziela Palmowa

6. Dzień Kosmosu

13. Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej

11. Dzień bez Śmiecenia

14. Wielki Czwartek

12. Dzień Pielęgniarek

15. Wielki Piątek

15. Dzień Rodzin

16. Wielka Sobota

19. Dzień Dobrych Uczynków

17. Wielkanoc

20. Dzień Morza
Dzień Pszczół

18. Poniedziałek
Wielkanocny

22. Dzień Praw Zwierząt

22. Dzień Matki Ziemi

24. Dzień Cyrylicy

25. Dzień DNA

26. Dzień Matki

29. Dzień Tańca

29. Wniebowstąpienie
Pańskie
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INTERVIEW

WYWIAD NUMERU

ROZMOWA Z DYREKTOREM
PANEM TADEUSZEM BURCZYKIEM
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ROZMOWA Z DYREKTOREM NASZEJ
SZKOŁY, PANEM TADEUSZEM
BURCZYKIEM
WERONIKA
SPICA

Weronika Spica:
nauczycielem?

Dlaczego

został

Pan

Tadeusz Burczyk: Nauczycielem zostałem
dawno temu, zaraz po szkole średniej.
Była możliwość pracy w szkole podstawowej
jako nauczyciel matematyki, chemii.
Równocześnie rozpocząłem studia i zacząłem
swoją przygodę z edukacją.
Dalsza część wywiadu:

WS: Trzy słowa podsumowujące naszą szkołę?
TB: Liczą się efekty – wszyscy
(uczniowie, nauczyciele) starają się, aby je
odnosić. Nasza szkoła najpierw musiała
zaistnieć
w środowisku, co się udało, teraz trzeba piąć
się
w górę i to utrzymać. Szczególnie ostanie dwa
lata były trudne, ale staramy się, żeby te efekty
były.
WS: Ma Pan jakieś motto życiowe?
TB: Uważam, że...
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ROZMOWA Z NASTIĄ,
POCHODZĄCĄ Z UKRAINY
UCZENNICĄ NASZEJ SZKOŁY

Magda: Witaj Nastia, na samym początku pragnę powitać Ciebie w bibliotece,
a także podziękować za chęć udzielenia nam wywiadu.
Anastasiia: Cześć, nie ma sprawy.
M: Zacznijmy od pytania pierwszego – Ile lat mieszkasz w Polsce?
A: Mieszkam tu już czwarty rok.
M: Jak dowiedziałaś się o tym, że przeprowadzasz się do Polski?
A: Pewnego dnia, kiedy wróciłam ze szkoły, zdenerwowany tata powiedział,
że zmieniamy miejsce zamieszkania. Powiedział także, że nie chce żyć w
Ukrainie, ponieważ kiedy był w pracy, włamano mu się do auta i wszystko
zabrano. Od tamtego dnia szukaliśmy kraju, do którego chcielibyśmy się
przeprowadzić i Polska była najlepszą opcją.
M: Dlaczego właściwie Polska? Czy tutaj było coś, czego nie było w innych krajach?
A: W porównaniu do innych krajów, Polska jest bardzo rozwinięta.
Dodatkowo jest też blisko Ukrainy.
M: Jak czułaś się z tym, że wyprowadzasz się do obcego kraju nie znając języka?
A: Stresowałam się, że nic nie będę rozumieć, ale rodzice zapisali mnie na
kursy z języka polskiego.
M: Te kursy odbywały się jeszcze jak mieszkałaś w Ukrainie, tak?
A: Tak, trwały trzy miesiące.
Kiedy przyjechałam tutaj, byłam w stanie się ze wszystkimi dogadać.
Widocznie dużo się nauczyłam w ciągu tych trzech miesięcy.
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M: Jak się czułaś z decyzją o wyprowadzce?
A: Było mi źle zmieniać miejsce zamieszkania, ponieważ musiałam zostawić
przyjaciół i znajomych. Mimo wszystko cieszyłam się, że wyjeżdżam,
w przeszłości zmieniałam miejsce zamieszkania dwukrotnie i nie było to dla
mnie czymś nowym.
M: Jak przyjęto Ciebie w Polsce?
A: Trafiłam do ósmej klasy. Mogłam iść do trzeciej gimnazjum, ale
dowiedziałam się, że wtedy czekają mnie trudne egzaminy. Gdy spytałam o
jakieś inne opcje, powiedziano mi, że mogę iść do ósmej klasy, która też
będzie się wiązać z ukończeniem szkoły oraz łatwiejszymi egzaminami.
Zgodziłam się na pójście do ósmej klasy i nie żałuję. Na początku bardzo
ciekawiłam innych, ponieważ jestem osobą z innego kraju. Kiedy wszyscy
zrozumieli, że nie są w stanie dobrze się ze mną dogadać, przestałam być
pewnego rodzaju “atrakcją”. Miałam dobry kontakt z dwiema dziewczynami,
czasami spotykałyśmy się po szkole. Myślę, że zostałam dobrze przyjęta
przez innych. Nie spotkałam się ze stwierdzeniami podobnymi do “Polska
dla Polaków”.
M: Masz jakieś śmieszne wspomnienia, które wydarzyły się podczas Twoich
pierwszych dni w Polskiej szkole?
A: Kiedy siedziałam w klasie, podszedł do mnie kolega i powiedział do mnie
wyraz, którego nie rozumiałam. Gdy spytałam się go co on oznacza,
powiedział mi, że mam spytać się nauczyciela. Jak kazał, tak zrobiłam.
Gdy głośno zapytałam o znaczenie tego słowa, okazało się, że to wulgaryzm.
M: jakie zauważyłaś różnice między Ukrainą a Polską?
A: Zauważyłam, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Polska jest bardziej
kolorowa. Budynki są pomalowane, na drogach są różne oznaczenia.
W Ukrainie wszystko jest szare i zniszczone. Byłam w Tczewie, są tam bardzo
ładne i kolorowe bloki.
Jeśli chodzi o ludzi – Polacy są bardziej wrażliwi. W Ukrainie ludzie są
bardziej bezpośredni, dużo przeklinają, Ukraińcy nie wspierają siebie tak
bardzo, jak robią to Polacy.
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M: Czy dobrze się Tobie mieszka w Polsce?
A: Pod względem dogadania się wolałabym żyć w Ukrainie, ponieważ lepiej
znam języki, których się tam używa. Jeśli chodzi o komfort życia, wolę
mieszkać w Polsce, nie planuję wracać do Ukrainy.
M: Czy masz tutaj jakieś swoje ulubione miejsce?
A: W Starogardzie jest most, który mieści się nad torami kolejowymi.
Bardzo lubię przychodzić tam wieczorami i patrzeć na niebo.
Od strony Kokoszkowych jest ono niebieskie, od strony miasta zaś różowe.
Ten most przypomina mi moje miejsce zamieszkania w Ukrainie, ponieważ
żyłam tam blisko torów kolejowych. To bardzo nostalgiczne miejsce.
M: To było moje ostatnie pytanie. Jeszcze raz bardzo pragnę podziękować Tobie
za udzielenie tego wywiadu.
A: Cała przyjemność po mojej stronie.
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ZSE
PSYCHOLOGY

CIEKAWOSTKI
Z
PSYCHOLOGII
ZSE

TYPY OSOBOWOŚCI
A CÓŻ TO?
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POZNAJ SWÓJ TYP
OSOBOWOŚCI!!
WERONIKA
SPICA

Zastanawiałeś/aś
się
kiedyś,
dlaczego
przejawiasz takie, a nie
inne cechy?
Jak wpływają one na Twoje
życie? Co należy do Twoich
mocnych stron?
Już śpieszę z odpowiedzią.
Test 16 typów osobowości
pozwoli Ci dowiedzieć się
co nieco na temat własnych
zalet i predyspozycji.
*Pamiętaj jednak, że test
jest tylko zlepkiem pytań,
na które odpowiedź nie
zajmie Ci więcej niż 12
minut. Dlatego nie jest on
wyznacznikiem tego, jak
rzeczywiście się czujesz
i funkcjonujesz.

Wyróżnia się 4 dominujące grupy:
ANALITYCY, DYPLOMACI, STRAŻNICY
oraz ODKRYWCY.
Każda z nich jest charakterystyczna dla
konkretnych
typów
osobowości.
Wszystkie są niepowtarzalne i ważne
w społeczeństwie.
Zainteresowany/a?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli wypełnisz test,
potraktuj swój wynik
z przymrużeniem oka.
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ZSE
SPORT

WYDARZENIA
SPORTOWE

ZSE TEAM,
CZYLI ZAWODNICY
JAKICH MAŁO!
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SPORT I WIĘCEJ
SPORTU
SEBASTIAN
BONIN

1. PÓŁFINAŁ
MISTRZOSTW
POWIATU W KOSZYKÓWCE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
(8.03)
Po emocjonujących meczach prędko
meldowaliśmy się w finale Mistrzostw
Powiatu w koszykówce, które odbyły
się 16 marca w II LO (dziewczyny)
oraz 18 marca w ZSE (chłopcy).
Nasze panie zajęły II miejsce, zaś
chłopcy - I miejsce.

3. FINAŁ MISTRZOSTW POWIATU
W
KOSZYKÓWCE
CHŁOPCÓW
(18.03)
Zespół Szkół Zawodowych uzyskał tytuł
MISTRZA POWIATU w koszykówce
chłopców.

To im w finale udało się pokonać
nasz Ekonomik, który dominował od
kilku lat w tej dyscyplinie.
Miejsce III uzyskali gospodarze
z II LO, a IV miejsce - ZSP Skórcz.

2. FINAŁ MISTRZOSTW POWIATU
W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT
(16.03)
To był dobry dzień dla szkolnego
sportu w wykonaniu płci pięknej.
W sali II LO rozegraliśmy Finał
Mistrzostw Powiatu w koszykówce
w ramach Licealiady. Na fotografii
u góry możecie zobaczyć nasze VICE
MISTRZYNIE POWIATU w koszykówce.
Gratulujemy!
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4. PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
POWIATU
W
SIATKÓWCE
DZIEWCZĄT
I
CHŁOPCÓW
(21.03)
21 marca w sali sportowej II LO
oraz w hali ZSE rozegraliśmy
Półfinały Mistrzostw Powiatu
w piłce siatkowej dziewcząt i drugiej
grupy chłopców.
Awans
zapewniły
sobie
dziewczęta z: II LO, I LO, ZSE i ZSZ
oraz
chłopcy
z
Technikum
w Owidzu i ZSZ.

5. FINAŁY MISTRZOSTW POWIATU
W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT
(25.03)
W hali ZSE odbyły się Finały Mistrzostw
Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców.
WYNIKI RYWALIZACJI DZIEWCZĄT:
I msc. II LO
II msc. I LO
III msc. ZSE
IV msc. ZSE
WYNIKI RYWALIZACJI CHŁOPCÓW :
I msc. I LO
II msc. II LO
III msc. TECHNIKUM w OWIDZU
IV msc. ZSZ
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ZSE E-SPORT

STREFA
GRACZA

POLSKI YOUTUBER NA POMOC
UKRAINIE
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NOWA PLATFORMÓWKA
NA NINTENDO
KAMIL
LEMKA

KIRBY
AND
FORGOTTEN
SWITCH

THE
LAND

Platformówka 3D
z
tytułowym
puchatym
bohaterem w roli głównej.
W Kirby and the Forgotten
Land trafiamy do krainy
pełnej ruin po dawnej
cywilizacji oraz stawiamy
czoła zamieszkującym ją,
wrogo
nastawionym
istotom, po drodze skacząc
po platformach i omijając
liczne pułapki.

FABUŁA:
Głównym bohaterem gry
Kirby and the Forgotten
Land jest tytułowy Kirby,
czyli puchata, różowa kulka.
Heros szybko odkrywa, że
ową krainę zamieszkują
wrogo nastawione istoty,
które
zniewoliły
jego
sojuszników.
Nie zastanawiając się zbyt
długo,
nasz
dzielny
podopieczny
(Kirby)
postanawia
ruszyć
na
ratunek
swoim
sprzymierzeńcom.

THE TALOS PRINCIPLE
RECENZJA
Jest to prosta gra logiczna,
w
której
jako
robot
podróżujemy po labiryntach
w poszukiwaniu brakujących
elementów (wyglądających
jak klocki z tetrisa), żeby
odblokować przejście dalej.
Z
każdym
kolejnym
labiryntem robi się coraz
trudniej, do tego dochodzą
skrzynie,
lustra
(do
dopasowania odpowiednich
kolorów) oraz haker, czyli
deszyfratory
zamków
elektronicznych.

Link do filmu,
w którym polski
youtuber pomaga
Ukrainie
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KOREPETYCJE
REPETYTORIA
POWTÓRZENIA
SINUSOIDA EPOK, "LALKA"
& POWTÓRKI MATURALNE
MAGDA GREGORKIEWICZ
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co warto
powtórzyć?

ZSE

Lektury
ogwiazdkowane
Drodzy maturzyści!

Specjalnie dla Was wyselekcjonowaliśmy materiały powtórkowe
dotyczące lektur obowiązkowych.
Wystarczy zeskanować kod i można korzystać 👌

1

Bogurodzica

Średniowieczna pieśń religijna ukazująca ideę
pośrednictwa; motyw DEESIS.

2

Jan Kochanowski

Renesansowa wizja świata i człowieka

3

w Pieśniach i Trenach.

Ignacy Krasicki
Oświeceniowy dydaktyzm

Bajek i Satyr.
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4

Adam Mickiewicz
Ludowa moralność w Dziadach cz. II.

5 Adam Mickiewicz
Dziady cz. III

martyrologia narodu polskiego,
prometeizm, mesjanizm,
walka o wolność, metafizyka

6

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz,
czyli ostatni zajazd na Litwie.
Historia szlachecka z roku 1811 i 1812
we dwunastu księgach wierszem.
Krajobraz "lat dziecinnych" w epopei.
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7 Aleksander Fredro
Zemsta
Dziewiętnastowieczna komedia omyłek
ukazująca zmierzch polskiej szlachty i
zwycięstwo miłości.

8

Bolesław Prus
Lalka

Powieść o miłości, stanowi rozrachunek z
ideałami romantyków i pozytywistów oraz
pokazuje dramat człowieka uwikłanego w
oczekiwania społeczne.

9

Henryk Sienkiewicz
powieści historyczne:

Trylogia, Krzyżacy, Quo Vadis
"Ku pokrzepieniu serc"
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10 Stanisław Wyspiański
Wesele

Dramat ukazujący symboliczny obraz uśpionego narodu
polskiego, czekającego na hasło do walki o wolność.

11 Witold Gombrowicz
Ferdydurke

Satyra na szkołę, mieszczaństwo i ziemiaństwo.
Groteskowa opowieść o próbie ucieczki przed Formą uprzedzeniami w relacjach międzyludzkich.
Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę.

12 Bruno Schulz
Sklepy cynamonowe

Zbiór piętnastu opowiadań pisanych prozą poetycką, z wykorzystaniem zabiegu
mitologizacji dzieciństwa. Przedstawiają one oniryczną wędrówkę po
Drohobyczu z przełomu XIX i XX wieku.
Labirynt, zagubienie w świecie i poszukiwanie własnej tożsamości te tematy omówisz w oparciu o prozę Schulza.
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Tobiasz Rompa, kl. 4 Te, ilustracja do opowiadania pt. Sklepy cynamonowe

Wolicie uczyć się z notatek?
Wiedza z Wami ma je dla Was tutaj
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POWTÓREK
NADSZEDŁ CZAS!
SINUSOIDA EPOK
476 r. Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
1453 r. Upadek Cesarstwa Bizantyjskiego

ok. 3500 lat p.n.e. do
upadku
cesarstwa
zachodniorzymskieg
o w 476 r.

Europa:
Koniec XVI wieku do XVIII wieku.
Polska:
Od lat 30. XVII w. po lata 30./40.,
a nawet 60. XVIII w.

Europa Północna:
XV-XVI wiek do
przełomu XVI i XVII
Polska: lata 1450 –
1630

Europa: 1680 - 1789
Polska: lata 30./40. XVIII w.
- lata 20. XIX w. ( 1822 –
wydanie zbioru Ballady
i
romanse
Adama
Mickiewicza)

Europa: Przełom XVIII /XIX w. - Wiosna Ludów 1848
Polska: 1822 (Ballady i romanse Mickiewicza) - 1863 (powstanie styczniowe)

Lata - 1890–1918

https://www.facebook.com/815430691958886/photos/poni%C5%BCszyschemat-prezentuje-tzw-sinusoid%C4%99-krzy%C5%BCanowskiego-czyligraficzn%C4%85-pr%C3%B3b%C4%99-/1043941199107833/?_rdr\

Europa: ok. 1840–1890
Polska: 1864–ok. 1890

Jako koniec epoki wskazuje się również
ogólnie lata 90. XIX w.

11 listopad 1918 r.

koniec I wojny światowej

1 wrzesień 1939 r.

początek drugiej wojny światowej
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DZIEŃ CYRYLICY
- 24 MAJA
AUTOR: ANASTASIIA HARKAVCHENKO
Fotografia: Kuba Lindenau

Cyrylica jest pismem alfabetycznym służącym do zapisu
wielu języków słowiańskich. Nazwa nawiązuje do apostoła
Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym w X
w. zapisał i wprowadził do liturgii języki słowiańskie.
Dziś cyrylicą posługują się Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy,
Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy, narodowości byłego
związku ZSRR oraz Mongołowie. Po przystąpieniu Bułgarii
do Unii Europejskiej
1 stycznia 2007 r. cyrylica stała się jednym z trzech
oficjalnych alfabetów UE, wraz z alfabetem łacińskim
i greckim. Obecnie cyrylica składa się z 44 liter.
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FILM
SZTUKA
MUZYKA
LITERATURA
POWIATOWIZJA
2.0
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POWIATOWIZJA 2.0! KOLEJNE
NIEZAPOMNIANE
WRAŻENIA!
Artykuł: Kuba Lindenau

Zapewne słyszeliście, że zapisy na kolejną
edycję Powiatowizji ruszyły pełną parą.
To już druga odsłona tego jakże
nietuzinkowego wydarzenia muzycznego!
Jak poprzednio, impreza odbędzie się w
znanym i kochanym przez wszystkich
Grodzisku Owidz.
Kto był, ten pamięta, jakim hitem była
zeszłoroczna odsłona Powiatowizji.
Trybuny wypełnione po same brzegi,
ludzie pod sceną w napięciu oczekujący
na kolejne występy, prawdziwe emocje...
I oczywiście świetnie brzmiąca muzyka...
Zanosi się na to, że najnowsza edycja
Powiatowizji będzie jeszcze bardziej
emocjonująca, ciekawsza muzycznie
i wizualnie. Wiemy więcej, gramy lepiej :)
Nowa odsłona Powiatowizji to świetna
okazja dla utalentowanych miłośników
muzyki do tego, by pokazać się światu:
opowiedzieć o sobie, zagrać koncert,
porwać ludzi swoją muzyką, głosem,
bawić się.
Co masz do zaśpiewania?

Zgłoś się do nas do 15 maja.
Czas płynie szybko, nie zaśpij!
Chcemy Cię usłyszeć

Plakat: Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego

Skończyliście 13 lat?
Śpiewacie?
Gracie muzę?
Chcecie zabłysnąć na scenie?
Z Powiatowizją możecie
spełnić to marzenie!
Wokalistki i wokaliści, zespoły
muzyczne - czekamy na Was.
Do zobaczenia na
Powiatowizji!
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TWÓRCZOŚĆ
UCZNIOWSKA
"GODZINY"
RECENZJA KSIĄŻKI
! KONKURS !
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RECENZJA
KSIĄŻKI
"GODZINY"
AGATA
KUBACKA

Ostatnio
przeczytałam
bardzo ciekawą książkę
Michaela Cunninghama pt.
"Godziny". Jest to głęboko
poruszająca, przepełniona
namiętnościami
powieść,
która została zainspirowana
życiem i twórczością Virginii
Woolf, autorki powieści Pani
Dalloway.
Książka opowiada historię
trzech żyjących w różnych
czasach kobiet: Virginii pisarki, Laury - młodej
mężatki
i
Clanssy
wydawczyni.
Każda z nich jest zagubiona
we własnej rzeczywistości,
w swoich emocjach.
Żadna nie wierzy we własne
siły. Podglądamy 24 godziny
z życia kobiet. Powolna
narracja skupia się raczej na
pokazywaniu
przemyśleń
bohaterek i ich życiowych
planów. Nie ma w książce
wartkiej akcji, ale jeśli lubisz
delektować się słowem,
intryguje Cię motywacja
psychologiczna bohaterek
czy zwyczajnie - lubisz prozę
Virginii Woolf - Godziny Cię
zachwycą!

https://www.empik.com/godziny-cunningham-michael,p1130558582,ksiazka-p

Spodobała mi się ta książka.
Na jej podstawie w 2002 roku powstał film Godziny
(reż. Stephen Daldry). Gwiazdorska obsada: Nicole
Kidman, Julianne Moore i Meryl Streep; świetne
aktorstwo, piękna muzyka i scenariusz (może
lepszy niż książka?) - Na pewno warto go obejrzeć!
Zachęcam Was do odwiedzenia naszej szkolnej
biblioteki. Właśnie tam znalazłam Godziny!
Lubisz czytać, ale nie masz inspiracji? Przyjdź do
biblioteki - na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Pani Lucyna doradzi, jeśli będzie taka potrzeba.
Agata Kubacka, 3e
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Jesteś kreatywna/y i niestraszne Ci programy graficzne?

Mamy dla Ciebie konkurs na projekt zakładki do książki.
Włącz się w akcję promowania naszej szkoły.
W naszej bibliotece będą dostępne zaprojektowane przez Was
zakładki!
Na co liczymy? Nie ograniczaj wyobraźni.
Zaprojektuj obie strony zakładki tak, aby:
pierwsza tematycznie odnosiła się do osoby lub twórczości
któregoś z patronów naszej szkoły,
druga w kreatywny sposób pokazywała zawód, którego się
uczysz,
było na niej logo szkoły i podpis/pseudonim autora projektu
miała wymiary 180 x 50 mm.
Jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów!
Najlepsze projekty zostaną nagrodzone i wykorzystane w akcji
promocyjnej szkoły za zgodą ich autorów.

Chcesz stworzyć coś unikatowego i przy okazji pokazać swoją
szkołę znajomym?
Daj się poznać!
Wykonaną zakładkę zapisz w pliku PDF oraz PNG,
następnie wyślij na maila gazetki szkolnej.

TERMIN

12.05.2022

↓ WYŚLIJ PROJEKT ↓
zsespolka@gmail.com
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HAI TO GENSO NO
GRIMGAR
NATALIA
MALINOWSKA

Hai to Genso no Grimgar
opowiada o grupie bohaterów
walczących
z potworami w świecie do
którego zostali przeniesieni.
Ten isekai (typ anime
w
którym
postać
reinkarnuje się w innym
świecie) zaczyna się jak wiele
innych; grupa Japończyków
budzi się w nowym świecie
fantasy. Tym, co różni to
anime od reszty, jest historia
jednej z mniejszych grup,
mającej problemy
z dostosowaniem się do
nowego świata i bycia w roli
łowców potworów. Jest im
trudno
zabijać
nawet
najsłabsze potwory, przez co
nie udaje im się zarobić na
utrzymanie.
Manato
jest
liderem,
który
motywuje
swoją drużynę i wspiera ich
najlepiej jak potrafi, ponieważ
ma on największy potencjał
z całej grupy. Protagonistą jest
Haruhiyo przynależący do
klasy złodzieja, który moralnie
wspiera całą drużynę.
Hai to Genso no Grimgar
jest idealnym anime do
obejrzenia,
jeśli
chcesz
zobaczyć
bardziej
realistyczny isekai.

Link do grafiki: https://grimgar.fandom.com/wiki/Level._1_Whisper,_Chant,_Prayer,_Awaken

34 | ZSE

ZSE

ACH TEN
MARZEC!
WERONIKA
SPICA

Fotografie: Wiktoria Gworek i Amelia Michna

Marzec był bardzo pracowitym miesiącem!
Samorząd Uczniowski zrealizował parę uczniowskich
pomysłów. Totalną petardą okazał się DZIEŃ BEZ
PLECAKA w ZSE. Nasza społeczność wykazała się
niebywałą kreatywnością.
Na szkolnych korytarzach można było zobaczyć
obudowy do komputerów, walizki, skrzynki po
napojach, a nawet grill ogrodowy oraz …. ŁÓDKĘ.
Śmiechu było co niemiara.
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ZSE COOKING

KULINARIA
PRZEPISY

PRZEKĄSKI
W WIELKANOCNYM
STYLU
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KANAPKA Z JAJEM
I AWOKADO

SKŁADNIKI:
2 kromki chleba
1 awokado
2 jaja
pieprz
sól
majonez

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:
Wszystko kładziemy na
kromkę chleba według
uznania.

ROLADKI Z TORTILLI
Z PASTĄ JAJECZNĄ I OGÓRKIEM

SKŁADNIKI:
2 tortille pszenne
5 jajek
1 cały ogórek
2 łyżeczki soku z
cytryny
1/2 ząbka czosnku
3 łyżki majonezu
1/2 szklanki
drobno startego
sera żółtego
(miękkiego),
opcjonalnie

PRZEPISY I ZDJĘCIA:
WIKTORIA
GWOREK

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:
Jajka ugotować na twardo,
obrać ze skorupek, posiekać
w kosteczkę, włożyć do miski.
Ogórek obrać i pokroić na
drobną kostkę, pokropić
sokiem z cytryny i przełożyć
do miski z jajami.
Dodać przeciśnięty przez
praskę czosnek, majonez, ser
żółty (jeśli go używamy),
doprawić solą oraz pieprzem.
Otrzymaną
pastę
rozsmarować na 2 tortillach
i zwinąć roladki, następnie
pokroić na ok. 2 cm kawałki,
ułożyć na półmisku
i delektować się smakiem.
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MISCELLANEOUS

ROZMAITOŚCI

DZIEŃ EUROPY
&
DZIEŃ KOSMOSU
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DZIEŃ EUROPY
JAKUB
LINDENAU

Dzień
Europy
jest
świętem
europejskich państw, w których
oficjalnie obchodzi się go
9 maja. Jest to jeden z symboli Unii
Europejskiej. Europa to jeden
z siedmiu kontynentów, będący
jednocześnie chyba najpiękniejszym
oraz najbardziej różnorodnym z nich
wszystkich. Pokusić się mogę
o stwierdzenie, iż jest swoistym
centrum obecnego świata.
Co ciekawe, Europa nie jest
autonomicznym kontynentem.
Wraz z Azją tworzy kontynent
nazwany Eurazją. Według greckiego
mitu, nazwa Europa pochodzi od
imienia fenickiej księżniczki Europy,
która została uwiedziona przez
Zeusa, który pod postacią byka
uprowadził ją na Kretę.

Europa
to
naprawdę
ciekawy
kontynent. Londyn, Wieża Eiffla,
gorące hiszpańskie plaże… Otóż nie!
Najczęściej odwiedzanym miejscem
w Europie jest Disneyland w Paryżu
– mieście, które wraz z Düsseldorfem
oraz Moskwą są w czołówce
największych miast całej Europy.
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AMERYKA
I EUROPA
Gdzie żyje się lepiej?
Ameryka kojarzy się
z wielkimi możliwościami. Ten
nowy świat kusi bogactwem,
dając perspektywę rozwoju
osobistego
i
osiągnięcia
sukcesu. Ale to także świat
brutalny - pozwala wybić się
jednostkom
nieprzeciętnym,
nie dając możliwości tym,
którzy
nie
potrafią
być
bezwzględni.
Można spotkać się z opinią, że
Stany Zjednoczone są lepsze
od
Europy,
ale
nie
zapominajmy, że gdyby nie
Europejczycy,
to
Stany
Zjednoczone by dzisiaj nie
istniały.
Według mnie żyjemy
w znacznie, bezpieczniejszej
i ciekawszej części świata.
Symbol
USA,
Statua
Wolności,-została stworzona
we Francji według projektu
Fryderyka Bartholdiego
i przekazana jako dar dla
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki.

Galeries Lafayette - department
store located in Paris.

Warto wspomnieć, że to dzięki europejskim wynalazcom,
Chopin czy Juan d'Arienzo mogli osiągnąć swe kariery
muzyczne, gdyż te genialne wynalazki jakimi są fortepian
oraz skrzypce wymyślili właśnie Europejczycy.
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Wiedzieliście, że we
Włoszech całkowicie
normalną rzeczą jest
mieszkanie z rodzicami aż
do 40 roku życia?
Wyobrażacie sobie, co
działoby się w polskich
domach, gdyby kilka
pokoleń mieszkało pod
jednym dachem?
Wenecja, fot.
L. Bielińska-Sy
tek

Francja to piękny kraj, słynący z bagietek,
croissantów i metalowej wieży. Francuzi są
również kojarzeni z miłością do sera. W końcu
nie bez powodu produkuje się tam aż 400
różnych rodzajów sera.
A gdybym Wam powiedział, że croissanty,
przysmak uznawany za francuski, wcale taki
nie jest?
Został bowiem wymyślony w Austrii.

Paryż

Wiedzieliście, że Irlandia jest
największym konsumentem piwa
na świecie, zaś drugie miejsce
przypadło naszym zachodnim
sąsiadom – Niemcom?

fot. Daniel Szczypior

Pałac Buckingham, jako jedno z najbardziej znanych
miejsc w Wielkiej Brytanii, został wzniesiony w
miejscu, w którym niegdyś funkcjonował dom
publiczny.
Historia domu brytyjskich monarchów kryje zapewne
niejedną niespodziankę.
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DZIEŃ
KOSMOSU
JAKUB
LINDENAU

KOSMOS
Gdy słyszymy to słowo, nasza
wyobraźnia ukazuje nam niestworzone
obrazy.
Często piękne, ale i przerażające.
Wszakże boimy się nie tego, co znamy,
ale tego, co nieznane.
Trudno jest sobie wyobrazić istnienie
wszystkich wymiarów tej przestrzeni
bez granic. Dokładna wielkość całego
Wszechświata nie jest znana.
Mimo iż współczesne szacunki mówią
o średnicy 23 bilionów lat świetlnych,
to wielu kosmologów twierdzi również,
że cały Wszechświat może być po
prostu nieskończony.
Kosmos czy też wszechświat to wedle
definicji wszystko to, co istniało, istnieje
i istnieć będzie. Budują go trzy
niezmienne i podstawowe elementy,
którymi są: energia, czasoprzestrzeń
oraz prawa fizyki.

W tym roku Dzień Kosmosu przypadnie
6
maja.
Dzień
ten
ustanowili
amerykańscy astronauci w 1997 r.
Zaś celem święta jest oczywiście
upamiętnianie wydarzeń związanych
z rozwojem badań nad kosmosem
i nauki.

TO
CO?
DOWIEDZMY
SIĘ
CZEGOŚ
O
TYM
CAŁYM
KOSMOSIE!
Tryliony galaktyk, tryliardy gwiazd,
niezliczona ilość najróżniejszych planet,
a wśród nich Ziemia, taka mała
i nieznacząca, niczym ziarnko piasku na
piaszczystej
plaży.
Mikroskopijny
punkcik na nieskończonej mapie
wszechświata.
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W centrum Drogi Mlecznej
(czyli w galaktyce, w której znajduje
się m.in. nasz Układ Słoneczny)
znajduje się czarna dziura. Według
szacunków ma ona masę 4 miliony razy
większą od Słońca.
Na pierwszy rzut oka może robić
wrażenie. Jednakże, czy w skali
wszechświata to wiele? Otóż nie.
Największa znana czarna dziura ma
masę ponad 17 miliardów razy
większą od masy Słońca! Więc bez
obaw, są większe otchłanie (*
)

https://www.luknij.net/2021/02/08/dlaczego-imprezy-w-kosmosie-sa-nieudane/

￣︿￣

I tu ciekawostka – wiedzieliście, że we
Wszechświecie jest 40 razy więcej
gwiazd, niż ziarenek piasku na Ziemi?
To ponad 200 tryliardów!
We wszechświecie znajduje się około 200
trylionów galaktyk. Sporo, nie uważacie?
Każda ma inny rozmiar, a największe 4z
nich mogą rozpościerać się na aż
2 miliony lat świetlnych. Liczby trochę
przytłaczające, ale
i niezmiernie fascynujące.
Czy wiedzieliście, że na Marsie znajduje
się największa góra w Układzie
Słonecznym?
Nazwana
została
Olimpem, ma ponad 26 km wysokości.
Jest tak rozległa, że stojąc na jej szczycie,
nie widać podnóża, które znajduje się
poza linią horyzontu. Żeby tego było
mało, na Marsie znajduje się również
największy krater o średnicy aż 2100 km
i 9 km głębokości!

https://www.reddit.com/r/memes/comments/806qr6/elon_musk_to_mars/

https://wykopuj.pl/najlepszy-dowod-na-to-ze-w-kosmosie-istnieje-inteligencja/
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Największą galaktyką, którą do tej pory udało
się dostrzec, jest IC 1101.
Znajduje się 1,04 miliarda lat świetlnych od
Ziemi i ma średnicę ponad 2 milionów lat
świetlnych. Tworzy ją ponad 100 trylionów
gwiazd. Została odkryta w 1790 roku przez
brytyjskiego astronoma Williama Herschela.

https://kosmonauta.net/2013/08/2013-08-16-gj-504b/

https://kosmonauta.net/2013/09/sekrety-gj1214b/

Jednym z pierwszych skojarzeń ze słowem
kosmos będą zapewne planety.
Kogóż nie fascynują? Wszechświat bogaty jest
w ogrom nietuzinkowych i fascynujących
planet, które ciągle zadziwiają nas swoją
strukturą czy wyglądem.
Słyszeliście o planecie Gj 1214b, nazwanej
przez naukowców Super Ziemią?
Dla niewtajemniczonych planeta ta w całości
pokryta jest wodą. Ma więc potencjał do stania
się nowym domem dla ludzkości.
30% masy planety PSR J1719-1438 b stanowi
diament!
Słyszeliście o różowej planecie?
Coś mi się wydaje, że na 16-gj-504b chciałby
zamieszkać
niejeden
miłośnik
koloru
intensywnego różu.

https://www.discogs.com/release/11660467-Lonely-Spacecraft-Psr-J1719-1438-B

44 | ZSE

ZSE

Dzień Matki obchodzimy 26 maja,
który w tym roku przypada w czwartek.
Jest to święto, w którym dziękujemy
mamom za wszystko, co dla nas zrobiły.

CIEKAWOSTKI:
◾ Początki święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian.
Kultem otaczano wtedy matki-boginie,
symbole płodności i urodzaju.
◾ W
siedemnastowiecznej
Anglii
powrócił zwyczaj kultu matek, pod
nazwą niedziela u matki.
Początkowo co roku w czwartą niedzielę
postu odprawiano modły w najbliższej
katedrze. Do tradycji należało składanie
matce podarunków, głównie kwiatów
i słodyczy, w zamian za otrzymane
błogosławieństwo.

DZIEŃ MATKI
DAGMARA
SZABLEWSKA

POMYSŁY
MA
PREZENT NA DZIEŃ
MATKI:
słodycze,
które
uwielbia każdy z nas
ulubione kosmetyki
świeczki
biżuteria
bon na zakupy do
ulubionego sklepy
wykonany
ręcznie
portret
bądź
malunek
album ze wspólnymi
zdjęciami
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Fotografie: Nikola Drewczyńska

DZIEŃ ZWIERZĄT
BEZDOMNYCH
WERONIKA
SPICA

Jak co roku 4 kwietnia obchodziliśmy w
Polsce Dzień Zwierząt Bezdomnych. Święto
powstało, aby uświadamiać społeczeństwo o
ogromnym problemie pozbawionych opieki
zwierząt. Oszacowano, że w Polsce na ulicach
błąka się od 1 do 4 milionów psów i kotów.
JAK MOŻESZ POMÓC?
Wspieraj organizacje działające na rzecz
zwierząt,
Zainteresuj się lokalną społecznością – być
może
schronisko
lub
organizacje
pozarządowe potrzebują karmy, koców dla
zwierząt,
Jeżeli masz możliwość to zaadoptuj pupila,
W miarę możliwości, szczególnie w czasie
zimy, wystaw jedzenie dla zbłąkanych
zwierzaków,
Zostań wolontariuszem,
Czytaj, dowiaduj się i edukuj innych.

→
→
→
→
→
→
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Fotografie: Nikola Drewczyńska
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