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Światowy
 Dzień Zwierząt
4 października 2020

Niedawno obchodziliśmy

Światowy Dzień Zwierząt.

Z tej okazji składamy

życzenia Waszym

zwierzakom

Opiekujcie się

nimi 
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Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne
Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,

postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być

prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1
Nauczyciele robią tak dużo sprawdzianów iNauczyciele robią tak dużo sprawdzianów iNauczyciele robią tak dużo sprawdzianów i

kartkówek, ponieważ obawiają się, żekartkówek, ponieważ obawiają się, żekartkówek, ponieważ obawiają się, że
znowu będzie edukacja zdalna.znowu będzie edukacja zdalna.znowu będzie edukacja zdalna.

Plotka nr 2
Wkrótce lekcje będą odrobinę krótsze, ze

względu na pandemię.

Plotka nr 4 
Wkrótce znów powrócimy do nauki

zdalnej.

Plotka nr 5Plotka nr 5Plotka nr 5
W przyszłym roku wróci Pan Adam zW przyszłym roku wróci Pan Adam zW przyszłym roku wróci Pan Adam z

biblioteki.biblioteki.biblioteki.

Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3
Do końca tego roku nie będzie żadnych apeli.Do końca tego roku nie będzie żadnych apeli.Do końca tego roku nie będzie żadnych apeli.

Str. 3



Komiks ,,Spacer z psem" - Hanna Gawlik 6B
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Wywiad
Przeprowadziliśmy wywiad z Polą Krakowiak, jedną z

redaktorek naszej gazetki :)
Koperniczki: Cześć, chciałyśmy przeprowadzić z
Tobą wywiad odnośnie tego miesiąca.
Pola K: Cześć, z chęcią odpowiem na Wasze
pytania.
K:  Czy masz dużo zadań domowych, kartkówek
lub sprawdzianów?
P.K: Tak, ostatnio niestety mam dużo
sprawdzianów  i kartkówek.
K: Aha, rozumiem. Chyba wiele osób tak teraz ma. 
 A jakie masz sposoby na poranne wstawanie?
P.K:  Szczerze, to tak naprawdę nie mam żadnego,
ale jedynym powiedzmy sposobem, który w miarę
pomaga mi wstać, to nastawianie kilku budzików
co 10 minut, tak żebym nie zasnęła, ale mogę
jeszcze chwilę poleżeć.
K: Całkiem niezły sposób. A co sądzisz na temat
obchodzenia Halloween w Polsce?
P.K: W naszym kraju jest to raczej święto, które nie
było nigdy obchodzone tak, jak odbywa się w
innych np.: w Ameryce, ale jest to dość ciekawe
święto i twierdzę, że to wcale nie jest takie złe, jak 

Str. 5



niektórzy uważają. Myślę, że jak ktoś ma ochotę
obchodzić to święto to niech to robi. Choć może z
umiarem ;)
K: Rozumiem. To już będzie ostatnie pytanie na
dziś.  Co myślisz na temat noszenia maseczek w
naszej szkole, bo wiele osób zauważyło, że
niektórzy ich nie noszą pomimo wielu uwag ze
strony nauczycieli?
P.K: Uważam, że noszenie maseczek w naszej
szkole jest trochę bezsensowne, ponieważ
niektórzy nie noszą ich w ogóle albo tylko na
brodzie czy samych ustach. Jednak na stołówce i w
salach lekcyjnych nie musimy już ich posiadać. Nie
wiem, na ile to ma sens.
K: Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad i mamy
nadzieję, że kiedyś znowu spotkamy się z Tobą w
wywiadzie. P.K: Ja również dziękuję i do
zobaczenia
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Poranne wstawanie
Pewnie każdy z nas choć raz miał tę sytuację: dzwoni
budzik, wyłączasz go i znowu zasypiasz, a po ,,chwili"

dowiadujesz się, że zaspałeś. Czy jest na to jakiś sposób?
Jak nie zasnąć znowu? Przeprowadziliśmy na sobie krótki
eksperyment, żeby sprawdzić, co działa, a co nie. Mamy

nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

1.Postawienie wody
(najlepiej chłodnej) koło
łóżka, a rano ochlapanie

sobie nią delikatnie
oczu. W ten sposób

oczy się tak nie ,,kleją" i
nie zaśniemy tak łatwo. 
Minus: Uważaj, żeby tej

wody nie wylać! 

2.Postawienie telefonu lub
budzika w dość dużej

odległości od łóżka, żeby gdy
ten zadzwoni, nie można

było go po prostu wyłączyć i
zasnąć, tylko wyjść z łóżka, a

przy okazji się rozbudzić.
Minus: Ta strategia nie

działa we wszystkich
przypadkach!

3.Ustawienie kilku alarmów, np. o 6.10, 6.20 i 6.30. W ten sposób bardziej się
rozbudzisz i w dodatku za każdym razem, gdy będzie nowy alarm, będziesz miał

to wspaniałe poczucie, że jeszcze nie musisz wstać.
Minus: Niektórzy nie są w stanie się w ten sposób wyspać.

4.W niektórych telefonach jest
opcja budzika, który możesz

wyłączyć, rozwiązując zadanie
matematyczne. W ten sposób

rozbudzisz się całkowicie.
Minus: Możesz mieć problem z

rozwiązaniem zadania!

5.Są takie budziki, które potrafią
uciekać, a nawet szukać kryjówki!
W ten sposób rano musisz wstać i
go złapać. Masz gwarancję, że się

rozbudzisz :) 
Minus: Możliwe, że nie będzie Ci

się uśmiechać poranna gonitwa za
budzikiem ;) Str. 7



Sudoku
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-Dlaczego ciągle spóźniasz się na lekcje? - pyta
nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas.
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja
jeszcze śpię.

Chich   tki

Na lekcji Jasio pyta panią z biologii:
- Proszę pani, co to, ma 6 nóg i wyłupiaste czarne oczy?
- Nie wiem...
- No właśnie ja też nie, ale pani ma to coś na ramieniu.

- Synu, wiesz, ile kosztuje twoja nauka?...
- Tak tato, dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak najmniej.

Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:
- Mam nadzieję, że nie przyłapię dziś nikogo 
na ściąganiu!
Na co uczniowie:
- My też mamy taką nadzieję proszę pana!
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Memy

źródła:  kurierlubelski.pl

źródła: współczesna.pl

źródła: wprost.pl
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źródła: szkoła memy.pl

źródła: dziennik
zachodni

źródła: zabrze.com.pl
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Polecane filmy i seriale
Czyli co warto oglądnąć?

Wysyłaliście do nas polecane przez Was filmy.
Oto one!

  Harry Potter i Więzień Azkabanu
Harry Potter i Czara Ognia

Harry Potter i Zakon Feniksa
Trzy metry od siebie

Enola Holmes
Avengers
Star Wars

Sierra Burgess jest przegrywem
Bring It On

The Duff
The kissing booth
Władca Pierścieni

Riverdale
Friends

Stranger Thinks
Ania nie Anna

Plotkara
On my Block

Str. 12



Napisz, jakie masz sposoby na wstawanie wcześnie
rano?  Najlepsze z nich pokażemy w następnym
numerze, a pierwsze miejsce otrzyma nagrodę. 

Sposoby prosimy wysyłać na adres mailowy
redakcji: koperniczki@gmail.com do 27

października. Najlepiej podpisywać się imieniem,
pierwszą literą nazwiska i klasą, żebyśmy mogli

rozdać nagrody w szkole. 

Konkurs
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1. Zmiksuj wszystkie składniki
2. Zawiń ciasto w folię i włóż do

lodówki na 15 minut
3. Rozwałkuj i włóż do foremek
na babeczki. Wciśnij ciasto do

formy, aż uzyskasz  mały kubek.
Piecz przez siedem minut w

170°

1. Zmiksuj wszystkie
składniki

2. Wypełnij częściowo
upieczone ciasto

3. Wszystko piecz w
170° przez 25min.

Malutkie dyniowe ciastka

1. dyniowe purée 215.        
2. cukier 100g
3. żółtko jaja 1

4. maślanka 125g
5. 1 łyżka mąki
6. 1 łyżeczka
cynamonu

1. Masło 60g
2. Cukier 30g

3. 1 żółtko jajka
4. 110g mąki

Składniki do
nadzienia:

Składniki na
ciasto:

Przepis na ciasto:
Przepis na
nadzienie:
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Nasze źródła
Memy: wprost.pl, współczesna.pl,

kurierlubelski.pl, zabrze.com.pl, dziennik
zachodni, szkoła memy.pl

Sudoku: Wikisłownik, SFINKS Fundacja Rozwoju
Matematyki Rekreacyjnej

Zdjęcie ,,Największa dynia na świecie":
Interia.pl
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Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 6B
Spis treści: Jagoda Zając 6B
Konkurs:  Natalia Zaród 6B
Memy: Pola Krakowiak 6B

Chichotki:  Jagoda Zając 6B
Polecane filmy:  Pola Krakowiak 6B

Wywiad: Ula Urbaś 6B, Pola Krakowiak 6B
Sudoku: Ula Urbaś 6B

Plotki szkolne: Ewa Skalska, Natalia Zaród 6B
 Dyniowe ciastka: Ewa Skaska

Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już w

listopadzie!


