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W tym numerze:
- aktualności z życia szkoły

- wywiad z psychologiem szkolnym

- przepis na słynny mac and cheese

- ciekawostki o kościach

- kilka słów o Włoszech

- recenzja książki Andy'ego Weira

- kalendarz świąt nietypowych

- rebusy i sudoku

Zaczęla się szkoła,... a z nią piękna złota jesień. Ten rok będzie dość
ciężki i przełomowy w naszej szkole. Uczniowie klas trzecich pracują
na przygotowaniem do ostatniego w Polsce egzaminu gimnazjalnego.
Natomiast nasi ósmoklasiści uczą się do egzaminów po ósmej klasie.
 Życzymy miłego przyswajania nowej wiedzy i dobrej, ciepłej herbaty
przy książkach po kocem. Zapraszamy do lektury pierwszego
tegorocznego wydania naszej szkolnej gazetki ,,Tu jest Bosco!".
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PRZEPIS 

NA MAC AND CHEESE

mac and cheese

Składniki:
200g makaronu typu kolanka
500ml mleka 3,2%
300g pomarańczowego cheddara lub mimolette, startego na dużych oczkach
0,5 łyżeczki soli

Do przygotowania mac & cheese przydadzą się:
głęboka patelnia, średni garnek lub wok
tarka
szpatułka lub drewniana łopatka.

Przygotowanie:
Wlewamy mleko do naczynia z głębokim dnem i zagotowujemy, co jakiś czas mieszając.
Następnie wrzucamy makaron, dodajemy szczyptę soli. 
Gotujemy go do odparowania mleka – musi go zostać jedynie tyle, żeby stworzył z cheddarem aksamitną konsystencję (cały czas mieszamy kolanka,
żeby nie porobiły się kożuchy z mleka). Przed dodaniem serów zdejmujemy naczynie z ognia. 
Cheddar ląduje w makaronie na końcu, dobrze wymieszany z makaronem, do całkowitego stopienia.

                                                                                                                                                  Piotrek Rybarczyk

,
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KĄCIK PODRÓŻNICZY

WŁOCHY

                                       WŁOCHYWłochy to jeden z najbardziej zaludnionych krajów w Europie. Co ciekawe 80% Włoch zajmują
góry. Na terytorium Włoch znajdują się dwa państwa - San Marino i Watykan. To właśnie w
Watykanie wybiera się papieża. 
W tym państwie są także 4 czynne wulkany: Wezuwiusz, Etna, Stromboli i Vulcano.
Jednymi z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast są: Rzym, Mediolan i Florencja.
A najbardziej popularne regiony turystyczne Włoch to: Wenecja Euganejska, Toskania oraz
Trydent.
Zabytki, które każdy chce zobaczyć, to Koloseum, Forum Romanum i Panteon w Rzymie,
Krzywa Wieża w Pizie, Katedra w Mediolanie, Plac św. Marka i Pałac Dożów w Wenecji.
Pięknych miejsc we Włoszech jest mnóstwo. Chciałabym Wam jednak polecić miejsca, które
nie są tak bardzo popularne. Są to okolice Triestu.
 W Trieście możecie zobaczyć między innymi: najpiękniejszą we Włoszech latarnię morską
Faro della Vittoria, Zamek Miramare, który stoi na końcu przylądka, nad samym morzem,
Wzgórze San Giusto, Port 
Niedaleko Triestu  jest małe miasteczko – Muggia, w którym można miło i ciekawie spędzić
wakacje. Nie ma tam wielu turystów spoza Włoch, a jest morze, pyszna pizza, i lody w co
najmniej 100 smakach. Muggia leży tuż przy słoweńskiej granicy i jest jedynym włoskim
miasteczkiem na półwyspie Istria. Będąc tam, możecie zwiedzić jednocześnie Włochy,
Słowenię i Chorwację.
Czy wiesz że?
·  We Włoszech istnieje już ponad 1500 szkół katolickich.
·  Lokale zwane pizzeriami pojawiły się już w XVIII wieku w Neapolu.
·  We Włoszech istnieją dwa rodzaje pizzy: Neapolitańska (bardzo cienka) i Rzymska
(grubsza).
                                                                                                                                      Ida Sobańska
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POLECAJKI
Recenzja książki „Marsjanin” - And'ego Weira

Podczas amerykańskiej wyprawy na Marsa, na planecie wybucha straszliwa burza piaskowa, w
wyniku której astronauci są zmuszeni do powrotu na Ziemię. Niespodziewanie jeden z nich przy
próbie ucieczki, zostaje uderzony bliżej niezidentyfikowanym obiektem. To Mark Watney, który
został uznany przez resztę załogi za martwego. Pozostali astronauci, żeby nie narażać swojego
życia nie wracają po ciało i odlatują. Kiedy burza ustaje mężczyzna odzyskuje przytomność. Jest
poważnie ranny, ma minimalny zapas żywności i powietrza, a co najgorsze nie ma łączności z
Ziemią. 
Książka jest pisana w formie dziennika i zawiera dużo ciekawych faktów o Marsie, jak i całej
galaktyce. Łatwo się ją czyta, a fabuła trzyma w napięciu do samego końca. Polecam
        

                                                                                                                                Maria Krawczyszyn
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5 pytań do... pani Agnieszki Kality 
szkolnego psychologa - rozmawiają Z.Falana i P.Sobolewska

 CO SPRAWIŁO, ŻE
WYBRAŁA PANI
TEN ZAWÓD?
Trudne pytanie. Od
dzieciństwa mówiłam
o tym, że będę
pomagać ludziom. I
długo jeszcze bo do
3 klasy liceum
myślałam pójść na
medycynę i zostać
neurochirurgiem. W
klasie 4 stwierdziłam,
że nie jest
sympatyczne kroić
ludzi i jednak mogę
mieszać w ich
głowach w inny
sposób. Więc
poszłam na
psychologię.
CO JEST
NAJTRUDNIEJSZE
W PANI PRACY?
Trudne są problemy
ludzi, których historię
są bardzo smutne.
 Na pierwszy  rzut
oka wydaje się, że
są one nie do
rozwiązania. Ale
rzeczywistość jest
taka, że człowiek
dużo potrafi. Ma moc
sprawczą i
wystarczy, że 
sięgnie po swoje
zasoby i pewne
problemy może
rozwiązywać
własnym sposobem.
CO PORADZIŁA BY
PANI MŁODYM
LUDZIOM,
WYBIERAJĄCYM
TEN ZAWÓD?
Przede wszystkim
to, żeby się szybko
angażowali w
inicjatywy
 pomocowe aby
pracowali jako
wolontariusze i
nauczyli się słuchać
innych ludzi, bo
umiejętność

słuchania jest
niezbędna w tym
zawodzie.
Oczywiście muszą
być wrażliwi i mieć
dużo siły i
pozytywnej energii.
JAKIE CECHY
CHARAKTERU
PRZYDAJĄ SIĘ W
PRACY
PSYCHOLOGA?
Na pewno otwartość
, empatia, duża
wrażliwość, sporo
dystansu i
pozytywne podejście
do życia.
KTO JEST DLA
PANI
AUTORYTETEM?
Jest wiele mentorów
od których się uczę,
bo to też jest taki
zawód, który
wymaga stałej pracy.
Wy chodzicie do
szkoły, ja również  i
cały czas się
edukuję, bo mnogość
ludzkich problemów
jest naprawdę wielka.
Jan Paweł II to taka
postać, która
przewija się w życiu
wielu osób, a w jego
słowach można
znaleźć wiele
mądrości. Na pewno
św. Jan Bosco jego
system prewencyjny
jest ponadczasowy.
Nawet w wielu
teoriach
psychologicznych
mądrości Jana
Bosco też się
pojawiają. A z takich
guru psychologii
Jerzy Jakubowski
do, którego chodzę
na zajęcia. To
właśnie te osoby są
bliskie mojemu
sercu.

 CO SPRAWIŁO, ŻE WYBRAŁA PANI TEN ZAWÓD?
Trudne pytanie. Od dzieciństwa mówiłam o tym, że będę pomagać ludziom. I długo jeszcze bo do
trzeciej klasy liceum myślałam o tym, by pójść na medycynę i zostać neurochirurgiem. W klasie
czwartej stwierdziłam, że nie jest sympatyczne kroić ludzi i jednak mogę pomagać im w inny
sposób. Więc poszłam na psychologię.
  CO JEST NAJTRUDNIEJSZE W PANI PRACY?
Trudne są problemy ludzi, których historię są bardzo smutne.  Na pierwszy  rzut oka wydaje się, że
są one nie do rozwiązania. Ale rzeczywistość jest taka, że człowiek dużo potrafi. Ma moc sprawczą
i wystarczy, że  sięgnie po swoje zasoby, i pewne problemy może rozwiązywać własnym
sposobem.
  CO PORADZIŁABY PANI MŁODYM LUDZIOM, WYBIERAJĄCYM TEN ZAWÓD?
Przede wszystkim to, żeby się szybko angażowali w inicjatywy  pomocowe, aby pracowali jako
wolontariusze i nauczyli się słuchać innych ludzi, bo umiejętność słuchania jest niezbędna w tym
zawodzie. Oczywiście muszą być wrażliwi i mieć dużo siły i pozytywnej energii.
  JAKIE CECHY CHARAKTERU PRZYDAJĄ SIĘ W PRACY PSYCHOLOGA?
Na pewno otwartość, empatia, duża wrażliwość, sporo dystansu i pozytywne podejście do życia.
  KTO JEST DLA PANI AUTORYTETEM?
Jest wielu mentorów, od których się uczę, bo to jest taki zawód, który wymaga stałej pracy. Wy
chodzicie do szkoły, ja również  i cały czas się edukuję, bo mnogość ludzkich problemów jest
naprawdę wielka. Jan Paweł II to taka postać, która przewija się w życiu wielu osób, a w jego
słowach można znaleźć wiele mądrości. Na pewno św. Jan Bosco jego system prewencyjny jest
ponadczasowy. Nawet w wielu teoriach psychologicznych mądrości Jana Bosco też się pojawiają.
A z takich guru psychologii to Jerzy Jakubowski do, którego chodzę na zajęcia. To właśnie te osoby
są bliskie mojemu sercu.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 09/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu jest Bosco!

 Msza Święta w katedrze

Pasowanie na ucznia 

 
3 września 2018 r. rozpoczął się rok szkolny.
O godzinie 9:00 zaczęła się Msza Święta. Po
Mszy Siostra Dyrektor Izabela Gryń powitała
wszystkich uczniów i pracowników naszej

szkoły. Następnie odbyło się krótkie
spotkanie z wychowawcami w klasach.

 10 października 2018 r. odbyła się wielka
uroczystość. Było to pasowanie na ucznia

naszej szkoły. Na początku przywitano wielu
ważnych gości, następnie nastąpiła część

artystyczna. Po odśpiewaniu hymnu naszej
szkoły Siostra Dyrektor Izabela Gryń

dokonała pasowania na ucznia. Po pasowaniu
pierwszoklasiści wrócili do domów z

uśmiechem na twarzach.

Rozpoczęcie roku szkolnego szkoły
katolickie we Wrocławiu świętują wspólną

Mszą Świętą. Tak było i w tym roku. Wszyscy
spotkaliśmy się 6 września w Katedrze

Wrocławskiej, by prosić o dobry rok szkolny
dla uczniów, nauczycieli i całego środowiska

szkolnego. 

Kalendarium
Rozpoczęcie roku szkolnego
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Msza z okazji Dnia Nauczyciela

We wrześniu 2018 roku odbył się XV Synod
Biskupów w Rzymie poświęcony młodzieży. 

 Z tej okazji, dzieci z naszej szkoły wzięły
udział w sztafecie modlitewnej za Synod. 19

września wszyscy zjednoczyliśmy się w
modlitwie prosząc o Boże błogosławieństwo.

Jak co roku, w Dniu Edukacji Narodowej, pamiętamy o
naszych nauczycielach. W tym roku dzień ten przypadał w

niedzielę, a my obchodziliśmy go w czwartek 11
października. W tym szczególnym dniu wyrażamy naszą

wdzięczność nie tylko symbolicznym kwiatkiem, lecz także
modlitwą za tych, którzy nas uczą i wychowują. Z tej okazji

odbyła się Msza Święta w kościele pod wezwaniem
Świętego Stanisława, Świętej Doroty i Świętego Wacława,

w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z naszej
szkoły. 

Szkoła brała udział w sztafecie modlitewnej za Synod

                                                                                                                         Zosia Smoczyńska
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                                            CIEKAWOSTKI O KOŚCIACH

Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych przodkach i służyła nam do
stroszenia włosów i ochrony przed zimnem, gdy mieliśmy ich więcej.
Człowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje go, dlatego tak naprawdę nie mamy go
w swoim zasięgu wzroku.
Rodząc się mamy bli�sko 300 kości. Później niektóre z nich się zrastają, tak, ze u dorosłego
człowieka jest ich 206
Łączna waga kości u dorosłego mężczyzny wynosi około 12 kg, a u kobiety około 10 kg
Rano, po porządnym wyspaniu, jesteśmy o cały centymetr wyżsi niż wieczorem. Dzieje się tak
dlatego że chrząstki między kośćmi w ciągu dnia podczas stania i chodzenia ściskają się, a
my tym samym "malejemy"

Urazy nóg, z amputacją włącznie, zdarzały się już w starożytnym Egipcie. Na podstawie
znalezionych szkieletów naukowcy wykazali, że starożytni Egipcjanie używali funkcjonalnych
protez palców na stopę, które ułatwiały chodzenie. Byli też pionierami w leczeniu złamań za
pomocą unieruchamiania szynami

Szkielety chodzące w horrorach straszące dzieci to zupełna fikcja. Kiedy chcemy wykonać
jakiś ruch, wcale nie poruszamy kośćmi. Mózg za pośrednictwem połączeń nerwowych
wysyła sygnał do mięśni i to one wprawiają kości w ruch.

Ludzka szyja posiada tyle samo kręgów, co szyja żyrafy

Kość piszczelowa wytrzymuje ciężar 1,6 tony

                                                                                                                                                Justyna Mazurek
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                              KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH

Listopad
1 listopada – Światowy Dzień Wegan
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek 
10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów
14 listopada – Dzień Seniora
16 listopada – Dzień Tolerancji
17 listopada – Dzień Studenta,
18 listopada – Urodziny Dziadka Mroza
21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22 listopada – Dzień Kredki
23 listopada – Dzień Licealisty
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, 
28 listopada – Dzień Pocałunku
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek
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	CO SPRAWIŁO, ŻE WYBRAŁA PANI TEN ZAWÓD? Trudne pytanie. Od dzieciństwa mówiłam o tym, że będę pomagać ludziom. I długo jeszcze bo do trzeciej klasy liceum myślałam o tym, by pójść na medycynę i zostać neurochirurgiem. W klasie czwartej stwierdziłam, że nie jest sympatyczne kroić ludzi i jednak mogę pomagać im w inny sposób. Więc poszłam na psychologię.   CO JEST NAJTRUDNIEJSZE W PANI PRACY? Trudne są problemy ludzi, których historię są bardzo smutne.  Na pierwszy  rzut oka wydaje się, że są one nie do rozwiązania. Ale rzeczywistość jest taka, że człowiek dużo potrafi. Ma moc sprawczą i wystarczy, że  sięgnie po swoje zasoby, i pewne problemy może rozwiązywać własnym sposobem.   CO PORADZIŁABY PANI MŁODYM LUDZIOM, WYBIERAJĄCYM TEN ZAWÓD? Przede wszystkim to, żeby się szybko angażowali w inicjatywy  pomocowe, aby pracowali jako wolontariusze i nauczyli się słuchać innych ludzi, bo umiejętność słuchania jest niezbędna w tym zawodzie. Oczywiście muszą być wrażliwi i mieć dużo siły i pozytywnej energii.   JAKIE CECHY CHARAKTERU PRZYDAJĄ SIĘ W PRACY PSYCHOLOGA? Na pewno otwartość, empatia, duża wrażliwość, sporo dystansu i pozytywne podejście do życia.   KTO JEST DLA PANI AUTORYTETEM? Jest wielu mentorów, od których się uczę, bo to jest taki zawód, który wymaga stałej pracy. Wy chodzicie do szkoły, ja również  i cały czas się edukuję, bo mnogość ludzkich problemów jest naprawdę wielka. Jan Paweł II to taka postać, która przewija się w życiu wielu osób, a w jego słowach można znaleźć wiele mądrości. Na pewno św. Jan Bosco jego system prewencyjny jest ponadczasowy. Nawet w wielu teoriach psychologicznych mądrości Jana Bosco też się pojawiają. A z takich guru psychologii to Jerzy Jakubowski do, którego chodzę na zajęcia. To właśnie te osoby są bliskie mojemu sercu.
	Kalendarium
	Patrycja Sobolewska  Zosia Falana

	Rozpoczęcie roku szkolnego
	3 września 2018 r. rozpoczął się rok szkolny. O godzinie 9:00 zaczęła się Msza Święta. Po Mszy Siostra Dyrektor Izabela Gryń powitała wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Następnie odbyło się krótkie spotkanie z wychowawcami w klasach.

	Pasowanie na ucznia
	10 października 2018 r. odbyła się wielka uroczystość. Było to pasowanie na ucznia naszej szkoły. Na początku przywitano wielu ważnych gości, następnie nastąpiła część artystyczna. Po odśpiewaniu hymnu naszej szkoły Siostra Dyrektor Izabela Gryń dokonała pasowania na ucznia. Po pasowaniu pierwszoklasiści wrócili do domów z uśmiechem na twarzach.

	Msza Święta w katedrze
	Rozpoczęcie roku szkolnego szkoły katolickie we Wrocławiu świętują wspólną Mszą Świętą. Tak było i w tym roku. Wszyscy spotkaliśmy się 6 września w Katedrze Wrocławskiej, by prosić o dobry rok szkolny dla uczniów, nauczycieli i całego środowiska szkolnego.
	We wrześniu 2018 roku odbył się XV Synod Biskupów w Rzymie poświęcony młodzieży.   Z tej okazji, dzieci z naszej szkoły wzięły udział w sztafecie modlitewnej za Synod. 19 września wszyscy zjednoczyliśmy się w modlitwie prosząc o Boże błogosławieństwo.

	Msza z okazji Dnia Nauczyciela
	Jak co roku, w Dniu Edukacji Narodowej, pamiętamy o naszych nauczycielach. W tym roku dzień ten przypadał w niedzielę, a my obchodziliśmy go w czwartek 11 października. W tym szczególnym dniu wyrażamy naszą wdzięczność nie tylko symbolicznym kwiatkiem, lecz także modlitwą za tych, którzy nas uczą i wychowują. Z tej okazji odbyła się Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława, Świętej Doroty i Świętego Wacława, w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły.
	Zosia Smoczyńska
	Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych przodkach i służyła nam do stroszenia włosów i ochrony przed zimnem, gdy mieliśmy ich więcej.
	Człowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje go, dlatego tak naprawdę nie mamy go w swoim zasięgu wzroku.
	Rodząc się mamy blisko 300 kości. Później niektóre z nich się zrastają, tak, ze u dorosłego człowieka jest ich 206
	Łączna waga kości u dorosłego mężczyzny wynosi około 12 kg, a u kobiety około 10 kg
	Rano, po porządnym wyspaniu, jesteśmy o cały centymetr wyżsi niż wieczorem. Dzieje się tak dlatego że chrząstki między kośćmi w ciągu dnia podczas stania i chodzenia ściskają się, a my tym samym "malejemy"
	Urazy nóg, z amputacją włącznie, zdarzały się już w starożytnym Egipcie. Na podstawie znalezionych szkieletów naukowcy wykazali, że starożytni Egipcjanie używali funkcjonalnych protez palców na stopę, które ułatwiały chodzenie. Byli też pionierami w leczeniu złamań za pomocą unieruchamiania szynami
	Szkielety chodzące w horrorach straszące dzieci to zupełna fikcja. Kiedy chcemy wykonać jakiś ruch, wcale nie poruszamy kośćmi. Mózg za pośrednictwem połączeń nerwowych wysyła sygnał do mięśni i to one wprawiają kości w ruch.  Ludzka szyja posiada tyle samo kręgów, co szyja żyrafy  Kość piszczelowa wytrzymuje ciężar 1,6 tony
	Justyna Mazurek
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