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Od redakcji,
po długiej przerwie powraca gazetka szkolna „Kraszewiak”. Przygotowali ją uczniowie klas VI-VIII.
Mamy nadzieję, że Wam się spodoba i każdy znajdzie coś dla siebie. W tym numerze możecie
przeczytać wywiad z uczniem naszej szkoły, recenzje książek i filmów, poznać nowy przepis, zajrzeć
do kącika zainteresowań oraz rozwiązać parę zagadek językowych.
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Maria Pitek

WPŁYW REKLAMY NA CZŁOWIEKA
Co to jest reklama? Jest to przekaz, który ma zachęcić odbiorcę do zakupu określonego
towaru albo do skorzystania z usługi.
Reklama w głównym założeniu ma na nas wpłynąć, skłonić do jakiegoś zakupu lub
skorzystania z jakiejś usługi. Aby nakłonić do korzystania z oferty, twórcy reklam wykorzystują różne
środki m.in. pokazują znane osoby wychwalające dany produkt, porównują swoje produkty do tych
zrobionych przez konkurencyjne firmy.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego jak reklamy na nas oddziałują i kupujemy jakąś rzecz
tylko dlatego, że była ona polecana np. przez popularną osobę.
Musimy pamiętać, że nie zawsze w reklamach ukazana jest prawda.
Jedną z funkcji reklamy jest „funkcja perswazyjna (nakłaniająca)”, która ma nas zachęcić do
zakupu i utwierdzić w przekonaniu, że to jest nam potrzebne. Nie zdajemy sobie sprawy, że to
reklamy na nas tak działają i nakłaniają to zakupu zbędnych rzeczy tylko po to, by twórca danego
produktu się wzbogacił.
Reklamy mają ogromny wpływ na człowieka, często myślimy, że jeżeli było coś w reklamie to
jest to na pewno dobrą i przydatną , jednak nie zawsze jest to prawda. Uważajmy na to co kupujemy
i wybierajmy to z rozsądkiem.

Tak jak widzimy, na powyższej grafice jest ukazana reklama herbaty wraz z udziałem pani
Martyny Wojciechowskiej, która może być inspiracja i osobą, na której inni się wzorują. Takie osoby
mogą zakładać, że jeżeli twarzą tej reklamy jest osoba, którą cenią ten produkt na pewno jest dobry
i wart tego by został przez nich zakupiony.
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Maria Pitek

RECENZJA FILMU
Niedawno w kinach ukazał się film studia Warner Bros pod tytułem “The Batman” w reżyserii Matta
Reevesa.
Film opowiada o sprawię pewnego złoczyńcy, który chcę pokazać światu prawdziwe obliczę rządu
i burmistrza miasta Gotham, przy czym dokonuje wielu morderstw. Na jedno z miejsc zbrodni dociera
Batman z niejakim komisarzem Gordonem i znajdują tam kopertę z napisem “To The Batman”
i wtedy zaczyna się śledztwo. Sam film bardzo trzymał mnie w napięciu, w mojej ocenie genialnie
zagrani bohaterowie, czasami akcja tak przytłaczał wszystko inne, że aż nie była potrzebna muzyka
jednak jest ona klimatyczna, dobrze oddaje co się akurat dzieje i oceniam ją na plus. Sceneria miasta
Gotham jest dobrze oddana mroczny, ponury klimat miasta, w którym źle się dzieje oczywiście były
momenty, w których było trochę weselej, ale jest to bardziej dodatek do samej akcji. Śmiechu w tym
filmie też nie zabrakło muszę tutaj pochwalić aktora i samo oddanie postaci Pingwina, który dodał
momenty śmiechu do samego filmu. Niestety muszę wspomnieć też o jednym minusie tego filmu
a mianowicie przesyt różnych efektów wizualnych w niektórych scenach wybuchy, strzały a w tym
akcja, dialogi oraz zachowania postaci, które znacznie zmieniają niektóre rzeczy, ale to może po
prostu moje zdanie co do tego to już zostawiam wam do oceny. Na zakończenie muszę co nieco
powiedzieć o głównym bohaterze- Batmanie, którego zagrał Roberta Pattisona po prostu nic dodać
nic ująć świetnie oddany Batman wyraz twarzy, ruchy i kwestie podkreślające sytuację. Nasz bohater
nie był bezbarwny, emocję pokazane dobrze jak na tak poważną postać, nie był on smętny i wiecznie
poważny, ale także smutny i szczęśliwy. Bardzo szanuję Pattinsona za to, że Batman pomimo powagi
i czasem niezmiennego wyrazu twarzy miał też swój smaczek.
Czy opłaca się iść do kina by obejrzeć nową filmową ekranizację Batmana? Moim zdanie tak. Pomimo
prawie trzech godzin film nie nudzi trzyma w napięciu przez cały czas a w momentach grozy jest to
najbardziej widoczne. Obsada, reżyseria i ścieżka dźwiękowa dobrane bardzo trafnie a sceneria
bardzo nastraja nas na to, że w mieście nie najlepiej się dzieje.
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Daniel Wrona

RECENZJA KSIĄŻKI
"O psie, który wrócił do domu"
W życiu można mieć naprawdę wielu przyjaciół. Jednak tym najbardziej lojalnym, oddanym
nam i odpowiednim dla każdego będzie - Pies. Czworonożny przyjaciel obdarza nas przyjaźnią wierną
i bezwarunkową. Nie bez powodu mówimy, że pies złamie nam serce tylko raz - kiedy jego przestanie
bić.
"O psie, który wrócił do domu" książka W. Bruce Cameron - autora bestsellera "Był sobie
pies". Po raz kolejny autor opisuje przyjaźń człowieka z psem i również po raz kolejny pies i jego
właściciel zostają rozdzieleni - jednak tym razem nie przez śmierć psa.
Główną bohaterką opowieści jest suczka o imieniu Bella. Jako szczeniak została ona
znaleziona przez swojego człowieka - Lucasa. Suczka bardzo dużo radości przyniosła młodemu
mężczyźnie i jego matce. Szczęście kończy się, kiedy Bella zostaje złapana przez hycla, który zagroził,
że jeśli jeszcze raz złapie sunię - grozi jej uśpienie. Młody mężczyzna jak najszybciej stara się znaleźć
bezpieczne miejsce dla Belli i niedługo potem są zmuszeni się rozstać.
Autor opisując przygody Belli uczynił ją narratorką, która wciąga nas do swojego świata i pokazuje jak
ludzkie zasady są przez nią oraz inne psy odbierane.
Książka zaciekawiła mnie już od pierwszych stron - może to być powiązane z moim
zainteresowaniem książkami z wątkiem przygody oraz miłością do zwierząt, gdyż sama posiadam
dwie czworonożne przyjaciółki, które nigdy mnie nie zawiodą.
Historia o bezwarunkowej i prawdziwej przyjaźni człowieka z psem, która mimo dużej
odległości jest nieprzerwana.
Książkę przeczytać może każdy - bez względu na wiek czy płeć.
"Wreszcie, wreszcie byłam Do Domu*."
*Do Domu - Jedna z komend, których Lucas nauczył Bellę. Oznacza ona po prostu powrót do domu.
Kinga Wójcik

Książka “Księżniczka incognito” opowiada o dziewczynie zwanej Lottie Pumpkin, która, dzięki
stypendium dostała się do prestiżowej szkoły. Tam poznała swoją nową współlokatorkę i przeżywa
z nią wiele przygód. Książkę wspaniale się czyta, co jest zasługą opisów ukazujących w magiczny
wprost sposób roślinność, pomniki lub architekturę.
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Ewa Pawłot

Wywiad z Szymonem Wolframem
Szymon Wolfram - uczeń naszej szkoły, klasy 8b, trenuje MMA i różne inne dyscypliny sportu.
- Co cię skłoniło do tego żeby zacząć trenować?
- Od dziecka miałem zapędy do trenowania, jak miałem 7 lat to zacząłem już treningi siłowe. Moi
koledzy starsi mnie trenowali i tak jakoś pokochałem sport, nie umiałem bez tego żyć. Zacząłem
również chodzić na siłownie. I mówię do taty, chodź zapiszemy się na MMA.
- A coś oprócz tego trenujesz?
- Tajski boks, Jiu-Jitsu
- Należysz do jakiegoś klubu?
- Nie, trenuje jako wolny strzelec.
- Mówiłeś że zapisałeś się na MMA, walczyłeś już?
- Miałem być na zawodach i walczyć, ale mnie Covid złapał.
- Ktoś cię trenuje?
- Tak, mamy trenera.
- Prywatnego, czy takiego dla grupy?
- Grupowego, ale można się zapytać trenera i ustalić godziny prywatnego.
- No dobrze, ale jeśli byś szedł na walkę to jakby coś ci się stało to kto odpowiada za twoje
bezpieczeństwo?
- Przed zawodami opiekun lub rodzic piszę zgodę na udział.
- Jak długo w ciągu tygodnia trenujesz?
- Od poniedziałku do soboty. Poniedziałek MMA, wtorek Tajski boks i siłownia, środa MMA,
czwartek siłownia i wieczorem Tajski boks, piątek MMA, sobota siłownia i Jiu-Jitsu.
- A ile godzin trwają treningi?
- Jiu-Jitsu trwa półtorej godziny, MMA godzina piętnaście, i to samo Tajski Boks a siłownia to
minimalnie 2 godziny.
- A stosujesz jakąś dietę?
- Nie, ale staram się jeść więcej kalorii niż spalam, żeby masę tą przybierać. Białko jem, keratynę.
- A przed samymi zawodami zmniejsza ci się jakoś dietę?
- Tak, trzeba zbijać np. mam ustaloną wagę, jakbym się bił w MMA 60kg, a teraz ważę 65kg to bym
musiał zbić.
- Czyli też jesteście ważeni?
- Tak, jak w zawodowych walkach.
- A jak chodzisz na te treningi to są osoby w twoim wieku?
- Nie, ja tam jestem najmłodszy. Ale daję sobie radę.
- To świetnie, bardzo dziękuję, myślę że czytelnicy będą z przyjemnością czytać ten wywiad.
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Oliwia Gozdek

NIETYPOWE HOBBY
Witam czytelników „Kraszewiaka” w kąciku hobby. W tym rozdziale gazetki opisujemy pasje
i zainteresowania uczniów naszej szkoły. W tym numerze hobby, które przedstawię czytelnikom jest
Astronomia.
Czym jest astronomia?
Astronomia to nauka o obiektach niebieskich na niebie. A moja pasja polega
na obserwowaniu na własną rękę takich ciał niebieskich. Mówię ciała niebieskie ponieważ do takiego
pojęcia zaliczają się: gwiazdy, planety, gromady kuliste oraz wiele więcej. Obserwuje się najczęściej
teleskopami, jednak są i inne sposoby.
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Czym obserwować?
Do obserwacji może służyć wiele różnych przyrządów od małych lornetek przez lunety,
po duże teleskopy. Jeśli chce się zainwestować w to hobby, to można od razu kupić duży teleskop.
Jednak po wejściu na pierwszą lepszą stronę, można zobaczyć pierwszą przeszkodę: Newton czy
Galileusz. Są to dwa sposoby na robienie teleskopów. Kompletując pierwszego, czyli teleskop
autorstwa słynnego fizyka Newtona, polega na tym, że światło wpada do głównego lustra, następnie
kieruje się do małego lusterka, które odbija je do naszego oka. W teleskopie Galileusza jest dużo
prościej, jest to po prostu luneta, czyli prosta tuba pełna soczewek sprawiających, że obraz jest bliżej.
Ja polecam te budowy Newtona.

Czy warto obserwować?
Najlepiej i najprościej ogląda się planety naszego układu słonecznego i nasz księżyc. Jednak
co z innymi obiektami? Wymagają one dużej cierpliwości i wytrwałości, żeby je znaleźć. Są to między
innymi gromady kuliste, galaktyki czy mgławice. Jednak nie należy liczyć na fajerwerki, nie wygląda to
tak, jak w teleskopie Hubble. Amatorzy muszą mierzyć się z oświetleniem nieba czy grubością
atmosfery, które znacznie utrudniają obserwacje.
Podsumowanie
Kończąc prezentację swojego hobby chcę wyrazić nadzieję, że zainteresowałem astronomią
kolejne osoby. Jak każde hobby astronomia kosztuje, ale daje wspaniałe widoki, które na długo
zostaną w pamięci obserwatorów.
Grzegorz Szcepański

Słodki kącik
Przepis na mini bezy z kremem śmietankowym i sosem malinowym
Składniki na bezy:
5 białek jaj
250g cukru
Szczypta soli

Przygotowanie:
1.Białka jaj ubijamy ze szczyptą soli stopniowo dodając cukier.
2.Gdy beza będzie ubita przekładamy ją do rękawa cukierniczego z wybraną przez siebie tylką (ja
użyłam Wilton 2D).
3.Wyciskamy bezy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
4. Bezy wstawiamy do piekarnika na 2,5h, pieczemy w temperaturze 115 C.
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5.Po upływie czasu wyłączamy piekarnik, bezy muszą pozostać w zamkniętym piekarniku przez
minimum 3h.

Składniki na krem śmietankowy:
250g serka mascarpone
300g śmietanki 36%

Przygotowanie:
1.Śmietankę ubijamy razem z mascarpone na sztywną masę.

Składniki na sos malinowy:
140g mrożonych malin
Łyżka cukru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
Łyżka wody
Przygotowanie:
1.Maliny razem z cukrem roztapiamy w małym garnku, w tym czasie mąkę mieszamy z wodą.
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2.Gdy maliny będą się gotować dodajemy wymieszaną mąkę z wodą ,czekamy aż masa zgęstnieje i
ściągamy z palnika.

Na gotowe bezy nakładamy krem i sos z malin. Gotowe!!!
Maria Pitek
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A person performing a function or profession or having a legal education.
Residence of Queen Elizabeth II
The capital of Scotland

4

The mos t fa mous thea tre i n LONDON

5

A ri ver i n s outhern Engl a nd.

6

London Di s tri ct

7

The na me of one of the gra nds ons of Queen El i za beth II.
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