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Jesienne rozmowy

Witajcie drodzy czytelnicy w kolejnym numerze ePegaza. Ten numer jest dodatkowo przepełniony
jesienią z powodu wyzwania JUNIORLAB. Znajdziecie w nim różne artykuły o temacie jesiennym.
Życzymy miłego czytania i ciekawej jesieni :D

jesienna aleja

W tym miesiącu zapytaliśmy się uczniów, co najbardziej
lubią w jesieni. Oto kilka wypowiedzi: 

W jesieni lubię kolorowe liście. Uwielbiam też jesienny
wiatr, który wyczuwam już z końcem sierpnia. Uwielbiam,
kiedy niesie się zapach dymu palonych liści. Późną jesień
lubię za deszcz i mrok. Wtedy czuję się najprzytulniej w
domu słuchając muzyki i czytając książkę. Jesień od
zawsze była moją ulubioną porą roku. Każda przynosi
świetne wspomnienia. Kinga Derewecka

Najbardziej w jesieni lubię piękne, spokojne dni w
odpowiednim towarzystwie. Przemek Marcinkowski

Jesień wcale nie jest taka nudna. Jest wspaniałym
natchnieniem dla artystów. Kolory się zmieniają i pokazuje
nam jak wszystko się zmienia. Daniel Piotrowski

Lubię jesień za kolorowe i
spadające liście z drzew.
Jest super klimat. Szybko
staję się ciemno i jest zimno.
Bardzo lubię jesień, dlatego
to moja ulubiona pora roku.
Kacper Osmański

Bardzo lubię jesień ze
względu na super klimat.
Ciemno, zimno, siedzenie
przy kominku to właśnie to,
co lubię najbardziej. Jesień
to zdecydowanie moja
ulubiona pora roku.
Marcelina Borowiec

jesień

Lubię jesień bo mam wtedy
urodziny. Jest super klimat,
spadają liście z drzew i jest
zimno. Bardzo to lubię.
Dawid Biliński

Najbardziej w jesieni lubię
zmieniające się otoczenie i
kolorowe liście na drzewach.
Klaudia Pamięta

Lubię jesień bo są piękne
krajobrazy. Jest zimno i
ciemno, dlatego jest wtedy
bardzo fajny klimat. 
Jakub Pruski

Karolina Dawiec

Karolina Dawiec
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Z życia szkołyPielgrzymka na Jasną
Górę 

           Halloween  Wycieczka do Malborka

Jak co roku nasza
szkoła obchodziła
święto Halloween. W
tym roku zadaniem
było przystrojenie drzwi
do sali lekcyjnej. Od 26
października na
drzwiach zawisły różne
pająki, dynie
Halloween-owe itp.
Uczniowie mieli
różnorodne pomysły na
dekoracje.
Oto wyniki konkursu:
1 miejsce: Sala 24

2 miejsce: Sala 108
3 miejsce: Sala
214/Sala 220
Idąc przez korytarz
uczniowie i nauczyciele
mieli lekki dreszczyk
strachu...  Dekoracje
wszystkim się
podobały.
                
       -Janek Iwanowski-

Dnia 7 października 2015 roku odbyła się
wycieczka do Malborka. Wycieczkę
zorganizowała p. Anna Preis, a opiekunami  były 
panie - wicedyrektor Agnieszka Kilińska-
Piotrkowska i Marzenna Okrucińska. W
wycieczce brało udział 50 uczniów klas drugich -
II b, II c, II e. Autobus wyjechał z Kowalewa Pom.
o godz. 8:00, a  na miejscu był o godz. 10:45. Po
zwiedzaniu przyszedł czas na ciepły posiłek w
McDonald's. O 18:00 uczniowie wrócili pełni
wrażeń. Wycieczka podobała się uczestnikom i
było to dobrym wprowadzeniem do lektury
Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy'', którą niedługo
będą omawiać.

                                           - Janek Iwanowski - 

Malbork

24 października grupa
projektowa przygotował
a krótką lekcję na
temat zdrowego
żywienia. Uczniowie
opowiedzieli o
produktach z grupy
przekąsek oraz
napojów, które młodzie
ż często spożywa.
Gimnazjaliści
dowiedzieli się, że

taka żywność zawiera
dużo tłuszczu, soli i
cukru. Gimnazjaliści
mogli sobie dzięki tej
lekcji uświadomić, że
spożywanie przekąsek
między posiłkami jest
nie zdrowe, i miejmy
nadzieję, że takie
wnioski wyciągnęli.

  - Janek Iwanowski - 

Uważaj na otyłość...

Pielgrzymka

Pielgrzymka

Dzień walki z otyłością

Dnia 8 października 2015 r., uczniowie klas
trzecich wraz opiekunami wyruszyli na
pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę.
Tegoroczna 15 Pielgrzymka Szkół im. Jana
Pawła II przebiegła pod hasłem: „Jan Paweł II-
Patron Rodziny”. Na jubileuszowe spotkanie
przybyło ponad 20 tys. osób reprezentujących ok.
500 szkół z całej Polski, a także przedstawiciele
szkół z Wilna. Podczas spotkania uczniowie
uczestniczyli we mszy św. odprawionej przez bp.
Henryka Tomasika. Ok. godziny 18:00 wyjechali z
Częstochowy, a już o 22:00 zmęczeni, lecz pełni
dobrego humoru i wrażeń dojechali do Kowalewa.
                   - Janek Iwanowski -

Pielgrzymka

Dzień Tolerancji

Dnia 8 października 2015 r., uczniowie klas
trzecich wraz opiekunami wyruszyli na
pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę.
Tegoroczna 15 Pielgrzymka Szkół im. Jana
Pawła II przebiegła pod hasłem: „Jan Paweł II-
Patron Rodziny”. Na jubileuszowe spotkanie
przybyło ponad 20 tys. osób reprezentujących ok.
500 szkół z całej Polski, a także przedstawiciele
szkół z Wilna. Podczas spotkania uczniowie
uczestniczyli we mszy św. odprawionej przez bp.
Henryka Tomasika. Ok. godziny 18:00 wyjechali z
Częstochowy, a już o 22:00 zmęczeni, lecz pełni
dobrego humoru i wrażeń dojechali do Kowalewa.

W naszej szkole
obchodzimy dzień
tolerancji. Na
szkolnych korytarzach
widnieją piękne plakaty
pokazujące jak ludzie
różnej rasy rozmawiają
ze sobą. Ważne jest to,
aby nie mówić do ludzi
innej rasy (np.
czarnoskórych): "O
patrzcie jaki murzyn",
ponieważ jest to
niestosowne i bardzo

niemiłe. Każdy
człowiek bez względu
na rasę powinien być
traktowany godnie i z
szacunkiem. Kiedy
zabraknie tolerancji
świat pogrąży się w
odosobnieniu.

       <Michał Zillmann>

Uczestnicy

Nieznany

Uczestnicy

GimTV
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Kącik zainteresowań

Jesienne hobby!
W jesienne dni często się nudzimy.
Mam jeden z wielu sposobów na
wykorzystanie tego czasu.

#Kuchenny_kącik

Z kart historii Polski...
Bolesław Chrobry- król

Kulturalny Daleki
Wschód

rogaliki

Słonie w kulturze Indii są bardzo cenione.
Drugimi takimi zwierzętami są krowy ale
zostawmy je na razie w spokoju. Słoń na ulicy
w Indiach to nic dziwnego. Hindusi uważają,
zwierzęta te przynoszą szczęście i mądrość.
ich figurki są prawie w każdym domu, a
wielkie płaskorzeźby możemy znaleźć w
restauracjach. Niektórzy przechodząc obok
nich oddają im cześć, lekko się kłaniając.
Słoń w języku hindi to  

    (czyt. hati)

           
~Cherry~

Po śmierci Mieszka I
władzę w państwie, po
wygnaniu Ody, objął
syn byłego władcy-
Bolesław. W 996 roku
na dwór księcia przybył
biskup Wojciech. Udał
się on na z misją
nawracania pogańskich
Prusów. Niestety misja
nie powiodła się,
ponieważ biskupa
zabito. Bolesław
wykupił jego ciało i po
dwóch latach
kanonizował go. w
1000 roku odbył się
zjazd w Gnieźnie.

Cesarz Otton III, który
przybył na zjazd,
widział w Bolesławie
przyszłego władcę
jednego z królestw
wchodzących w skład
uniwersalnego
cesarstwa. które chciał
stworzyć. Nie pozwoliła
mu na to
przedwczesna śmierć.
W 1025 roku Bolesław
koronował się na
pierwszego króla
Polski, przyjmując
przydomek- Chrobry.
     Oliwia Szczepańska

W tym miesiącu
wybrałam jazdę na
rolkach. Zanim
zaczniemy jazdę
trzeba zaopatrzyć się
w: kask i ochraniacze
na kolana i łokcie dla
bezpieczeństwa. Jazda
na rolkach dobrze
wpływa na kondycję i
zdrowie. Również
wzmacniamy mięśnie.
Jest to bardzo
przyjazny sport,
ponieważ możemy
poznawać ciekawe
osoby oraz spędzić

czas z rodziną, a
nawet spotkać się ze
znajomymi. Jazda na
rolkach daje dużo
radości oraz energii.
Można jeździć w
każdym wieku i
nieważne jest czy to
osoba starsza, czy
młodsza. Niektórych
tak to zainteresowało,
że teraz potrafią różne
triki. Sama
uczęszczam na
dodatkowe zajęcia w
naszym gimnazjum i
jestem zadowolona.

     
 Weronika 
Szczepańska

Weronika Szczepańska

Witajcie! 
W tym jesiennym numerze zapraszam do
przygotowania przepysznych rogalików.

Składniki:
1 1/5 kg mąki 
200 ml śmietany kwaśnej 
10 dag drożdży 
1 kostka Kasi 
szczypta soli 
1 jajko

Przygotowanie:
Wszystko razem zagnieść, ciasto podzielić na
cztery części, rozwałkować, podzielić na osiem
jednakowych trójkątów, nadziać marmoladą
różaną i formować rogaliki. Piec w
temperaturze175 stopni Celsjusza  przez 30
minut. Po upieczeniu polukrować.  

                                            
   SMACZNEGO!

                                                -Karolina.D-

słoń indyjski

Wbrew pozorom jesienią też możemy (i
powinniśmy) uprawiać sporty. Szczególnie, gdy
za oknem złota, ciepła jesień. A nawet jeśli jest
ponuro i szaro, tym bardziej powinniśmy się
ruszać. Nie ma bowiem lepszego leku na jesienną
zniżkę nastroju niż ruch. Aktywność fizyczna
podnosi poziom endorfin, czyli tzw. hormonów
szczęścia we krwi. Ich wysoki poziom odpowiada
za dobry nastrój, zapobiega zaburzeniom nastroju
i apatii. 
Ruch redukuje również stres. Co więcej, ruch
wspomaga naszą odporność. Dzięki regularnym
ćwiczeniom na świeżym powietrzu mamy
mniejsze szanse zachorować na typowo jesienne
dolegliwości: przeziębienia czy grypy.

Wydaje się, że nie ma mniej sprzyjającej ruchowi
pory roku niż jesień. Latem można biegać czy
pływać. Zimą szusować na nartach. A jesienią?

google

Rolki

Internet
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Ciekawostki
przyrodnicze

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?
Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych.
gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas
główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np.,
żółte lub pomarańczowe.

Dlaczego drzewa zrzucają liście?
Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy.
Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią
dni stają się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda,
która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy
podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

Dorota Kalinowska

złota jesień

dąb

jesienny klondąb

Dorota Kalinowska

Karolina Dawiec

Karolina DawiecKarolina Dawiec


