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I miejsce: Jagoda Fordońska, klasa III E
Recenzja książki Antonii Michaelis "Baśniarz"
 

   Niektórzy z Was, patrząc kiedyś na książkę, doświadczyli niezwykłego uczucia, niewytłumaczalnej pewności, że dana
pozycja przypadnie Nam do gustu, a może i skradnie serce. Właśnie dlatego zamówiłam "Baśniarza". Jednakże, kiedy
otwierałam paczkę, doznałam pewnego zawodu. Opis znajdujący się na okładce przywodził na myśl kolejne, prymitywne
romansidło  dla nastolatek.  Żadnych rekomendacji, odwołań do znanych dzieł, a i sama okładka nie zachwycała. Pojawiło
się więc pytanie: Czyżby moja czytelnicza intuicja zawiodła? Przekonajcie się sami.
  "Ale za słowami czyhała ciemność, ciemność jaka panuje we wszystkich baśniach. Dopiero później, dużo później, zbyt
późno zrozumie, że ta baśń była śmiertelnie niebezpieczna"*
  "Antonia Michaelis to niemiecka autorka książek dla dzieci i młodzieży. Po maturze wyruszyła w podróż do południowych
Indii, Nepalu i Peru. Po powrocie studiowała w Greifswald medycynę.  W tym czasie zaczęła pisać opowiadania dla dzieci i
młodzieży. Od paru lat mieszka w pobliżu wyspy Uznam. "Baśniarz" - jej pierwsza powieść dla starszej młodzieży -  w 2012
roku została nominowana do Niemieckiej Młodzieżowej Nagrody Literackiej."

źródło: lubimyczytac.pl

  Historia zawarta w "Baśniarzu" opowiada o siedemnastoletniej Annie, która żyje w swoim małym, idealnym świecie. Jest
nieświadoma okrucieństwa otaczającej ją rzeczywistości, gdyż sama nigdy nie doznała go na własnej skórze. Być może
dlatego dane jej było poznać Abla, nastolatka,  o którym nikt nic nie wie i nie chce wiedzieć. Jednakże dziewczyna zaczyna
się nim interesować  i próbuje poznać jego życie.
Na kartach powieści mamy okazję, wraz z Anną, zagłębić się w świat młodego mężczyzny. Dowiadujemy się o tajemnicy,
jaką skrywa i problemach, z którymi musi sobie radzić. Chłopak zajmuje się utrzymaniem i wychowaniem młodszej siostry.
Musi pogodzić naukę oraz pracę,  a ponadto stara się zwodzić pracowników socjalnych, którzy chcą porozmawiać z
prawnym  opiekunem- nieobecną matką. Dodatkowo Abla, jego emocje, myśli, a także wspomnienia mamy możliwość
poznać, dzięki prawidłowemu odczytaniu metafor zawartych w baśniach, które opowiada siostrze. Kiedy Annie wydaje się,
że zrozumiała motywy postępowania chłopaka, na jaw wychodzą mroczne tajemnice. Pojawia się ojciec rodzeństwa, który
chce zaopiekować się dziewczynką. Jednocześnie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Jakie wydarzenia
ukształtowały charakter Abla? Czy dziewczyna zdoła mu wybaczyć błędy? Wreszcie, czy Mała Królowa dotrze  do stałego
lądu?
 
  "Na świecie jest więcej pytań niż odpowiedzi,  a jeśli pytasz, dlaczego tak jest, to muszę wyznać, że na to pytanie nie znam
odpowiedzi."

  "Baśniarz" to powieść, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, wywołała wiele emocji zarówno tych pozytywnych, jak i
negatywnych. Z pewnością pozostanie ona w mojej pamięci  przez długi czas, ale po kolei...

Muszę szczerze przyznać, że pierwsze sto stron było najzwyczajniej w świecie... nudne. Fabuła wydawała się przerażająco
schematyczna. Typowa szara myszka poznaje chłopaka prowadzącego ciemne interesy, w którym to później się
zakochuje. Ileż razy podobny wątek poruszany był  w młodzieżówkach? Dodatkowo okoliczności, w jakich bohaterowi
pierwszy raz się spotykają,  są wymuszone, wręcz nierealne.

Ciąg dalszy na str.2
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W marcu br. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs „Książka, którą polecam moim
rówieśnikom” skierowany do uczniów naszego gimnazjum.  Wpłynęło czternaście prac,
które oceniła komisja w składzie: p. Maria Skrzeszewska, p. Karolina Skotarczak i p. Dawid
Nieczypor.  Wręczenie nagród książkowych nastąpiło we wtorek, 5 kwietnia br. Poniżej
prezentujemy zwycięskie recenzje.

Przed Wami wiosenny marcowo-kwietniowy ePegaz, w
którym szczególnie zachęcamy Was do sięgnięcia po
lekturę proponowaną przez Waszych kolegów. Zapraszamy
też do nowego kącika filmowego!                                            
                                                   Redakcja
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Natomiast dalej jest już tylko lepiej. Okazuje się, że wątek miłosny nie odgrywa kluczowej roli,  a stanowi jedynie subtelne wzbogacenie fabuły, dzięki czemu
jest naprawdę piękny. Emocje  i przemyślenia postaci są opisane w sposób zaskakująco prawdziwy, pozwalający czytelnikowi zrozumieć postępowanie
bohaterów. Jednocześnie nie są one przejaskrawione i nie odnosi się wrażenia pewnej huśtawki emocjonalnej. Ponadto mamy wątek opowiadania baśni.
Jest to dość niespotykany zabieg uczyniony przez autorkę,  a przez to niezwykle interesujący. Stanowi ciekawe urozmaicenie historii i pozwala poznać ją z
punktu widzenia różnych osób. Nadaje też książce specyficzną, wręcz magiczną aurę.

Przejdźmy może teraz do samych bohaterów. Są oni niezwykle realni, można by rzec, trójwymiarowi. Szybko zdobyli moją sympatię i nie irytowali swoimi
irracjonalnymi decyzjami i zachowaniem.  Z łatwością potrafię wyobrazić ich sobie jako rzeczywistych ludzi, żyjących obok mnie. Także  ich problemy nie są
błahe, a skłaniają do refleksji i kontemplacji nad wartościami takimi jak miłość  i poświęcenie. To właśnie ta ostatnia wzbudza najwięcej kontrowersji. Choć z
jednej strony rozumiem postępowanie Abla w powieści, to jednocześnie czyny, jakich się dopuścił...

Myślę, że to właśnie stanowi największą zaletę tej książki. Końcowe wydarzenia nie zostały skrytykowane ani poparte, więc czytelnik ma okazję sam ocenić
postępowanie chłopaka. Może stwierdzić ostatecznie czy jest on postacią pozytywną, czy przeciwnie - negatywną. Tutaj też należy postawić sobie
fundamentalne pytanie: Jak daleko można się posunąć dla kochanej osoby?

  "Baśniarz" nie jest książką pozbawioną minusów. Początek może nudzić i zniechęcać  do dalszej lektury, ale później zostajemy nagrodzeni ogromną porcją
często sprzecznych emocji.  Z pewnością nie należy do tzw. "lekkich" powieści, które czyta się szybko i przyjemnie, nieomal bezmyślnie. Powieść daje
wiele do myślenia i skłania do zastanowienia się nad własnym życiem. Mogę śmiało stwierdzić, że "Baśniarz" jest idealną książką dla starszej młodzieży,
która poszukuje  w lekturze czegoś więcej niż tylko przyjemności.

  "Jak się zna kogoś całe życie, to można zobaczyć go nawet w ciemności."

Wszystkie cytaty pochodzą z książki.

II miejsce:  Wiktoria Kiżewska, klasa III D 
Recenzja książki Ceceli Ahern „Pamiętnik z przyszłości”
  

  Ceniąc sobie twórczość Ceceli Ahern, wyśmienitej irlandzkiej pisarki, postanowiłam sięgnąć po jeden z najsłynniejszych tytułów z jej bibliografii, a
mianowicie po książkę, pt. „Pamiętnik z przyszłości”.
 
  Utwór ten opowiada historię szesnastoletniej Tamary Godwin, bogatej i nadzwyczaj rozpieszczonej dziewczyny, która  zawsze dostawała to, co chciała i
nie zdawała sobie sprawy z tego, że mogłoby być inaczej. Jednak po samobójczej śmierci ojca zmuszona jest do przeprowadzki na wieś. W nowym miejscu
rozpoczyna kolejny etap w swoim życiu, gdzie wszystko przestaje być tak proste i cudowne, gdzie nie ma prywatnej plaży ani ekskluzywnego domu czy
markowych ubrań . Dziewczyna musi się zmienić, a przede wszystkim wyzbyć się dawnych przyzwyczajeń. Tamara jest zrozpaczona po utracie ojca, który
zamiast troszczyć się o dobro swojej rodziny doprowadził ją do ruiny. Nie mogąc opanować swojej złości,  dziewczyna wyżywa się na wszystkich dookoła,
za krzywdy, które ją spotkały. W końcu jednak staje się właścicielką magicznego przedmiotu, znalezionego w objazdowej bibliotece, który wywiera ogromny
wpływ na jej życie. Tym przedmiotem jest pamiętnik, ukazujący wpisy nastolatki z dnia następnego. Od tej chwili tajemnicza księga, staje się najlepszym
przyjacielem, a po czasie „nauczycielem” prawdziwego życia i opiekunem z przyszłości. Z każdą przewróconą stroną Tamara się zmienia, przechodzi
wewnętrzną przemianę, od zapatrzonej w siebie dziewczyny, do młodej kobiety znającej różne kolory życia.
 
,,Moje dawne życie dało mi chyba więcej, niż sobie życzyłam. Niczym zdesperowany kochanek obiecywało mi gwiazdki z nieba, chociaż wiedziało, że nie
będzie mi ich w stanie zapewnić. A ja głupio w to wierzyłam. Kiedyś myślałam, że lepiej jest mieć za dużo niż za mało. Teraz uważam, że jeżeli „za dużo”
nigdy nie powinno należeć do ciebie, powinno się wziąć od życia tylko, co rzeczywiście jest twoje i zwrócić całą resztę”
 
  W „Pamiętniku z przyszłości” spotykamy się z niebywałą atmosferą tajemniczości, która przepełnia czytelnika i nie pozwala rozstać się choćby na chwilę z
całą opowieścią. Ważna jest także akcja, która nie pędzi, lecz toczy się swoim torem co pozwala, na zapoznanie się z nowymi bohaterami. Opisy
miejscowości są wyśmienite. Pobudzają wyobraźnię i zachęcają do czytania. Oczami wyobraźni widzimy ten piękny ogród, zniszczony zamek, dom
zakonnicy czy pole ze szkła. Jest to niesamowita powieść dla wszystkich, którzy szukają emocji podczas czytania, dla wszystkich tych, którzy lubią książki
na długo zapadające w pamięć. Ten utwór to jedna wielka zagadka. Tajemnica rodzinna, którą prędzej czy później musimy poznać. Autorka pokazuje nam,
że my sami także mamy jakieś tajemnice, nasze rodziny, pokolenia. Cała fabuła powieści jest doskonale zbudowana – jeden element łączy się z następnym
i tak powstaje cały obraz. Opowieść Ceceli Ahern mimo smutku, który w sobie zawiera uczy nas  z nadzieją patrzeć w jutro…

,,Nadzieja wcale nie czyni z nas słabych istot, chociaż kiedyś tak myślałam. To brak nadziei pozbawia siły. Nadziej czyni nas silniejszymi, ponieważ
przynosi ze sobą zrozumienie i cel. Nadzieja daje nam słowo „może”. „Może pewnego dnia życie przestanie być takie okropne”. I w ten sposób „może”
natychmiast czyni życie lepszym”.
 Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić do sięgnięcia po "Pamiętnik z przyszłości". Mimo iż wydaje się, że jest to powieść przeznaczona bardziej dla
nastolatków z pewnością zadowoli również starszych czytelników. Zdecydowanie warto!
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III miejsce: Jakub Manikowski, klasa III D
Recenzja książki Marcusa Luttrella i Patricka Robinsona „Przetrwałem Afganistan”

  Ostatnio miałem okazję przeczytać książkę, która pod pewnymi względami zmieniła moje poglądy oraz widzenie świata. Dostałem ją w prezencie z okazji
świąt Bożego Narodzenia. Nosi tytuł – ,,Przetrwałem Afganistan” i opisuje prawdziwe doświadczenia autora Marcusa Luttrella. Drugim autorem owej powieści
jest Patrick Robinson. Oryginalnie została napisana w języku angielskim, lecz została przetłumaczona również na język polski przez Magdalenę Rusak.
Pierwszy egzemplarz utworu został wydany 13 czerwca 2007 roku przez wydawnictwo Inne Spacery.
  
  Książka została napisana, z pewnością, dla oddania hołdu swym kolegom, warto zaznaczyć, iż jest to literatura faktu. Wszystkie zdarzenia miały miejsce
naprawdę.  To przede wszystkim bardzo życiowa powieść, ukazująca aktualne problemy militarne, mające miejsce na świecie. Z treści lektury można
wyciągnąć wiele pouczających wniosków, ale o tym za chwilę. Utwór opisuje jak główny bohater stawia sobie cel, którym jest służba ojczyźnie i zaciekle
dąży do jego realizacji. Dlatego jedną z pouczających wartości jest dążenie do naszych celów i w żadnej okoliczności nierezygnowanie z nich. Życie stawia
wiele trudnych decyzji do podjęcia przed grupą bohaterów. Każdy z problemów musi być rozwikłany przez całą drużynę, dlatego kolejną ważną
umiejętnością jest podejmowanie wspólnych decyzji, nawet w obliczu poważnego zagrożenia. Zespoły, które stworzyli, były dla nich jak druga rodzina. Życie
każdego z członków zespołu była zależna od rozwagi innych. W powieści są ukazywane wątki braterstwa, ale również wielkiej odpowiedzialności za życie
drugiego człowieka. 
  
  W mojej ocenie ta książka jest znakomita! Niezwykle przypadła mi do gustu, może dlatego, że lubię czytać historie prawdziwe, a nie fikcyjne. Kolejny
powód to zaangażowanie emocjonalne autora – czytając to dzieło bez problemu wyobrażam sobie poszczególne wydarzenia. Powieść momentami potrafi
być wzruszająca, ale również potrafi zaskakiwać. Książkę Marcusa Luttrella można nazwać bez wątpienia wielkim dziełem, ponieważ nie każdy utwór w tak
realny i rzeczywisty sposób przenosi czytelnika w opisywany świat – tu niestety do Afganistanu ogarniętego poważnym konfliktem militarnym. Czytając tę
lekturę byłem naprawdę w wielkich emocjach. To rzecz jasna były różne reakcje: zaniepokojenie niepowodzeniami, radość, gdy wszystko szło w dobrym
kierunku, ale również rozpacz, gdy czytałem o okrucieństwie i bezwzględności.  Mogę nawet stwierdzić, że dzięki zawartym opisom krajobrazu potrafiłem
wyobrazić sobie, jak wygląda Bliski Wschód - Afganistan. Co ważne, cały bieg wydarzeń był niemożliwy do przewidzenia, co jeszcze bardziej angażowało i
zajmowało podczas lektury.

   O tej powieści mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach. Bardzo się cieszę, że miałem okazję przeczytać tak wspaniałą książkę. Myślę, że nie
tylko miłośnikom literatury faktu mogę tę lekturę polecić, ale każdej osobie, która chce dowiedzieć się więcej o wojnie w Afganistanie, a także o losach
zwykłych ludzi, którym przyszło walczyć na obcej ziemi w obronie pokoju na świecie. Raz jeszcze szczerze polecam!

GimTV GimTV

GimTV GimTV

GimTVJakub Manikowski Zwyciężczyni z nagrodą

Jagoda Fordońska Wiktoria Kiżewska

Uczestnicy konkursu
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Aktualności
Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie odpowiadali na trzy pytania: 1) Co
sądzisz o Świętach Wielkiej Nocy?, 2) Jak się do nich przygotowujesz? oraz 3)
Co lubisz w nich najbardziej?

Dzień Świętego Patryka

~Uważam, że to jest bardzo klimatyczne święto, nie przygotowuję się do
niego jakoś specjalnie, pomagam w obowiązkach domowych mamie oraz
przygotowuję świąteczne pisanki. Najbardziej lubię w nich spędzony czas z
rodziną i zabawę podczas malowania jajek. 

~Jest to moje ulubione święto, ze względu na  czas spędzony z rodziną. 
Przygotowuję się bardzo aktywnie, zawsze staram się pomóc rodzicom we
wszystkich obowiązkach. Najbardziej lubię rodzinny obiad.

~Jest to ważny czas dla Boga i całej rodziny, przygotowuję się malując
pisanki i robiąc wielkanocny koszyczek. Zdecydowanie najbardziej lubię
spędzenie czasu z rodziną w formie posiłków.

~Wielkanoc jest to święto najważniejsze dla kościoła katolickiego ze względu
na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla mnie święta to przede
wszystkim ciepła rodzinna atmosfera, bez jakichkolwiek kłótni, sprzeczek, to
czas, który można poświęcić bliskim. Próbuje ciągle coś przygotowywać.
Uwielbiam w świętach wspólne porządki, przygotowania, chęć pomocy.
Najważniejsze jest śniadanie Wielkanocne, msza święta. To przede
wszystkim czas na zbliżenie i pojednanie się z Bogiem.

~Święta Wielkanocne to przede wszystkim czas spędzony z Bogiem i
rodziną, przygotowuję się chyba jak każdy sprzątam, maluje jajka, idę do
spowiedzi. W szczególności staram się pomóc mamie. Najbardziej lubię
wspólne posiłki oraz pójście z koszyczkiem do kościoła.

Zebrała: Patrycja K.

pisanki

 W telegraficznym skrócie...

   Dnia 17 marca w Irlandii odbywa się Dzień Świętego Patryka – patrona
tego kraju. Z tej okazji klasy IE i IIE zorganizowały szkolne obchody tego
święta. W tym dniu wszyscy uczniowie mieli zielony strój; za to była nagroda
- zwolnienie z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi.
   
   Głównym elementem uroczystości był konkurs międzyklasowy. Były w
nim 4 konkurencje - taniec irlandzki (dziewczyny z IIe pokazały taniec i
trzeba było powtórzyć ich kroki), przebijanie balonów bez użycia rąk i nóg,
quiz o św. Patryku i zgadywanie smaku koktajlu. 
   
   Finałem był bieg na orientację - brały w nim udział klasy IIId, IIb, Ib, Ic.
Zwyciężyła klasa Ib. Nagrodą był legendarny "garniec złota". 
Ogółem zabawa była świetna.   

Janek I.
Obchody Dnia Św. Patryka

Oto podsumowanie wydarzeń z marca i kwietnia w naszej szkole:

konkurs literowania w j. angielskim Spelling Master wygrał w tym roku
szkolnym Mikołaj Cierniakowski z kl. II E - gratulujemy!
grupa teatralna "Rekwizyt" zaprezentowała kolejną sztukę - spektakl pt.
"Bazyliszek" - wielkie brawa!!!
w konkursie wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy
zwyciężyła klasa I B,
nasi gimnazjaliści uczestniczyli w ciekawej lekcji muzealnej w Ratuszu
Staromiejskim w Toruniu,
rozstrzygnięto wielkanocny konkurs plastyczny zorganizowany przez
MGOK w kowalewie Pom.: w kategorii pisanki wielkanocnej pierwsze
miejsce zajęła Anna Radomska z kl.I D, drugie Wiktoria Szymańska z
kl. II B, a w kategorii stroik świąteczny miejsce pierwsze przyznano
Julii Sadowskiej z kl. III E, drugie Dorocie Kalinowskiej z kl.I E oraz
trzecie Weronice Krzywdzińkiej z kl.I C,
uczniowie klas 3 E, 3 D, 3 C, 2 D oraz 1 E wraz z opiekunami, paniami
Marzeną Okrucińską, Elżbietą Zabłońską oraz Gabrielą Papierkiewicz-
Brzustowską uczestniczyli w wycieczce do Warszawy,
Julia Bąk z kl. II E i Kacper Zarembski z kl. III E zostali finalistami
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego - Julia z biologii, a Kacper z
j. angielskiego - GRATULACJE!!
w piątek 1 kwietnia z okazji Prima Aprilis, czyli dnia żartów i psikusów,
Samorząd Uczniowski naszej szkoły przygotował kilka niespodzianek -
było mnóstwo śmiechu :-)

Google

GimTV
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Zainteresowania

Przedstawiam recenzję filmu pt. "Deadpool" w reżyserii Tima Millera, gdzie główne role grają Ryan
Reynolds i Morena Baccari. Jest to ekranizacja komiksów z wyd. Marvel.
 
   "Deadpool" to odmienna produkcja od takich, do których studio nas przyzwyczaiło. Znakomita
komedia romantyczna, którą wysławiają fani. Film opowiada o historii byłego komandosa, ulicznego
bandziora i najemnika Wade'a Wilsona, który odnajduje miłość swojego życia. Niedługo po tym, lekarze
wykrywają u niego raka. By wyzdrowieć, poddaje się rządowemu eksperymentowi, przez co jego życie
dotychczasowe wywraca się do góry nogami. Budzi się w nim jego szalone alter ego. Jednak
eksperyment nie przynosi oczekiwanych rezultatów i Wade zostaje oszpecony.
  
  Nie można zapomnieć także o znakomitej grze aktorskiej głównych bohaterów. Dla każdego fana
komiksowego Deadpool'a i dla osób, które nie miały z nim styczności serdecznie polecam obejrzeć ten
genialny film. Dostarczy on mnóstwa wrażeń.

Kacper Araszewicz                 

Deadpool

 Coś nowego
 Recenzja filmu "DEADPOOL"

Jazda na rowerze

W tym numerze gazetki napiszę wam o jeździe na rowerze.
     Zdaje się nam, że to normalne ale dla niektórych to ekstremalna i
mrożąca krew w żyłach jazda. Sport rowerowy, czyli kolarstwo dzieli się na:
szosowe, torowe, przełajowe i górskie. Osobną dyscypliną jest
BMX.Freeride jest to nowa, nieformalna dyscyplina sportów ekstremalnych,
bardzo podobna do dyscypliny downhill, polegająca na zjazdach przy
pomocy specjalnego, przystosowanego do tego roweru. 
     Sami dużo jeździmy na rowerach i sprawia nam to przyjemność.
Oczywiście, wykorzystujemy rower w celach sportowych, lecz także do
relaksowania się.
     Teraz krótko napiszę o rodzajach rowerów. Oto kilka z nich:
wojskowe, górskie, BMX, turystyczne, miejskie, dziecięce, cyrkowe,
transportowe, składane itd.
     Historia powstawania roweru (1790-1914) jest bardzo długa, dlatego jest
przedstawiona na zdjęciu. Zaczęło się od tego, że Made de Sivrac wynalazł
pierwszy prototyp roweru, ale nie można było nim sterować. A skończyło na 
Alex'sie Moultonie, który rozpoczął produkcję rowerów na małych kołach, co
spowodowało wzrost popularności tego środka transportu oraz powstanie
wielu modeli rowerów składanych.
    Zachęcam was serdecznie do jazdy na rowerze i mam nadzieję, że i w
tym numerze wam się spodobało.

Weronika Szczepańska
Historia roweru

przejażdżka
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Coś dla ciała, coś dla ducha...

#Kulinarny_kącik

W tym numerze zapraszam na pyszne lody domowe :)

Składniki:
1/2 kg dobrze umytych wiśni
1 szklanka cukru pudru
400 g jogurtu naturalnego
Przygotowanie:
1. Z wiśni usuń pestki za pomocą drylownicy i umieść je w dużej misce.
2. Dodaj cukier puder i jogurt i zmiksuj za pomocą blendera na gładką masę.
3. Przełóż do foremek i umieść w nich patyczki.
4. Wstaw do zamrażarki na 6 godzin.

Karolina .D

lody

The Titanic's
passengers don't know
what happening. Most
of them are sleeping.
Some passengers are
playing cards. They
feel when the ship hits
the iceberg, but they
don't stop playing. 
 In the kitchen, a baker
is making rolls. The
ship shakes and the
rolls go on the floor.
 But there are bigger
problems. The crew
look everywhere in the
ship. They look for a
hole in the ship.

<Michał Zillmann>

Titanic

Kilka ciekawostek na temat Japonii:

- Stoły w Japonii są bardzo niskie, aby można z nich jeść na siedząco. 
- Japonia jest jedynym krajem na świecie, który został zaatakowany bombą
atomową.
- Zielone światło nazywa się "blue".
- W Tokio jest największy na świecie targ rybny.
- Japończycy są najlepszymi kamerzystami na świecie.
- Każda dorosła osoba ma swoją własną wizytówkę.
- Rok szkolny zaczyna się w kwietniu.
Mam nadzieję, że trochę Was zainteresowałam i dodacie Japonię do listy
krajów wartych do zwiedzenia. :)

                                                                                                ~Cherry~

Kulturalny Daleki
Wschód

Zygmunt I Stary został koronowany na króla
Polski w 1506r. Nowy władca musiał stawić czoło
cesarzowi niemieckiemu, który pragnął utworzyć
koalicję przeciwko Jagiellonom. W 1515r. zawarto
układ w Wiedniu z Maksymilianem I
Habsburgiem. Krzyżacy dążyli do wojny, dlatego
w 1519r. rozpoczęła się ostatniawojna z
zakonem.Krzyżacy przegrali dlatego w 1525r.
złożyli hołd naszemu królowi. Synem Zygmunta I
był Zygmunt August. Rządy objął w 1548r. Za
jego panowania odnowiono unię z Litwą. 1 lipca
1569r. w Lublinie podpisano unię realną polsko-
litewską. Dzięki temu powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów. Za panowania obu władców
nastąpił intensywny rozwój Polski. 
                                                                                                     
Oliwia

Japonia

Z kart historii Polski...
Zygmunt I i Zygmunt II

Zygmunt I Stary

Zygmunt II August
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