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Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

       Życzymy, by zbliżające się wielkimi krokami wakacje były czasem zasłużonego i bezpiecznego wypoczynku.
Pragniemy pogratulować wszystkim uczniom  osiągniętych sukcesów w tym roku szkolnym. Cieszymy się, że przez
cały rok byliście z nami. 
     
        Niech te wakacje będą dla Was radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne! 
Niech ten czas błogiego lenistwa sprzyja poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.
Do zobaczenia we wrześniu ;) 

Zespół redakcyjny 



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 3 05/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTęcza Express

TAJEMNICE KOSMOSU 

        Na początku zapoznajmy się z planetą Wenus. Jest to najgorętsza
planeta Układu słonecznego - jej temperatura atmosfera wynosi około 460°
C, co sprawia że jest ona gorętsza nawet od Merkurego! Według
astronomów, w dawnej przeszłości była ona bliźniaczką Ziemi, z grawitacją, 
z polem magnetycznym, z wodą i z tlenem. Niestety Wenus spotkała
apokalipsa. Po kształcie, wskazującym na dawną obecność gór, po
dawnych zbiornikach wody i polanach, które dawno już wyschły i teraz
pokryte są ogniem wynika, że kiedyś może była tam forma życia. Obecnie
Wenus jest tak gorąca, że żaden człowiek by tam nie przeżył. Na Wenus
przylatuje miliony sond kosmicznych, ale tylko jednej udało się zrobić kilka
zdjęć przed zniszczeniem. Ciekawostką jest także, iż znana nam już planeta
Wenus wędruje w przeciwną stronę po swojej orbicie.

Nasza Planeta ma lepsza grawitację, dlatego czeka ją jeszcze coś
gorszego, według wyliczeń temperatura Ziemi  w przyszłości może osiągnąć
nawet około 1000˚  C.

Słońce…
Słońce jest zwyczajną gwiazdą. Ma około 5 mld lat. Jego temperatura na
powierzchni osiąga 5500°C, ale w środku dochodzi do 14 mln°C. W
słonecznym jądrze wodór przemienia się w hel, w procesie tym uwalniana
jest ogromna energia. Na powierzchni Słońca można obserwować plamy,
rozbłyski i ogromne wyrzuty materii - protuberancje.

Słońce samo w sobie także się zmienia. Z małej gwiazdy przeradza się
powoli w wielkiego olbrzyma, niebieskiego olbrzyma (jednak ten proces
potrzebuje dużo czasu). Gdy słońce stanie się o wiele gorętsze - Ziemię
spotka Apokalipsa. Będziemy musieli przenieść się wtedy na inną planetę
(przystosowaną do życia ludzi i zwierząt)

Zuzanna Dedek, kl. Vb

       Na tym zdjęciu widać ogromne plamy słoneczne. Średnia temperatura w
plamie wynosi 4500°C. Plamy wydają się ciemne, bo widać je na tle
gorętszej fotosfery. Plamy zawsze grupują się wokół równika słonecznego,
po obu stronach, a nie widać ich na samym równiku.

     Słońce nie obraca się tak, jak podobne do Ziemi ciało sztywne. Różne
jego części obracają się różnie. Na równiku obrót jest najszybszy - raz na
około 25 dni. Gdy oddalamy się od równika, prędkość maleje i w okolicach
biegunowych pełny obrót trwa aż około 35 dni. Taka sytuacja jest możliwa
tylko dlatego, że Słonce jest ogromną kulą gazu. Jednym z wyników
niejednorodnego obrotu jest nawijanie linii pola magnetycznego Słońca, co z
kolei wzmaga słoneczną aktywność. 
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ZDROWIE NA WIDELCU 

     Najważniejszym składnikiem w diecie powinny być warzywa. Powinny
być dodatkiem do każdego posiłku. Warzywa są źródłem witamin, minerałów
w tym cennego wapnia. Marchewka dostarcza ważnych witamin A i E oraz
beta-karetonu, który jest ważnym antyoksydantem, czyli chroni komórki
przed uszkodzeniem. Warzywa dbają również o właściwe pH organizmu, co
ma szczególne znaczenie u młodych sportowców i myślicieli. Niech na stole
królują sałatki, surówki, warzywa gotowane i surowe, pasty mięsno-
warzywne, zupy-krem z warzyw, kiełki, zioła jako przyprawy. Polecam
również prawdziwe kiszonki (kapusta, ogórek, burak) oraz soki warzywne
jednodniowe lub samodzielnie wyciskane.
   
     Pełnowartościowe białko – powinno znaleźć się w dwóch l ub nawet
trzech posiłkach. Białko to budulec mięśni, stawów, hormonów, krwi. Służy
m.in. do regeneracji, odbudowy, wzrostu i procesów myślowych. Polecam:
czerwone mięso, drób (ale tylko ten wiejski), dziczyznę, królika, ryby, owoce
morza, jaja kurze (najlepiej jaja wiejskie), jaja przepiórcze.

     Węglowodany – czyli energia, która jest niezbędna do wykonywania
wysiłku, ale również do wbudowywania białka. Proponuję by były to kasze
bezglutenowe czyli: komosa ryżowa (quinoa), amarantus, gryka, kasza
jaglana, ryż basmati lub paraboliczny. Pierwsze trzy kasze mają niezwykłe
właściwości odżywcze, m.in. dużą zawartość białka, witamin i minerałów.
Kasza jaglana natomiast ma właściwości zasadotwórcze co jest bardzo
ważne szczególnie po wysiłku fizyczny.

       Orzechy i pestki – jeśli nie występuje alergia mogą być świetną
przegryzką między posiłkami. Dostarczają witaminy z grupy B niezwykle
ważne dla układu nerwowego, do tego zawierają niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe ważne dla mózgu. Są również źródłem białka.

     Tłuszcze – są bardzo ważne, gdyż budują układ nerwowy i hormonalny.
Tłuszcz znajduje się naturalnie w produktach zwierzęcych, dlatego nie
należy wybierać tylko „chudych” produktów”. Ponadto znajdziemy go w:
prawdziwym maśle, smalcu gęsim, oleju kokosowym, awokado, oliwie z
oliwek. Jak ważne są tłuszcze przedstawiono na rysunku pod nazwą:
„Budujemy Mur”.

      Owoce – to źródło witamin, ale również i cukrów prostych, które w
niektórych przypadkach nie są wskazane. Jeśli dziecko ma nadmierne
kilogramy, nie powinno spożywać owoców wcale lub spożywać je tylko po
treningu. Owoce spożyte po treningu świetnie uzupełniają zapasy glikogenu
mięśniowego, co przywraca siły na następny trening. Polecam: dojrzałe
banany oraz suszone daktyle.

      Nabiał – jako źródło wapnia? Wiele osób sądzi, że to najlepsze źródło
tego minerału. Tymczasem wapń znajdziemy również w warzywach,
owocach, pestkach oraz kaszach. Nabiał powinien być podawany z
umiarem, gdyż często jest przyczyną problemów skórnych lub alergii.
Wybieraj jogurty naturalne, tłuste i zawierające żywe kultury bakterii, dodaj
pestki, orzechy i owoc.

Antonina Depa, kl. Vb 
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CZAS NA ZDROWE PRZEKĄSKI 

Bananowe placuszki :]
Składniki: 
3 jajka, 3 banany, 3 łyżki mąki kasztanowej, 
Zmiksować i usmażyć na oleju kokosowym, małe placuszki  
[usmażyć  na patelni].
SMACZNEGO:]!

Mus czekoladowo- bananowy
Składniki : 
3 dojrzałe banany, 1 dojrzałe awokado, 5 suszonych daktyli, 2 łyżki soku z
cytryny, 2 łyżki ,,surowego” Eko kakao, szczypta cynamonu.
Dokładnie zmiksować wszystkie składniki.
Można dodać pokrojoną na drobne kosteczki gorzką  czekoladę.

Owoce, owoce i jeszcze raz owoce! Szczególnie teraz kiedy mamy
sezon na pyszne truskawki maliny, jagody, zajadaj się nimi w
połączeniu z jogurtem naturalnym i odrobiną płatków owsianych. Pycha!
Nie gardź również zblendowanymi koktajlami, tylko pamiętaj aby
zamiast cukru używać miodu dla osłody! ;-)
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Przepis na pyszne gofry

Składniki: (na około 6 sztuk)

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu
1 łyżka cukru wanilinowego
2 jaja
1/2 szklanki oleju słonecznikowego lub roztopionego masła
1 i 1/3 szklanki mleka

Przygotowanie: 
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier
wanilinowy. Wszystko wymieszać a następnie dodać jajka, olej roślinny oraz
mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do połączenia się
składników. Ciasto można odstawić aby odpoczęło (na około 15 minut), ale
nie jest to konieczne.
Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez czas
podany w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną
łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni.
Gofry po upieczeniu odkładamy. Można podawać z ulubionymi dodatkami
np. marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną.

Julia Tomaszewska, kl. VI 

Do drugiej miski wsypać mąkę, mielone migdały, cukier wanilinowy,
cynamon, proszek do pieczenia, sodę oraz cukier, dokładnie wymieszać.
Do suchych składników dodać mokre składniki oraz tarte jabłka i miód jeśli
go używamy, wymieszać (delikatnie łyżką, tylko do połączenia się
składników)
Nałożyć równe porcje ciasta do papilotek, posypać siekanymi migdałami i
wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 25 minut do suchego
patyczka i zrumienionego wierzchu.

CREME BRULEE 
6 PORCJI
400 ml śmietanki 30%
1 laska wanilii
4 żółtka
70 g cukru
100 g białej czekolady
Na wierzch: 5 łyżek cukru
Do dekoracji: 3 truskawki
POTRZEBNE BĘDĄ:
6 porcelanowych lub ceramicznych foremek, miseczek
PRZYGOTOWANIE
Piekarnik nagrzać do 110 stopni C. Przygotować foremki.
Do rondelka wlać śmietankę. Laskę wanilii przekroić wzdłuż na pół, łyżeczką
wyskrobać ziarenka. Przepołowioną laskę i ziarenka wanilii włożyć do
śmietanki. Zagotować, odstawić z ognia na 5 minut. Dodać połamaną na
kosteczki białą czekoladę i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się
czekolady. Wyjąć pustą laskę wanilii.
W czystej misce wymieszać łyżką żółtka z cukrem. Cały czas mieszając
żółtka wlewać do nich stopniowo śmietankę. Masa na crème brûlée jest już
gotowa.
Masę wlać do foremek i ustawić na kratce piekarnika w środkowej części.
Zapiekać przez 35-40 minut, piec tylko do czasu aż masa się zetnie
(dodatkowo stężeje po ostudzeniu i schłodzeniu w lodówce).
Wyjąć foremki z piekarnika, ostudzić i wstawić do lodówki na minimum 2
godziny lub na całą noc (deser można trzymać w lodówce przez około 3
dni).
Przed samym podaniem posypać wierzch kremu cukrem (około 1 niepełna
łyżka na 1 porcję), potrząsnąć foremką rozprowadzając cukier równą
warstwą po powierzchni deseru. Opalić palnikiem, skarmelizować cukier.
Udekorować połówką truskawki i podawać.

Babeczki jabłkowe
składniki 12 sztuk
2 jabłka
100 g masła
2 jajka
125 ml mleka
250 g mąki
50 g mielonych migdałów (można pominąć)
1 łyżka cukru wanilinowego
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
150 g cukru (użyłam trzcinowego)
2 łyżki miodu (lub 20 g dodatkowego cukru
20 g posiekanych migdałów do posypania po wierzchu (można pominąć)

Piekarnik nagrzać do 190 stopni C. Formę na muffiny wyłożyć 12
papilotkami. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach.
Roztopić masło w misce, wlać mleko, dodać jajka i roztrzepać trzepaczką
na jednolitą masę.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 3 05/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTęcza Express

Chciałbym  opisać wam pewną grę, której  nazwa brzmi,,Duck Tales
Remastered’’. 

Gra opowiada historię sknerusa Mc Kwacza, który szuka następujących
Zielonego Sera,Złotej Korony,Złotej Monety i jeszcze czegoś, ale wam nie
zdradzę. Animację możecie kupić na steam za 14 euro. Na koniec pokażę
wam jeszcze obrazy z tej gry.

      DuckTales Remastered to remake klasycznej dwuwymiarowej
platformówki o tym samym tytule, która ukazała się w 1989 roku na konsoli
NES. 

       Grę oparto na popularnym disnejowskim serialu animowanym dla dzieci,
znanym w Polsce pod tytułem Kacze opowieści. Głównymi bohaterami serii
byli Hyzio, Dyzio i Zyzio, siostrzeńcy Kaczora Donalda, którzy zostali
zostawieni pod opieką Sknerusa McKwacza.

        Wraz ze Sknerusem, trójka kaczątek przeżywała rozmaite przygody w
rożnych zakątkach świata. Oryginalne DuckTales zostało stworzone przez
firmę Capcom i do dziś uważne jest z jedną z najlepszych produkcji opartych
na licencji serialu lub filmu. 

          Producentem nowej wersji gry jest amerykańskie studio WayForward.
Deweloper od lat tworzy tytuły na najważniejsze platformy sprzętowe. Jego
najbardziej znane produkcje to: Aliens: Infestation, BloodRayne: Betrayal,
Contra 4 oraz Silent Hill: Book of Memories. Twórcy postarali się, by fani
pierwszego DuckTales i serialu nie byli zawiedzeni ich grą. Zatrudnili więc
aktorów użyczających głosów postaciom na małym ekranie, odświeżyli
ścieżkę dźwiękową, a także odtworzyli najważniejsze lokacje i sceny z
pierwowzoru.

Źródło: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=21335

Antoni Kostecki, kl. Va

      Historia przedstawiona w DuckTales Remastered rozpoczyna się, gdy
siostrzeńcy Kaczora Donalda zostają porwani. Opiekujący się nimi Sknerus
McKwacz wyrusza więc w podróż, mając nadzieję, że ich ocali. 

       Aby uratować swoich podopiecznych musi odwiedzić głębokie
afrykańskie kopalnie, amazońską dżunglę, Himalaje, Transylwanię oraz
Księżyc. Rozgrywka nie zmieniała się znacząco w porównaniu z oryginałem,
nadal mamy do czynienia z dwuwymiarową platformówką. 

        Sknerus potrafi zręcznie posługiwać się swoją laską, rozbijając za jej
pomocą niektóre przedmioty lub skacząc i wykorzystując ją jak drążek pogo.
Na drodze bohatera staną rozmaici przeciwnicy, a na końcu każdego
poziomu czekać będą bossowie. W każdej lokacji znajdziemy mnóstwo
ukrytych niespodzianek, takich jak kryształy czy lody regenerujące zdrowie.

Źródło: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=21335

                                                W ŚWIECIE GIER 
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                          NUDA W WAKACJE? NIEMOŻLIWE!!! 

Witajcie, w tym artykule przedstawię Wam pięć sposobów na nudę w
wakacje. Gotowi? To zaczynamy!! ;) 
 pozdrawiam, 
Oliwia Kasprzak, kl. I EG 

1.Zrób piknik z przyjaciółmi.
Zorganizowanie takiego mini pikniku z przyjaciółmi jest świetnym pomysłem
na wspólne spędzanie czasu. Piknik to okazja do wspólnej zabawy. Można
pograć w karty, gry planszowe lub wymyślić własną unikatową zabawę.
Myślę, że u każdego w okolicy znajdzie się kawałek zieleni, aby rozłożyć
koc bądź ręcznik. Jedyne co wystarczy zrobić to podzielić się ze znajomymi
przekąskami do zrobienia. Mogą to być kanapki lub po prostu pokrojone
owoce i warzywa. 

2. Poczytaj książkę.
 Czytanie książki jest niesamowitym zajęciem. Łączy ze sobą naukę i
przyjemność! Jest to niezwykłe połączenie. Sprawi to, że mimo iż są
wakacje nie zapomnisz całkiem liter . Dzięki książkom odpoczniesz i udasz
się do innego świata. Jestem zdania, że nawet jeśli ktoś nie lubi czytać
powinien spróbować, ponieważ być może znajdzie swój rodzaj książek,
który go urzeknie. Oto kilka propozycji książek, które mnie osobiście
przekonały:

3. Zarób trochę pieniędzy.
Nic tak nie satysfakcjonuje jak pierwsze samo zarobione pieniądze. Na
pewno na początek nie będzie to zbyt wielka suma, ale zawsze coś. Jest
wiele sposobów, aby zarobić będąc niepełnoletnim, żeby potem kupić sobie
coś ciekawego, nauczyć się odpowiedzialności i przede wszystkim ciekawie
spędzić czas. Oto parę pomysłów:
-jeżeli masz taką możliwość możesz zarobić pomagając rodzicom. Możesz
zaproponować, że posprzątasz cały dom, skosisz trawę lub coś w tym
rodzaju.

-można urządzić tak zwaną „wyprzedaż garażową”. Jestem pewna, że
każdy znajdzie w domu jakieś nie potrzebne rzeczy w dobrym stanie, które z
pewnością ktoś chciałby kupić.
-jeśli w twojej okolicy znajdują się osoby posiadające psy możesz
zaproponować wyprowadzanie psa za niewielką sumę.

4. Obudź w sobie duszę artystyczną!
Nigdy nie wiadomo czy nie kryje się w tobie ukryty talent. Warto to
sprawdzić. Wypróbuj wszystko na co wpadniesz. Od pisania opowiadań,
lepienia z masy solnej, malowania obrazów, projektowania ubrań,
ogrodnictwa do fotografii. Trzeba w życiu spróbować wszystkiego!

5. Przyrządź własne lody!
Jest to bardzo prosty przepis, a lody wychodzą przepyszne. Jedyne co
wystarczy zrobić to: Wysypać dwa kubki jagód na durszlak, umyć je i
poczekać, aż wyschną. Następnie wsypać jagody do miksera, dodać do
tego 2 łyżki cukru lub inny słodzik (np. sok z agawy) oraz pół kubka jogurtu
naturalnego. Potem zmiksować składniki na jednolitą masę. Na koniec
przelać masę do formy (wiaderka, foremek) i włożyć do zamrażarki na kilka
godzin. Jagody można zastąpić np. jeżynami. Lody gotowe. Smacznego! 
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     UCZNIOWIE SZKÓŁ PRYWATNYCH. ŁAMIEMY STEREOTYPY 

        Każdy, kto chodzi lub chodził do szkoły wie, że nie zawsze jest tam
łatwo. Ba! Częściej jest trudniej niż łatwiej. Szkoła publiczna to miejsce
często bez kompromisów między uczniami a nauczycielami. Czy tak samo
jest w szkołach prywatnych? Często, ale nie zawsze.
       W tym artykule źródłem mojej wiedzy będzie nasza szkoła. Mimo, że
szkoły prywatne wydają się uczniom szkół publicznych być miejscem, w
którym nie płaci się za naukę, tylko za oceny, to w rzeczywistości jest
zupełnie inaczej.
       W szkołach prywatnych rodzice ucznia płacą za naukę. A przynajmniej
tak być powinno. Okazuje się jednak, że niekiedy w szkołach prywatnych
jest tak samo jak w publicznych, czyli na przykład zauważamy niski poziom
nauczania.
       Tym artykułem chcę uświadomić innych czytelników spoza naszej
szkoły, że w szkołach prywatnych nie płaci się za oceny. Pierwszym
dowodem jest to, że nauczyciele mimo swoich wysiłków są często
rozczarowani wynikami testów lub kartkówek i muszą wystawiać słabe
oceny. Gdyby w szkole prywatnej płaciło się za oceny to nauczycielowi
byłaby obojętna ilość punktów, które na sprawdzianie zdobył uczeń. Koniec
końców i tak dostałby szóstkę. Prawda? A więc ten argument odsuwa
innych od opinii płacenia za oceny.

     Szkoły prywatne w większości współpracują z uczniami i ich rodzicami,
co skutkuje wysokimi wynikami większości uczniów. Ta współpraca polega
na tym, że uczniowie wspólnie z nauczycielami i wychowawcami organizują
wiele ciekawych rzeczy, na przykład atrakcje w zbliżającym się niebawem
Dniu Dziecka. Nawet ten artykuł powstał we współpracy z moją
nauczycielką języka polskiego.

     
     Dzięki wysoko rozwiniętej, w szkołach prywatnych, współpracy uczeń-
nauczyciel uczniowie są w stanie poprawić wiele ocen jedna za drugą. Tak
samo dzięki tej współpracy my - uczniowie z lekcji na lekcję (dzięki naszym
nauczycielom) jesteśmy w stanie zrozumieć temat z łatwością. 
     Czy więc można powiedzieć, że jesteśmy skłonni płacić za oceny?
Potraktujmy to pytanie z rozsądkiem i zadajmy jednocześnie kolejne. Czy
chciałbyś, drogi czytelniku, aby twoje dziecko nie umiało nic w przyszłości,
bo tylko płaciłeś za oceny? Moim zdaniem coś takiego byłoby stratą
pieniędzy rodzica, bo dziecko nic by się nie nauczyło. To byłaby też strata
czasu nauczyciela, którego jedynym zadaniem byłoby siedzenie za biurkiem
i wpisywanie na okrągło szóstek i piątek. Równie dobrze pasowałoby w takiej
sytuacji określenie ''wyrzucać pieniądze w błoto'', ponieważ nie byłoby z
czegoś takiego jakiejkolwiek korzyści dla dziecka. Przecież szkoła jest po
to, aby dziecko miało z niej korzyści (by miło spędziło w niej czas i
jednocześnie wykorzystało zdobytą wiedzę w dorosłym życiu).
      Podsumowując, szkoła prywatna nie jest placówką, w której płaci się za
oceny. Tu płaci się za wysoki poziom nauczania, który zaowocuje w
przyszłości.  

Autor: Wojciech Polachowski
klasa II EG
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Dlaczego warto się uczyć…
Uczyć się warto z wielu powodów, chociażby po to, by poszerzać swoje
horyzonty, rozwijać swój intelekt, zdobywać nową wiedzę. Warto się także
uczyć, by  w przyszłości znaleźć satysfakcjonującą pracę, dzięki której
będziemy mogli godnie żyć oraz realizować swoje pasje i marzenia.

Patrząc na typowego ucznia szkoły podstawowej bądź gimnazjum do szkoły
nie uczęszczamy zbyt chętnie. Szkoła kojarzy nam się tylko z jednym – z
nauką. Większość z nas uczy się nie dlatego, że chce, ale dlatego że musi.
Nie zastanawiamy się nad tym, jaki nauka będzie miała wpływ na naszą
przyszłość. 

Każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: co daje mu szkoła? Według
mnie szkoła ma na celu nauczyć nas wszystkiego tego, co nam się w
przyszłości przyda, ma pokazać nam jak wygląda świat i jak się w nim
odnaleźć. Dzięki nauce dowiadujemy się kim jesteśmy: humanistami czy
matematykami, a może nasz „konik” to biologia i chemia.

 Uczymy się też po to, by w przyszłości skończyć studia, znaleźć dobrą
pracę, w której będziemy się spełniać. Rodzice nas wychowują, a szkoła
nas uczy i rozwija. To, jakimi będziemy ludźmi i jak wykształconymi, zależy
od nas samych, jednak to rodzice i szkoła mają największy wpływ na naszą
przyszłość. 

Bez nauki ludzkość nic by  nie osiągnęła, ludzie nic by nie odkryli, dalej
żylibyśmy w epoce kamienia. Ludzkość cały czas się rozwija, ludzie
odkrywają nowe rzeczy, a to wszystko dzięki nauce.

Aleksander Zabiełło, kl. II EG

              
            SZKOLNE WYZWANIA, CZYLI PO CO NAM NAUKA... 
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Witajcie, muzyka to moja pasja. 
Aktualnie uczę się grać na organach. Czasami gram na białogórskich
organach. Podczas gry siedzę tyłem do szafy organowej. Wydaje ona
przepiękne dźwięki, a posiada 12 głosów. Mimo to jest tam ponad sto
piszczałek. Znajdują się one w małym kościółku w Białogórzu, ale gdy
załączy się wszystkie głosy, to są one naprawdę głośne.

Krzysztof Kostanecki, kl. I EG 

Mały słownik organowy
Manuał – Klawiatura ręczna, min. dwie
Pedał – Klawiatura nożna, tylko jedna
Włączniki rejestrowe – przełączniki do załączania oraz osłączania
głosów
Stół gry  – miejsce organisty, gdzie znajdują się manuały i pedał
Szafa organowa (występuje tylko w organach piszczałkowych) – szafa
ze wszystkimi urządzeniami oraz piszczałki
Stopa – przy każdym głosie występuje numer (np. 4') im mniejsza liczba
tym wyższy dźwięk. Apostrof to znak graficzny stopy 

Organy piszczałkowe - klawiszowy, aerofoniczny oraz idiofoniczny
instrument muzyczny; umieszczany najczęściej w kościołach, salach
koncertowych, synagogach reformowanych czy aulach. Organy
piszczałkowe są największym instrumentem, nieporównywalnym z żadnym
innym, jaki został wymyślony – pod względem rozmiarów przestrzennych,
liczby źródeł fal dźwiękowych, sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia,
dynamiki i bardzo często różnorodności barw i możliwości kolorystycznych,
a także pod względem złożoności konstrukcyjnej. W wielu aspektach
(głośność, brzmienie, barwa) przewyższają orkiestrę symfoniczną, chociaż
na organach gra tylko jeden człowiek. Rozpiętość skali dźwięków dużych
organów wynosi ok. 10 oktaw, co jest porównywalne z zakresem dźwięków
odbieranych przez ludzki słuch (od 16 Hz do ok. 20 000 Hz) 

Organy elektroniczne – elektryczny lub elektroniczny instrument
klawiszowy, należący do grupy elektrofonów, przeznaczony do
wykonywania utworów na żywo oraz nauki gry na tymże instrumencie.
Elementem sterującym jest, tak jak w keyboardzie, klawiatura o układzie
typu fortepianu. W porównaniu do keyboardu, organy elektroniczne posiadają
rozmaitą paletę głosów (registrów), które zazwyczaj wiernie odwzorowują
brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych, organów Hammonda itp.
Większość organów elektronicznych, tak jak organy piszczałkowe,
dysponuje klawiaturą nożną oraz ławką organową.

Największe organy na świecie 

Organy w Atlantic City Convention Hall, USA - Instrument jest największy na
świecie i został wpisany do Księgi Guinessa jako największe organy świata
oraz jako największy i najgłośniejszy instrument, jaki kiedykolwiek
zbudowano. Liczba głosów wynosi 336. Dokładna liczba piszczałek nie jest
znana, „oficjalna” wynosi 33 114, lecz większość znawców ocenia ją na
ponad 32 000; waga instrumentu oceniana jest na 150 ton. Stół gry ma 7
manuałów i pedał. W pedale znajduje się głos Diaphone/Dulzian 64', którego
dźwięki w najniższej oktawie są infradźwiękami (od 8 Hz do 16 Hz, podczas
gdy człowiek słyszy tylko od 16 Hz a niekiedy dopiero od 20 Hz). Drewniane
rezonatory tych piszczałek, zrobione z 785-letnich oregońskich jodeł mają
około 20 m długości, a języczki są wzbudzane do drgań specjalnymi
urządzeniami rozruchowymi. Powietrze do organów dostarcza siedem
wentylatorów elektrycznych o łącznej mocy 600 KM. Najgłośniejszym
głosem jest Grand Ophicleide 16', do którego piszczałek powietrze
podawane jest pod ciśnieniem 100 cali słupa wody (0,25 bara), a jego siła
dźwięku jest sześciokrotnie większa niż najgłośniejsza syrena lokomotywy.
Obecnie organy są nieczynne – uległy licznym uszkodzeniom z powodu
nieszczelnego dachu zniszczonego przez sztorm (hala znajduje się kilkaset
metrów od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego). Obecnie trwa ich remont,
którego koszt pochłonie ponad 200 milionów dolarów. 

Największe organy w Polsce

Organy w Archikatedrze Wrocławskiej - W latach 1911–1913, 1937 firma
Sauer z Frankfurtu nad Odrą we wrocławskiej Hali Stulecia zbudowała
największe ówcześnie organy na świecie. Instrument posiadał 222 głosy, w
tym 50 głosów językowych. Jednak po wojnie Hala wraz z instrumentem
została zaniedbana i niszczała. Część głosów została rozkradziona. W
latach 1950–1952 firma Biernacki zainstalowała organy w Archikatedrze
Wrocławskiej, uzupełniając ubytki w dyspozycji piszczałkami z innego
instrumentu firmy Sauer, z wrocławskiego Kościoła Pamiątkowego Króla
Gustawa Adolfa. Do czasów dzisiejszych przetrwał w całości stół gry
(przygotowany pod 222 rejestry), który jest nadal używany. Obecnie organy
mają 151 głosów, w tym 27 zainstalowanych nad sklepieniem prezbiterium,
oraz posiadają 13 275 piszczałek (dawniej instrument liczył 16 706
piszczałek). Planowana jest gruntowna przebudowa instrumentu wraz z
przywróceniem dyspozycji z 1937 roku. Zdjęcie z lewej strony przedstawia największe organy w Polsce
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Drogi Mowgli!

       Ostatnio na lekcjach języka polskiego wiele o Tobie mówiliśmy. Nasza
pani poleciła nam przeczytać „Księgę dżungli”. Nie mogłem się nadziwić, ile
trudu i niebezpieczeństw Cię spotkało. O Twoich przygodach czytałem z
wypiekami na twarzy.
       Wiele razy zastanawiałem się, co bym zrobił będąc na Twoim miejscu.
Nie mogłem sobie tego wyobrazić, dlatego tym bardziej Cię podziwiam.
      Ty mieszkasz w dżungli, a ja w ciepłym i bezpiecznym domu. Ciebie
wychowują wilki i niedźwiedź Baloo, a mnie miłością otacza kochająca
mama, tata i siostra. Codziennie musisz walczyć o jedzenie, ja mam je
zapewnione.
       Chodzę do dobrej szkoły, mam wspaniałych i oddanych nauczycieli,
fajnych kolegów. Chodzę na treningi piłki nożnej i na lekcje gry na
skrzypcach. Tu, gdzie jestem czuję, że naprawdę jestem u siebie. Ty
natomiast znasz to uczucie porzucenia. Dla ludzi stałeś się zbyt dziki, a dla
zwierząt zbyt ludzki. Musi to być dla Ciebie zbyt bolesne. 
     Podziwiam Cię za to, że potrafiłeś sobie poradzić zarówno u jednych, jak i
u drugich. Jesteś silny i wytrwały. Było to widać, szczególnie wtedy, gdy
porwały Cię małpy. Na szczęście mogłeś liczyć na swoich niezawodnych
przyjaciół. Mam nadzieję, że gdy ja będę w trudnej sytuacji też będzie mnie
miał kto wspierać.
      Chciałbym Cię zaprosić do siebie do domu. Pokazałbym Ci, jak
mieszkam. Zaprosiłbym Cię na wycieczkę rowerową po mieście,
zaprowadziłbym Cię do mojej szkoły. Na pewno wszyscy by się zdziwili
widząc Ciebie na lekcjach. Pewnie zaniemówiliby z wrażenia. Myślę, że w
mojej szkole czułbyś się bezpiecznie. Nasza klasa jest bardzo zgrana i
chętna do pomocy. Najbardziej chciałbym zaprosić Cię do gabinetu
informatycznego i na salę gimnastyczną. Nauczyłbym Cię grać w
koszykówkę i piłkę nożną.
       Chciałbym zapewnić Cię, że masz we mnie przyjaciela. Przesyłam Ci
telefon na kartę. Mam nadzieję, że będziesz miał tam zasięg. Dzwoń do
mnie zawsze. Gdy będziesz mieć jakiś problem możesz na mnie liczyć.

Pozdrawiam Cię,
Twój przyjaciel 
Maksymilian Baumgart

Witaj Mowgli!

     Chciałbym Cię pozdrowić i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że
mogliśmy się poznać podczas ostatnich wakacji w Indiach. Muszę
przyznać, że podziwiam Cię za to, że tak szybko zaaklimatyzowałeś się w
dżungli będąc człowiekiem. Musiałeś nauczyć się języka zwierząt i
zrozumieć ich prawa. Stałeś się jednym z nich, co dla nas normalnych ludzi
byłoby prawie niemożliwe i strasznie trudne. 
      Skoro nigdy nie chodziłeś do szkoły postanowiłem opisać Ci, jak wygląda
życie ucznia.
Wstajemy około 6:30-7:30, ponieważ lekcje zaczynają się o godz. 8:00.
wszystkie lekcje odbywają się w budynku zwanym szkołą. Na lekcji uczymy
się różnych przedmiotów. Oto niektóre z nich:
1.  matematyka – uczymy się na niej liczyć i myśleć logicznie.
2.  Języki obce – uczymy się na nich mówić w innym języku, by w
przyszłości móc mieszkać i pracować w inny kraju lub poznawać przyjaciół
z różnych stron świata. W mojej szkole uczę się języka angielskiego i
niemieckiego.
3.  Historia – na tych lekcjach poznajemy przeszłość naszych przodków,
dowiadujemy się o ważnych wydarzeniach, które miały wpływ na nasze
dzisiejsze życie.
4.  Przyroda – jest to lekcja, podczas której dowiadujemy się wielu
ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie natury.
5.  Wychowanie fizyczne – to zajęcia sportowe, na których doskonalimy
nasze umiejętności fizyczne.
6.  Język polski – uczymy się na nim naszego ojczystego języka oraz
poznajemy najwybitniejszych polskich poetów i pisarzy.

     Lekcja trwa 45 minut. Między lekcjami są przerwy, które trwają od 5 do 20
minut. Jest to czas, kiedy dzieci odpoczywają – bawią się, rozmawiają i
wygłupiają się. W południe jest długa przerwa, zwana obiadową (trwa 20
minut). Po lekcjach uczniowie mogą pójść na świetlicę i tam poczytać lub
odrobić lekcje. Moja szkoła jest naprawdę nowoczesna i otwiera drogę na
świat.
      Mimo, że mieszkasz bardzo daleko i nie chodzisz do szkoły, pobyt w
dżungli nauczył Cię tyle samo, co mnie szkoła. Nauczyłeś się jak polować
(wychowanie fizyczne), języka zwierząt (języki obce), wiesz już, które
rośliny są do jedzenia, a które nie (przyroda). Ucząc się natomiast praw
dżungli uczyłeś się historii.
      Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzisz naszą szkołę, a na razie życzę Ci
pomyślnych łowów! Do zobaczenia!

Pozdrawiam,
Adam Romańczuk 

Księga dżungli (ang.The Jungle Book) – zbiór opowiadań autorstwa
angielskiego pisarza i noblisty Rudyarda Kiplinga. Opowiadania wchodzące
w skład zbioru dotyczą Indii i ich folkloru oraz indyjskich dżungli. Autor,
urodzony w Indiach, zdobył niezbędną wiedzę poprzez obserwacje, badania
oraz dzięki zasłyszanym opowieściom, jednakże opowiadania powstały, gdy
mieszkał on w Vermoncie.Ukazały się one w latach 1893 i 1894.

źródło: www. wikipedia.pl

  
                                  MÓJ PRZYJACIEL MOWGLI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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           CZEKOLADA - JEŚĆ CZY NIE JEŚĆ? OTO JEST PYTANIE 

Na początek trochę historii:
Może i trudno w to uwierzyć, ale bardzo dawno temu czekolada nie byle
wcale słodka. Była raczej przysmakiem gorzkim i dopiero w XIX wieku
zaczęto produkować słodką wersję czekolady. Pierwszym Europejczykiem,
który mógł jej skosztować był Krzysztof Kolumb w ok. 1502 r.

Źródło: http://www.poradnia.pl/czekolada-plusy-i-minusy.html

Pewnie każdy z was nieraz nie mógł sobie odmówić czekolady. Czy to na
jakimś przyjęciu albo, gdy poczęstuje Cię twój znajomy. W tym artykule
dowiesz się, czy zawsze warto po nią sięgnąć.. a może czasami trzeba
sobie odpuścić?

Zalety :)  

-ma właściwości relaksujące
-jest źródłem energii
-zawiera witaminy: A, B1, B2, B3
-czekolada wzmacnia nasze serce i układ krwionośny, działa
przeciwzakrzepowo, zmniejsza ryzyko zawału serca, chorób
nowotworowych oraz pobudza pracę nerek
-duża zawartość magnezu, szczególnie w gorzkiej czekoladzie, ułatwia
wchłanianie wapnia oraz przeciwdziała stresom, a żelazo, cynk i wapń
przyspieszają krążenie krwi w organizmie.

 Wady :(

-czekoladowe przysmaki mają dużo kalorii
-mogą powodować alergię i obciążać wątrobę
-dzięki zawartości kofeiny i teobrominy mogą uzależniać
-jedząc ją bardzo często uodporniamy się na jej działanie
-osoby z chorobami układu krążenia powinny sięgać po gorzką czekoladę, a
wystrzegać się czekolady mlecznej, bo zawierają one nasycone kwasy
tłuszczowe, które źle wpływają na naczynia krwionośne

Przysmak człowieka, trucizna dla psa
Brytyjska Liga Ochrony Psów ostrzega, że zawarta w czekoladzie
teobromina jest trucizną dla psa. Dwie tabliczki czarnej czekolady mogą
spowodować śmierć ważącego 25 kilogramów psa. Zjedzona w mniejszych
ilościach wywołuje wymioty i drgawki. W takich przypadkach wskazany jest
szybki kontakt z weterynarzem. Ludziom teobromina nie szkodzi.

Amelia Wusiewicz, kl. I EG 

Nie udało się zachować w tajemnicy sposobu uprawy i produkcji kakao.
Głoszono również, że to księżniczka hiszpańska, Anna Austriaczka,
poślubiając Ludwika XIII, króla Francji, wniosła w posagu zwyczaj picia
czekolady. Popularność czekolady rosła i wkrótce inne kraje Europy zaczęły
zakładać własne plantacje kakaowców, tworzyć szlaki handlowe i otwierać
przetwórnie. Czekolada najbardziej zbliżona smakiem do dzisiejszej
słodkości pojawiła się w 1657 roku w Anglii. Tam wodę zastąpiono mlekiem,
a z czasem do napoju o gęstej konsystencji dodawano nawet jajka. Do
Polski czekolada trafiła dopiero w XVIII wieku. Jej miłośnikiem okazał się
August Sas.
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                                          VIVE LA FRANCE 

     Lista największych atrakcji Francji jest niezwykle długa, gdyż to jeden z
najpopularniejszych wśród turystów krajów na świecie. To nie tylko raj dla
zakochanych, spacerujących pod Wieżą Eiffla, ale również jedno z
ważniejszych miejsc skupiających ludzi sztuki, mody i wyrafinowanego
gustu kulinarnego. 
      Ja jednak rozpoczęłabym wycieczkę po Francji od Disneylandu. 

Disneyland położony jest w podparyskiej miejscowości Marne-la-Vallée.
Otwarty w 1992 roku park rozrywki jest jedną z najczęściej
odwiedzaną atrakcjąturystyczną w całej Francji i w Europie. Na całość
Disneylandu składają się dwa wesołe miasteczka, aleja handlowa, siedem
hoteli, stacja kolejowa oraz pole golfowe.
Jest to jedyne swojego rodzaju miejsce, gdzie dorośli jak i dzieci znajdą coś
dla siebie spośród ponad 50 atrakcji.

Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany
za symbol tego miasta i niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w
Paryżu i piątą co do wysokości we Francji. W momencie powstania była
najwyższą wieżą na świecie.

Łuk Ttiumfalny jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący
zakończenie perspektywy Pól Elizejskich. Łuk został zbudowany dla
uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji
francuskiej i wojen napoleońskich.

    Luwr - to jedno z najsłynniejszych muzeum świata, znajduje się w
północno-brzeżnej części miasta nieopodal stacji metra Palais Royal -
Musée du Louvre.
W latach 80-tych na dziedzińcu wybudowano szklaną piramidę, która stała
się znakiem rozpoznawczym muzeum i punktem orientacyjnym na mapie
Paryża.
      Pałac Luwr, który w średniowieczu był zamkiem warownym, a
następnie rezydencją królewską, dzisiaj skrywa ponad 380 tysięcy
eksponatów, z czego tylko 35 tysięcy z nich zostało udostępnione gościom.
      Do najbardziej znanych dzieł sztuki, które można tutaj zobaczyć zalicza
się Mona Lizę, Wenus z Milo oraz Nike z Samotraki.

Julia Tomaszewska, kl. VI 

źródło: 
http://podroze.onet.pl/najwieksze-atrakcje-francji/71vf6
www. grafika google
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                                          KIERUNEK WAKACJE ;)   

Na pewno każdy z was zastanawiał się gdzie pojechać ( czy polecieć) na
wakacje.  Każdy ma inne wyobrażenia  wymarzonych  wakacji.  Wielu z nas
lubi podróże egzotyczne pełne przygód, inni podróże pełne wygód, jeszcze
inni  uwielbiają  zimne kraje.  Przedstawię wam teraz kilka miejsc, które
pokocha każdy.

Twój podpis

Kapadocja- jest nazywana największym skarbem Turcji. Rozległa kraina
przypominająca krajobraz księżycowy, co roku przyciąga tłumy turystów.
Wydrążonew skałach kościoły, klasztory, domyi podziemne miasta tworzą
jedyne takie miejsce na świecie. Największą atrakcję Kapadocji stanowią
podziemne miasta mnichów (najbardziej znane to Kaymakli i Derinkuyu
połączone 9-kilometrowym tunelem). Zwiedzając Kapadocję możemy
zdecydować się na nietypowy nocleg w pensjonacie, czy hotelu wykutym w
miękkiej skale. Taka noc pozostanie nam w pamięci przez całe życie.
 Wielkim przeżyciem jest też przelot balonem nad całą krainą. Codziennie
widać ich setki tych na niebie. Jest to widok nie do opisania.

Wenecja-Wenecja posiada niesamowity urok: zarówno w środku zimy, gdy
jest pokryta czarującą mgłą, jak i w upalne dni, gdy weneckie kanały mienią
się w słońcu,
a gondolierzy częstują lokalnym winem. Zbudowanej na wodzie Wenecji od
wieków wróżono upadek z powodu nietypowej lokalizacji. Tymczasem
Wenecja świetnie znosi coroczne powodzie, organizuje huczny karnawał,
przyciąga światowe gwiazdy na tutejszy festiwal filmowy i każdego roku
przyjmuje ponad dwadzieścia milionów zachwyconych turystów.
Najważniejszym punktem Wenecji jest Plac św. Marka. Możemy tu
podziwiać zachwycające mozaiki i freski na Bazylice św. Marka oraz
spacerować w cieniu pełnego przepychu Pałacu Dożów.

Mazury - moim zdaniem najpiękniejsze miejsce w Polsce. Mazury są rajem
dla żeglarzy i kajakarzy, a także miłośników ciszy i spacerów po lesie. Rejon
porasta puszcza Piska, pokryta siecią szlaków pieszych, rowerowych i
konnych. W okolicy można zwiedzić wiele gotyckich zamków i kościołów,
które zostały wzniesione przez władających niegdyś tymi ziemiami
Krzyżaków. Mazury są bardzo popularnym wśród Polaków miejscem na
wakacyjne wyjazdy. Posiadają bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową,
gastronomiczną i wodniacką. Obejmują swoim zasięgiem takie miasta jak
Nidzica, Szczytno, Wielbark, Pasym, Mrągowo, Pisz, Mikołajki, Węgorzewo,
Kętrzyn, Olsztynek i Ostróda.
Adam Romańczuk, kl. Vb

Anna
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