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Nareszcie nadeszły wakacje!!!

.

Przed końcem roku szkolnego zapytaliśmy uczniów naszego gimnazjum, jakie mają plany na wakacje. Oto kilka
odpowiedzi:

- W te wakacje wyjeżdżam nad morze, jak chyba większość z nas. Wspólne spotkania ze znajomymi, różne wyjazdy -
jak chyba każdy :D Oprócz tego planuję pojechać do cioci. Mam nadzieję, że te wakacje będą moimi najlepszymi, które
przeżyłem dotychczas.

- Wakacji jeszcze nie planowałem, wszystko wyjdzie spontanicznie! Na chwilę obecną wiem, że odwiedzę mojego tatę
w Norwegii.

- Wyjazd na obóz za granicę planuję już od trzech miesięcy, poza tym spotkania ze znajomymi, wyjazdy do rodziny tak
jak chyba wszyscy.

- Na razie nie mam planów, ale myślę, że to niedługo się zmieni.

- Zamierzam czytać książki i to w nadmiernej ilości! Oprócz tego wyjazd nad morze.

- Nie wiem co będę robić, ale jestem pewien, że to będą moje najlepsze wakacje.

.
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RECENZJA KSIĄŻKI PT. "ERAGON" Z SERII "DZIEDZICTWO''
AUTORSTWA  CHRISTOPERA PAOLINIEGO

W Dolinie Cocora
znajduje się najwyższa
palma na świecie, która
osiągnęła aż 60
metrów wzrostu!

Z kart historii Polski...
Letnie rezydencje naszych władców

"Eragon" to pierwsza część serii książek "Dziedzictwo" uznawanych za bestselery mogące spokojnie
konkurować z Tolkienowską trylogią "Władcy pierścieni". Ponadto pisarz Christoper Paolini napisał
"Eragona" w wieku 17 lat. 

Powieść fantastyczna "Eragon" opowiada o przygodach tytułowego bohatera. Wiejskiego chłopaka,
który pewnego dnia wybiera się na polowanie w góry i znajduje tam niezwykły kamień. Okazuje się on
jajem smoka, przez co nagle bohater znajduje się w samym centrum wojny. Świetne opisy, sceny
walki, wartka fabuła oraz drobny wątek miłosny, powodują że czytelnik nie może oderwać się od
książki.

Chociaż  "Eragon" doczekał się adaptacji filmowej, która przedstawia fabułę w zupełnie inny sposób,
uważam że oglądanie filmu to strata czasu, lepiej przeczytać książkę. To właśnie przeczytanie książki
polecam każdemu fanowi fantasy i zaświadczam, że po przeczytaniu będziecie chcieli sięgnąć po
następne części "Dziedzictwa".

Kacper Araszewicz

W Dolinie Cocora, w
Kolumbii znajdują się
niespotykane w innych
miejscach, palmy
zwane woskowymi.
Mają
charakterystyczny
kształt, są bardzo
wysokie, a na samym
końcu znajduje się
korona.

Wakacje już się zaczęły. Podczas wolnego czasu wielu z
nas spędzi go nad wodą. W związku z tym napiszę o
pływaniu. Zadajmy sobie pytanie, co to jest pływanie.To
dyscyplina sportowa oraz forma aktywności fizycznej,
która rozwija mięśnie całego ciała.
Wyróżniamy następujące style pływania: dowolny,
grzbietowy, klasyczny i motylkowy.
Popularnymi mistrzami w pływaniu są  Otylia Jędrzejczak,
Paweł Korzeniowski.

Weronika

.

pływanie .

Z racji tego, iż już
mamy wakacje, w
ostatnim numerze
naszej gazetki
chciałam napisać o
rezydencjach
wypoczynkowych
naszych władców.
Najpopularniejszym
pałacem jest Zamek w
Wilanowie. Jest to
rezydencja Jana III
Sobieskiego. Pałac ten
został wzniesiony w
latach 1681–1696.

Obecnie w zamku
odbywa się wiele
imprez i wydarzeń
kulturowych. Następną
rezydencją są Łazienki
Królewskie w
Warszawie wzniesione
dla króla Augusta
Poniatowskiego.
Dzisiaj Łazienki są
chętnie odwiedzane
przez turystów.

  Oliwia

Łazienki Królewskie

.
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Czas wolny

#Kuchenny_kącik

Ciekawe miejsca w Polsce na
wakacje

W tym ostatnim numerze zapraszam na koktajl truskawkowy. Do jego
wykonania jest nam potrzebny blender.

Składniki: 
 truskawki (ile chcemy)
 śmietana 18% (ile chcemy)
 cukier (ile chcemy)
 
Wykonanie:
Do wysokiego naczynia wsypujemy wcześniej umyte truskawki. Następnie
dodajemy śmietanę i cukier, wszystko miksujemy i GOTOWE !

  

                                                                                                    -Karolina D -

koktajl truskawkowy

Mazury
Jeziora, lasy, rzeki, kanały, zabytki. Kajakowe szlaki i rejsy żeglarskie.
Idealnie na wakacje.

Jura Krakowsko-CzęstochowskaMalownicza wyżyna z białymi skałami,
zamki na Szlaku Orlich Gniazd i jaskinie - na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej atrakcji jest co niemiara.

Suwalski Park Krajobrazowy
Leżący na północy Polski polodowcowy teren Suwalskiego Parku
Narodowego przypomina... góry. Pofałdowany teren, piękne,
krystalicznie czyste jeziora oraz osobliwe głazy narzutowe urzekają
turystów.

Zamki i pałace Dolnego Śląska
Takiego nagromadzenia zamków i pałaców, jak na Dolnym Śląsku,
podobno nie ma nigdzie w Europie.

Bory Tucholskie
To największy w Polsce obszar leśny. Zobaczymy tam malownicze
jeziora o nieregularnej linii brzegowej. Te jeziora przyciągają wiele
turystów.

                                                                    Janek Iwanowski

Zamek na Pieskowej Skale

Internet

podroze.gazeta.pl
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Ciekawostki

Wakacje na Dalekim Wschodzie How do stars die?

Witam wszystkich w tym ostatnim numerze naszej gazetki szkolnej. 
W związku z tym, że wakacje nadzeszły, chciałabym przedstawić Wam
kilka ciekawych miejsc, do których warto się wybrać:1) Taj Mahal -
indyjskie mauzoleum, zbudowane na cześć żony jednego z cesarzy. 
Budowla od wielu lat przyciąga turystów z całego świata. Zabytek
został wpisany również na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

2) Wielki Mur Chiński - systemy obronne ochraniające Północne Chiny
przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu. Obiekt również jest na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Według mnie, jest doskonałym
pomysłem dla ludzi, którzy nie lubią siedzieć w miejscu i uwielbiają
długie spacery. 

3) Długo się zastanawiałam co może być w Japonii najciekawsze i
zdecydowałam, że najlepszym przykładem będzie samo Tokio. Stolica
państwa, jedno z najdziwniejszych miast na świecie. Do Tokio mogą
wybrać się ludzie, którzy nie znoszą nudy, a uwielbiają szaleństwo.
Jedną z atrakcji będą hotele, w których pokoje są w kształcie kapsuły,
tylko dla jednej osoby.

Mam nadzieję, że wszystkie moje artykuły zachęciły Was do złożenia
wizyty nie tylko w krajach zachodnich, ale również w krajach Dalekiego
Wschodu.
                                                                      &Zuzanna Hejnowska&

Taj Mahal

Many stars live for millions or billions of years. The biggest and hottest stars
have shortest lives. Our sun is in middle of its life.

When a star doesn't have any fuel, it dies. Some stars die quietly. Some
stars explode. Scientists call these big explosions supernovas.

The largest stars can make black holes. Black holes are small objects. We
do not know what happens inside black holes. They have super strong
gravity. Even light can't escape a black hole.

   $Michał

Życząc wszystkim słonecznych i pełnych wrażeń wakacji żegna się
  z Wami Redakcja ePegaza w składzie: 
Karolina Dawiec, Zuzanna Hejnowska,
 Oliwia Szczepańska, Jan Iwanowski,

 Patrycja Klecka, Weronika Szczepańska, 
Michał Zillmann, Kacper Araszewicz,

 Dorota Kalinowska
 wraz z opiekunem Katarzyną Marciniak

Do zobaczenia w następnym roku szkolnym!!!

.Grafika Google .
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