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The English Corner:
The Natural History Museum

Pomoc Mierzona Kilometrami

.

           The Natural History
Museum in London exhibits
80 million items in five main
collections: botany,
entomology, mineralogy,
paleontology and zoology. I
went there by tube to South
Kensington, used
pedestrian tunnel from
South Kensington station to
the museum. It's free to
visit.
             There are coloured
zones in the museum, of
which I liked the two:
- a Green zone with:
Birds (I remember a vulture

and a tree full of humming
birds most), Creepy
Crawlies (I liked insects,
spiders and worms living in
a house), Fossil Marine
Reptiles (an ichtiosaurus
was fantastic), a Giant
Sequoia a Diplodocus
scheleton in the Central
Hall, and Minerals (jewels
like colorfull diamonds and
meteorites),
- a Blue zone with:
Dinosaurs -a skeleton of
Triceratops was huge and a
moving roaring model of a
T. Rex was noisy, Fish,

Amphibians and Reptiles - I
remember a Comodo
dragon most of all,
Mammals (a Blue whale of
a normal size hanging from
the ceiling of a large hall
was really great).  
             I saw more
butterflies than ever before
and learned fascinating
facts about their lives in the
tropical butterfly house.
            I was there twice
and I liked this place very
much because it's really
really interesting!!!

Kajetan Tatara kl. IV b

Nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji
społecznej „Pomoc
Mierzona Kilometrami”. 

Sekretem sukcesu akcji jest
połączenie trzech
elementów – wykorzystania
nowych technologii, pasji do
bycia aktywnym oraz chęci
do pomagania innym. Dzięki
akcji Pomoc Mierzona
Kilometrami będąc
aktywnym – robimy coś dla
siebie, ale i równolegle
pomagamy podopiecznym
Fundacji TVN "Nie jesteś
sam" w powrocie do formy.
Aby wziąć udział w akcji
wystarczy ściągnąć na

swój smartfon bezpłatną
aplikację Endomondo
Sports Tracker i korzystać z
niej za każdym razem,
kiedy uprawiamy jakąś
dyscyplinę sportu. Naszej
szkolnej społeczności w
miesiącu wrześniu udało się
wspólnie pokonać ponad
300 km. 
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Wspominamy sukces naszych Odyseuszy:
FINAŁY ŚWIATOWE ODYSEI UMYSŁU W AMES W USA

24.05.2016r. po
trzech dniach pobytu
w Chicago, nasza
drużyna przyjechała
na Campus w Ames
w stanie Iowa. Wraz
z nami przyjechało
jeszcze ponad 800
drużyn z całego
świata.
Był to wielki teren
uniwersytecki, na
którym oprócz
budynków

mieszkalnych i sal
przeznaczonych na
konkursy,
znajdowała się
stołówka i wiele
atrakcji. 
Codziennie
spotykaliśmy się z
naszą drużyną
kumpelską, która
przyjechała z
Florydy. Wzajemnie
trzymaliśmy kciuki
za swoje występy.
spontany.  

Zanim jednak
wystąpiliśmy,
musieliśmy
popracować nad
naprawą naszej
scenografii i strojów. 
27.05. odbył się nasz
występ. Wszystko
poszło zgodnie z
planem, więc
byliśmy z siebie
bardzo zadowoleni.
Po spektaklu
pozostało

nam odpoczywanie,
oglądanie innych
występów i
oczywiście
oczekiwanie na
wyniki.
         Podczas
pobytu mogliśmy
wymieniać się
przeróżnymi
pinsami. To taki
odysejowy zwyczaj,
który polega na
zbieraniu znaczków

z różnych krajów.
Pinsy przyczepia się
zazwyczaj na
ręcznikach. Każdy
ma później wielką
satysfakcje, gdy
patrzy na swój
kolorowy ręcznik.
      Mi osobiście bardzo podobał się

Festiwal Kreatywności, na którym było

wiele ciekawych konkurencji i zabaw.

Zbieraliśmy tam pieczątki, które również

można było zamienić na pinsy.

Pobyt na campusie

to była naprawdę
niezapomniana
przygoda. 
Przez długi czas
będę miał przed
oczami tłumy
Odyseuszy z całego
świata, piękne
scenografie i super
zabawę.

Stanisław Kołowrocki
kl. V a

.

.

..

.

.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 14 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Eko Zakręceni

Nasza odysejowa przygoda

To była niesamowita,
odysejowa
przygoda…

Ale zacznijmy od
początku.
Pożegnaliśmy się z
rodzicami na lotnisku
w Gdańsku i
wylecieliśmy
samolotem do
Monachium, a
stamtąd do Chicago.
Lecieliśmy bardzo
długo, aż w końcu
dotarliśmy do celu.
Było tam pięknie, a
nad naszymi
głowami rozciągały
się niezliczone ilości
ogromnych,
nowoczesnych
wieżowców.
Dojechaliśmy
taksówką do
naszego hostelu i ze
zmęczenia od razu
położyliśmy się do

łóżek. Następnego
dnia zwiedziliśmy
„Art Museum of
Chicago”, które
wzbudziło we mnie
wiele emocji. Teren
ten był
nadzwyczajnie
piękny, a w muzeum
wisiały obrazy tak
znanych malarzy jak
Pablo Picasso,
Vincent van Gogh,
Paul Cezanne, Grant
Wood i jego słynny
na cały świat obraz
„American Gothic”,
Georges Seurat,
Amadeo Modigliani,
znany impresjonista
Cloude Monet i wiele,
wiele innych. Po tych
wszystkich
zdarzeniach
zjedliśmy kolację w
najbliższym kebabie i
czmychnęliśmy
spać. Następnego

dnia wstąpiliśmy do
kościoła św. Trójcy,
który był prowadzony
przez polskich
księży. Akurat w tym
pięknym miejscu
odbywał się festiwal
zup, znajdowały się
tam 23 różne rodzaje
zup. Z ochotą
smakowaliśmy wielu
z nich i grupowo
zdecydowaliśmy, że
żurek był najlepszą
zupą na całym
festiwalu. Następnie
zwiedziliśmy Field
Museum,
znaleźliśmy tam
szkielety
dinozaurów,
starożytne
przedmioty i wiele,
wiele innych
ciekawych rzeczy.
Potem wstąpiliśmy
do hostelu zabrać
kąpielówki, zjedliśmy

szybko obiad, i jak
najszybciej
pobiegliśmy się
wykąpać w jeziorze
Michigan. Po
zabawie
przebraliśmy się,
wstąpiliśmy do paru
sklepów i poszliśmy
wjechać windą na
najwyższą więżę w
całym Chicago. Było
super! Wjechaliśmy
na 109 piętro i
 mogliśmy
zachwycać się
pięknym widokiem
na całe Chicago. To
zakończyło nasza
przygodę tego dnia.
Kolejnego, ostatniego
już dnia w Chicago,
wpierw zwiedziliśmy
Museum of Science
and Industry, w
którym
zobaczyliśmy jak
działa tornado,

ogromną makietę
Chicago, wielkie
budowle z klocków
Lego, i prawdziwy
symulator lotów!
Tam było super, ale
musieliśmy już
wychodzić.
Powiedzieliśmy pani
z obsługi „Good Bye”
 i pojechaliśmy
taksówką do Shedd
Aquarium.
Zobaczyliśmy tam
dużo najróżniejszych
ryb i żyjątek
morskich. Potem
zobaczyliśmy
wystawę w
Planetarium Adlera,
było tam kosmicznie!
Mogliśmy zobaczyć
tam różne elementy
rakiet, promów i
wahadłowców
kosmicznych, które
kiedyś przebywały w
przestrzeni

kosmicznej.
Następnie poszliśmy
na kolację, gdzie to
przez okno
oglądaliśmy jak
policja łapie
gangstera! Tym
niespodziewanym
zwrotem akcji
niestety musieliśmy
zakończyć naszą
piękną i
niezapomnianą
 przygodę w
Chicago.

Kajetan Bieliński
kl. V a
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