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Uwaga: SMOG!
Od dłuższego czasu w
każdych wiadomościach
oraz  informacjach
 słyszymy wiele o smogu.
Ale czym tak naprawdę
jest smog?  Nazwa brzmi
bardzo groźnie. Kojarzy
się nawet ze smokiem i
gdybyśmy mieli traktować
ten problem "na wesoło" to
tak właśnie jest. W
powietrzu zionie
"niewidzialny smok", który
bardzo szkodzi swoim
wyziewem. Samo słowo
smog pochodzi z języka
angielskiego i jest
połączeniem słów smoke
(dym) i fog (mgła).
Mówiąc bardziej naukowo,
smog jest nienaturalnym
zjawiskiem
atmosferycznym, które
powstaje przez połączenie
się  zanieczyszczonego
powietrza z
niekorzystnymi

zjawiskami naturalnymi.
 Doskonale wiemy, że oba
te składniki są złe, ale
powinniśmy zdawać sobie
sprawę, że na pierwszy z
nich bezpośrednio wpływa
człowiek. Kiedy
zanieczyszczone
powietrze, pochodzące z
fabryk, z kominów
domów, z samochodów
trafia do atmosfery i łączy
się z mgłą, a do tego
wszystkiego nie wieje
wiatr, powstaje nasz
"groźny niewidzialny
smok", czyli smog. A co
może spowodować?
Przede wszystkim
problemy zdrowotne -
może wywołać astmę,
zapalenie oskrzeli, płuc,
paraliż układu
krwionośnego a także
choroby nowotworowe.
Jeśli te wiadomości nie są
jeszcze przekonywujące,

warto przypomnieć o
wielkim smogu
londyńskim, który trwał w
1952 roku  raptem 4 dni, a
spowodował śmierć ok.
12 tysięcy londyńczyków.
Ludzie umierali przede
wszystkim z powodu
niewydolności płuc. W
tym roku Polska ma także
rekordowo wysokie
zanieczyszczenia
powietrza. Informacje
podają, że  33 z 50 miast
o największym stężeniu
pyłu znajduje się w
Polsce. Najbardziej
zanieczyszczonymi
miejscowościami są
Kraków, Żywiec, Rybnik,
Pszczyna, Opoczno.
Stężenie pyłu jest tak
wysokie, że ogłoszono
tzw. Kod Czerwony, czyli
alarm smogowy
najwyższego stopnia. Ale
czy wystarczy

jedynie wiedzieć czym
jest opisywany problem?
Nie, skoro wiemy, to
próbujmy, choć w
minimalnym stopniu temu
zapobiec. Korzystajmy
więc częściej z
komunikacji miejskiej, aby
zmniejszył się na drogach
ruch aut, nie palmy w
domowych piecach
śmieci, plastików oraz
innych szkodliwych
materiałów, wspierajmy
produkcję eko. Aby
samemu ochronić się
przed skutkami smogu
możemy zawsze założyć
maski ochronne.
Pamiętajmy jednak, że
one tylko chronią a nie
zapobiegają powstawaniu
smogu za który tak
naprawdę jesteśmy
wszyscy odpowiedzialni!!!

Stanisław Kołowrocki
kl. V a
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Patrycja Tabuła kl. IV a

Sasha

Ferie, ferie i po feriach

Był grudzień. Od
pożaru w lesie minął
prawie miesiąc.
Postanowiliśmy
wybrać się całą
rodziną do Londynu,
do cioci na wigilię.
Cieszyłam się, że
wreszcie będę miała
okazję odwiedzić
moją koleżankę
Alice. Gdy
przybyliśmy na
miejsce, ciocia
gorąco nas
przywitała i nalała
nam pysznego
rosołku. Jak twierdzi
wujek Brian, jest to
najnudniejsza zupa
na świecie, ale ja ją
uwielbiam,
  Nazajutrz poszłam
odwiedzić Alice. Na
mój widok bardzo się
ucieszyła.
Opowiedziałam

jej krótko historię
dziewczynki i
pokazałam metalową
tabliczkę, którą   
znalazłam na
pogorzelisku. Moja
przyjaciółka długo jej
się przyglądała, a w
końcu stwierdziła:
  - Znam to miejsce,
jest niedaleko stąd.
Tam znajduje się
stary dom, a w nim
mieszka staruszka.
Nikt jej podobno nie
odwiedza. Ludzie
mówią, że to
czarownica.
  Postanowiłyśmy się
tam wybrać.
Szłyśmy chodnikiem
pokrytym białym
puchem. Na końcu
drogi ujrzałyśmy
stary, drewniany,
duży dom. Miał
dziury w dachu,

a okna na piętrze
były zabite deskami.
Na podwórzu rosło
ogromne drzewo.
Podeszłyśmy powoli
do furtki. Śnieg
szeleścił cichutko
pod nogami.
Zobaczyłyśmy, że
firanka w oknie na
parterze poruszyła
się. Podeszłyśmy
bliżej. W oknie stała
staruszka, która
przywołała nas
skinieniem kościstej
ręki. Z piskiem
zaczęłyśmy uciekać
w kierunku ulicy.
Zdyszane
wróciłyśmy do domu.
  - Miałam rację -
powiedziała Alice.
  - Trzeba pokonać
strach. Muszę ją
zapytać, czy  znała
rodzinę Black.

Może jutro się
wybierzemy? -
zaproponowałam.
  - No dobra, ale nie
będziemy tam długo,
ok? - wtrąciła Alice.
  - Dobra -
odpowiedziałam.
  Następnego dnia
wybrałyśmy się do
tajemniczej
staruszki.
Zapukałyśmy do
drzwi. Otworzyła
nam ta sama osoba,
którą zobaczyłyśmy
w oknie.
  - Dzień ... do ...
dobry - wyjąkałyśmy
ze strachem.
  - Ach, dzień dobry.
Jak miło. Rzadko
ktoś mnie odwiedza.
Wejdźcie, proszę -
zaproponowała
staruszka.
W domu kobiety

panował półmrok i
pachniało kamforą.
Staruszka
poczęstowała nas
herbatą.
  - A więc, co was tu
sprowadza? -
zaczęła starowinka.
  - Czy zna pani
rodzinę Black? -
zapytałam.

Twarz kobiety
spochmurniała i z
oczu popłynęły łzy.
  - Tak, znam. Byłam
babcią Sashy Black.
Cała rodzina zaginęła
pięć lat temu. Do
dziś nie wiadomo, co
się z nimi stało.
  - Jak to? Przecież
niedawno spłonęli w
pożarze. Wtedy
znalazłam na
pogorzelisku

tabliczkę z Pani
adresem.

  Zapadła niezręczna
cisza. Po chwili
staruszka
powiedziała drżącym
głosem:
  - Już późno. Myślę,
że powinniście
wracać do domu.
Pożegnałyśmy się z
kobietą. Gdy
wracałyśmy, za nami
szła dziewczynka.
Miała zawiązaną na
głowie czarną
chustkę, a w ręku
trzymała wiklinowy
koszyczek. 
Wyglądała jak Sasha
Black. Byłam pewna,
że to dziewczynka,
która zginęła w
pożarze.

.

Każdy z nas czekał na
ferie, wolny czas od
obowiązków i
porannego wstawania.
Niestety wszystko co
dobre, szybko się
kończy…
Zastanawialiście się
kiedyś, czy
nauczycielom podoba
się ta przerwa? Więc
stwierdziłem, dlaczego
by ich oto nie zapytać.
Na szczęście ten
świat nie oszalał! Nie!
Wszyscy lubią mieć
przerwę od
obowiązków i wszyscy
lubią śnieg!

Tylko wykorzystują go
w inny sposób… My
byśmy zrobili bitwę
śnieżną, natomiast
nauczyciele lubią
spacerować po śniegu
i lepić bałwany czy
pojeździć na nartach.
Spytałem się również
jak nasi nauczyciele
spędzali ferie w czasie
dzieciństwa. Pani Jola
Staszewska jeździła
do babci lub na
zimowisko, za to Pani
Justyna Skrzyńska od
poniedziałku do soboty
na sankach z
koleżankami,

a w niedziele z
rodzeństwem na
łyżwy. Grali tam w
hokeja lub się ganiali.
Spytałem również czy
lepsze są wakacje
letnie czy ferie.
Wszyscy nauczyciele
wolą wakacje letnie,
ponieważ wszyscy
lubią ciepło, słońce i
zieleń. Ja myślę, że
wy też wolicie wakacje
letnie, bo są dłuższe…

Jan Górecki
kl. V a

.
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Interview with Miłosz

Since the beginning
of this school year
we have had a new
schoolmate. His
name is Miłosz
Bałdyga. He is in
class VI a. But before
he came to our
school Miłosz spent
a few years in a
country which seems
quite exotic. Below
Kamil Jakubowski
asks Miłosz a few
questions.

Kamil: Where did
you live in Korea?
Miłosz: I lived in
Dokpo on an island
called Geoje.

Obviously in South
Korea.

K: What did your
education look like in
Korea?
M: I went to an
international school
ISK, but I also had to
learn Polish at the
same time.
K: What kind of
friends did you have
in Korea?
M: Since my school
was international I
had friends from all
over the world. My
best friend Somil was
from India.
K: Could you tell me

something about
Korean norms?
M: One of the norms
was eating really
spicy food. I
remember once I
ordered hot chicken
wings. They were so
spicy I couldn't eat
them!

K: What kind of
holidays did you
celebrate in Korea?
M: Mostly holidays
from all over the
world like: Diwali, st.
Patricks Day, world
book day, Easter and
Christmas. These
are just few of them.

K: Could we talk
about Korean
traditional dishes?
M: Yes, one of them
is kimchi - its
garnished cabbage in
spicy sauce, bab is
rice in Korean
language and kimbab
is Korean sushi.
K: What did your
town look like?
M: My town was
very small and
peaceful. We had a
beach 50 m away
from our house. And
lots of mountains.
We also had a
massive golf field.
K: What was the
climate like?

M: It was very hot.
But in the winters it
got down to minus
temperatures.
We lived near the
sea so there was no
snow.
K: Koreans, what
kind of people are
they?
M: Korean people
are very kind and
friendly. They almost
never steal. People
want to take pictures
with you.
K: How long did you
live in Korea?
M: I lived in Korea for
6 years. That’s half of
my life. It was such a

long time that I
thought I would never
go back to Poland.
But my time came,
and I had to leave.

K: Are you pleased
with your decision of
coming back to
Poland?
M: Partly yes and
partly no. It was
easier to live in
Korea, but my family
lives in Poland, and
family is the most
important.

Miłosz Bałdyga
Kamil Jakubowski
kl. VI a

W ramach działań
„Lidera Lokalnej
Ekologii” w dniach od
24.02.2017 r. do
27.02.2017 r na
terenie szkoły
organizujemy zbiórkę
elektrośmieci.
27.02.2017r. od
godz.8.00 przed
szkołą będzie
podstawiony
samochód z
pracownikami KZG,
którzy będą odbierać
elektrośmieci

wielkogabarytowe      
 (lodówki, pralki itp).  
W szkole zbieramy
odpady mniejsze -
radia, mały sprzęt
AGD, suszarki, kable,
zasilacze, lamki,
zabawki elektroniczne
i inne.
Elektrośmieci to
bardzo uciążliwe
odpady. Zawierają
liczne substancje
szkodliwe, często
trujące, które łatwo
przenikają do gleby,

wód gruntowych i
powietrza. Powoduje
to zanieczyszczenie
środowiska
naturalnego i  stanowi
tym samym
zagrożenie dla
zdrowia ludzi i
zwierząt. Ponadto
elektrośmieci zajmują
miejsce w domu. 
Przejrzyjcie
zapomniane półki w
domach, garażach,
piwnicach czy
firmach. Przynieście

w podanym terminie
znalezione rzeczy do
szkoły.  
Wspólnie
przyczynimy się do
ochrony środowiska. 
Za przyniesione
elektrośmieci będą
przydzielane punkty.
 Uczniowie, którzy
uzyskają największą
ilość punków  będą
mieli szansę na
nagrody. 

Jola Staszewska
 

.

Zbiórka elektrośmieci

.
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  Każde z nas wie, jak
wygląda ryba. Owalny
tułów, dwoje oczu, trzy
płetwy, jeszcze jedna
grzbietowa, łuski,
skrzela i ryba gotowa!
To jednak tylko
TYPOWY opis
TYPOWEJ ryby.
Natura nie jest
wyjałowiona z
kreatywności i wiele jej
tworów odbiega od
naszych
najśmielszych
wyobrażeń.
Zapraszam Was na
podwodną wycieczkę,
podczas której
opowiem Wam o
najdziwniejszych
rybach i ssakach
morskich jakie świat
widział. Więc weźcie
głęboki oddech, bo
dajemy nura na
naprawdę głębokie
wody…

   Wieloryby. Te
majestatyczne
stworzenia o
ogromnych ciałach,
które z taką gracją i
urodą pływają po
oceanach i… I ta uroda
to haczyk, bo
WIELORYBOWI
GRENLANDZKIEMU

(Balaena Mysticetus)
trochę jej brakuje.
Zresztą popatrzcie, oto
on: Z tego co widzę na
tym zdjęciu, wynika że
to dorosły samiec
sporej wielkości.
Miałem kłopot z
ustaleniem płci z
powodu podniesionego
tylnego odcinka tułowia
(taki nie występuje u
żadnej płci).
Najdziwniejsza jest
jego paszcza, która
wygięła się
ekstremalnie w łuk.
Jednak musimy już
lecieć dalej.
   Teraz lecimy z
Europy aż do Azji, a
konkretnie do Japonii,
gdzie można spotkać
żywą skamielinę:
Płaszczaka-inaczej
Chlamidę. To gatunek
prehistorycznego
rekina, chociaż to
COŚ trudno nazwać
rekinem; jest to taka
sama żywa skamielina
jak jesiotr czy
latimeria.
   Teraz schodzimy do
zimnych i ciemnych
głębin, gdzie ukrywa
się straszliwy rekin
chochlik (mitsukurina z
jęz. japońskiego).

Tam był też
najczęściej spotykany,
widziano go także w
Nowej Zelandii i-tutaj
muszę was
przestraszyć na
atlantyckim brzegu
Francji i Portugalii. 
Ale - tu muszę was
pocieszyć - tylko na
głębokości od 250 do
1300 m.p.p.m.  
I wiecie że to się JE?!

   Ponieważ opisanie
tych wszystkich
stworzeń zajęłoby
DZIESIĄTKI takich
gazetek jak ta, dlatego
przedstawię Wam już
tylko jedna rybę. Panie
i panowie, przed
państwem…
BLOBFISH!!!
                               
Wierzcie lub nie, ale to
też się JE! I to nie żaden
żart! Ale spokojnie. Raczej nie
zjecie tego w Polsce, ale za
granicą w restauracji rybnej
miejcie oczy otwarte…
 

Jan Śniadach 
kl.V a

           Morskie stworzenia, 
                   w których 
        istnienie nie uwierzysz

wieloryb grenlandzki

rekin chochlik

.
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