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Witajcie po wakacjach!

Mamy dla Was nowe wiadomości ze świata i szkoły!
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AMERYKA W OCZACH PAWŁA       Relacja z podróży  - Paweł Sacharczuk

9 sierpnia z tatą i jeszcze trzema osobami wyjechaliśmy w podróż do Ameryki. Po dotarciu do Las
Vegas pojechaliśmy do niby najlepszego hotelu. Rano wyjechaliśmy do drugiego. Kąpałem się
w Pacyfiku w Venice. Fale były ogromne, w oceanie znalazłem kilka centów i muszelkę. Następnego dnia
odwiedziliśmy  Aleję Sław. Spotkaliśmy tam Shreka, Myszkę Miki, Kaczora Donalda i Trumpa. Potem wizyta
w Centrum Naukowym. Mapy metra były strasznie skomplikowane, więc ciężko było nam wrócić do hotelu. Po
dotarciu w końcu na miejsce byliśmy strasznie zmęczeni. Następnego dnia udaliśmy się do San Francisco. W
parku widziałem olbrzymi las, gdzie rosły niesamowicie duże drzewa. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy miasto. W
pierwszej kolejności Most Golden Gate. Potem poszliśmy do Chinatown-chińskiej dzielnicy, w której
spotkaliśmy samych Azjatów. Po obiedzie chodziliśmy po centrum, gdzie kupiłem rzadkie odmiany Skittlesów.
Następny dzień okazał się najlepszy jak dotąd. Jechaliśmy obok przepięknych jezior.Z pomocą taty wszedłem na
najwyższą górkę i podziwiałem krajobraz jezior Tahoe. Rano kolejnego dnia wyjechaliśmy do Salt Lake City.
Zwiedzaliśmy tam wyspę antylop i bizonów na jeziorze Salt Lake. Później  poszliśmy do parku był bardzo piękny,
zadbany, cudowna rzeczka, trawa, pole piknikowe, boisko- po prostu pięknie. Kolejny etap to Belgrade. Po
drodze tata wypatrzył ładne miejsce na mapie, a mianowicie Mesa Falls, piękny wodospad w górskiej, porośniętej
kwiatami, drzewami i mchami dolinie rzecznej.  Pojechaliśmy później do najstarszego Parku Narodowego na
świecie-Yellowstone. Podziwialiśmy tam kanion, wodospady, podchodzące do nas bizony, gejzery, wysokie
szczyty i wiele więcej. Kupiłem tam przypinkę. Kolejnym punktem naszej podróży był Bannack State Park-
dawna stolica stanu Montana. Były tam domki górników, trochę nudne, bo wszystkie takie same i puste.
Następnie wyjechaliśmy z Dillon, by podziwiać całkowite zaćmienie słońca, które każdy z nas chciał zobaczyć.
Było niesamowite. Ponad księżycem znajdowała się fioletowa korona słońca. W środku dnia na 2 min. zrobiło się
bardzo chłodno. Kolejnym parkiem był Arches, piękny krajobraz czerwonych skał, naturalnie ułożonych w kształt
rzeźb. Potem wyjechaliśmy z Blanding do Flagstaff. Po drodze widzieliśmy niesamowite widoki-
pomarańczowe skalne słupy i rzeźby -Monument Valley. Wielki Kanion Colorado był naszym kolejnym
punktem podróży. Ogromna przestrzeń, głęboka dolina rzeczna i krajobraz nie z tej ziemi. 29 sierpnia
wylecieliśmy z Las Vegas do Londynu, potem Berlin i do domu. Ogólne wrażenia- cały czas samochodem, upał, 
oprócz San Francisco, ogrom Parków Narodowych i przeróżne krajobrazy. Tego się nie zapomina. Oprac.- Z.K

.. ..
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Homar amerykański- najcięższy
skorupiak na świecie. Najbardziej
znany i najczęściej poławiany ze
wszystkich homarów. Zaliczany
jest do owoców morza, kryje w
sobie mnóstwo białka oraz
niesamowitego smaku. Kolor jego
ciała zazwyczaj jest niebieskawy
lub zielonobrązowy(po ugotowaniu
czerwony). Długość wynosi od 40
do 60 cm, a masa od 0,5 do 4 kg .
Ten okaz występuje wzdłuż
wybrzeży Stanów Zjednoczonych.
Zamieszkuje głębokie i zimne wody
o skalistym podłożu. Jest aktywny
nocą, wtedy również żeruje.
Ciekawostka: największy złowiony
okaz tego gatunku posiadał ponad
100 cm długości i 20,14 kg masy!!!!
O.O

.

Lancetogłów mleczny-występuje w
Ameryce(od Ekwadoru do
Kanady).Posiada około
25 podgatunków różniących się pod
względem rozmiaru (granice 60
cm–2 m) i ubarwienia. Żywi się
małymi zwierzątkami: gryzoniami, 
płazami, małymi ptaszkami,
jaszczurkami, bezkręgowcami i
również jajami. Jest aktywny nocą,
w dzień odpoczywa w ukryciu.
Ciekawostka:Nazwa "wąż
mleczny" wzięła się od mitu,który
mówił, że węże te ssały mleko
krów. Jest to nieprawdą,ponieważ
węże nie mają fizycznych
możliwości, by ssać mleko. Te
przekonanie wzięło się stąd, że
ludzie znajdowali je najczęściej w
pobliżu obór, gdzie było chłodno, a
warunki sprzyjały odpoczynkowi.
O.O

Czy wiesz, że.... najbardziej
popularną rasą psa w Ameryce od
24 lat jest labrador retriver? Ludzie
cenią jego łagodność, wesołość jak
i wdzięk.

Liścionos okazały jest ssakiem z
rodziny liścionosowatych. Jego
wymiary nie są zbyt duże. Długość
jego ciała wynosi 10- 13 cm,
rozpiętość skrzydeł 44-47 cm, a
długość ogona 2,5 cm. Występuje
w lasach i terenach
poprzerzynanych od Belize do Peru
i Brazylii. 
Ciekawostka:liścionosy żyją tylko
w grupach. Zamieszkują jaskinie a
nawet opuszczone budynki. Na
polowania także wyruszają grupą.

Najgłębiej skryte
ciekawostki i
informacje o

zwierzętach z
USA!!!!!

.

.

google

google wikipedia
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Mark Twain - amerykański pisarz
pochodzący ze Szkocji  ur. się 30
listopada 1835 r. w osadzie Florida, zm.
21 kwietnia 1910 r. Pisarz William
Faulkner nazwał Twaina ojcem
amerykańskiej literatury. Posiadał on
niezwykłe poczucie humoru, które daje
się zaobserwować na kartach jego
powieści. Do najbardziej znanych  należą;
Przygody Tomka Sawyera oraz Przygody
Hucka, które szczególnie Wam polecamy,
bo jak sam Twain stwierdził: Bądźmy
wdzięczni, że istnieją wariaci. Bez nich
nie moglibyśmy odnosić sukcesów.
Tomek i Huck  idealnie odzwierciedlają
przesłanie autora. Ciekawe i
zastanawiające jest to, że przepowiedział
on własną śmierć - w dniu jego urodzin
na niebie pojawiła się kometa Halleya,
zmarł w dniu powrócenia komety.  Pisarz
już w 1834 r. stwierdził: Przyszedłem na
ten świat z kometą Halleya i w następnym
roku opuszczę go wraz z nią. Wizjoner?   
    L. H.

Google

POLSKIE KLIMATY W OPOWIEŚCIACH Z NARNII
Film powstał na podstawie popularnej serii książek dla dzieci autorstwa C.S.Lewisa,
mówiących o walce dobra ze złem. Podczas wakacji rodzeństwo - Łucja, Zuzanna,
Edmund i Piotr Pevensie odkrywają magiczną krainę Narnię, do której dostać się
można przez drzwi zaczarowanej szafy. W Narnii, pod wpływem uroku rzuconego
przez Białą Czarownicę, od 100 lat panuje nieustanna zima. Wszyscy Narnijczycy
czekają na powrót lwa Aslana, który jako jedyny może pokonać  siły zła. Pomoże mu w
tym rodzeństwo Pevensie.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE!
Niektóre sceny z tego filmu były nagrywane w Polsce, a dokładniej scena z
ośnieżonym parkiem była kręcona w Białowieskim Parku przy muzeum, a scena z
zamarzniętym jeziorem na Zbiorniku Siemianówka w lesie. Widoczna jest także
charakterystyczna rzeźba Gór Stołowych oraz labirynt skalny. 

Czytając książkę, oglądając film, zwróćcie na to uwagę.  Polskie krajobrazy górą! Wiktoria S.

polska na filmowo

L.H
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MASZ PROBLEM? POMOŻEMY!

.

Składniki:bułka,mięso mielone,bułka tarta,ser,sól,
pomidor,sałata,cebula,ogórek kiszony, ketchup .     
1.Obieramy cebulę, siekamy i podsmażamy.2.Mięso
przekładamy do miski, wsypujemy bułkę tartą oraz
wcześniej podsmażoną cebulę,mieszamy. Dodajemy
sól i pieprz. 3. Z masy formujemy okrągłe kotlety,
kładziemy na rozgrzaną patelnię i smażymy z dwóch
stron. 4.Pomidora i ogórka kiszonego kroimy w plastry,
cebulę obieramy i kroimy ją w bardzo cienkie krążki,
liście sałaty myjemy i osuszamy. 5. Bułkę kroimy na
pół i kładziemy na rozgrzanej patelni. 6. Podajemy
według uznania.  SMACZNEGO! O.G.

.

Starasz się i nic Ci nie wychodzi? Chcesz mieć lepsze
oceny? Jest super sposób! Pamiętaj, że ...

Robiąc notatki, nie pisz wszystkiego jednym kolorem.
Ważniejsze informacje wyróżniaj różnymi barwami.
Najszybciej zapamiętujemy tekst zapisany kolorami.
Ucząc się historii, daty zaznaczaj jednym kolorem,
postacie innym, wydarzenia (przyczyny, skutki)
jeszcze innym. Zobaczysz, że wiedza dużo szybciej
wejdzie ci do głowy, a co się  z tym wiąże, oceny w
dzienniku będą dużo lepsze! Dotyczy to wszystkich
przedmiotów. Sprawdźcie sami, efekt gwarantowany.
O.G.

PORADZIMY  WYJAŚNIMY  PORADZIMY  WYJAŚNIMY
NIE WIESZ JAK USUNĄĆ MARKER? 

 OTO NASZE SPOSOBY 
UBRANIA - PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK.

DYWAN - BIAŁY OCET.
MEBLE - MLEKO.
SZKŁO - SODA.

NAJBARDZIEJ ZNANA POTRAWA AMERYKI
                                      HAMBURGER

.

.
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 HISTORIA DNIA CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka, święto które powstało prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet. Jak podaje
angielska Wikipedia International Men's Day był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i
Tobago.  Prawdopodobnie dlatego, iż jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych
dniach.I tak, w Trynidadzie i Tobago, podobnie jak w Indiach, po raz pierwszy obchodzono jest 19 listopada, na
Malcie 7 lutego, w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 1 lipca, w Norwegii 7 października, w Kanadzie 25
listopada. W Wielkiej Brytanii i Irlandii International Men's Day czyli Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 kwietnia.   
                                             

                                                     
ŚWIĘTO CHŁOPAKÓW W SZKOLE
 30 września w naszej szkole odbył się Dzień Chłopaka. W tym dniu płeć męska obchodziła swoje święto. Brały
w tym udział wszystkie klasy, od przedszkola do klasy siódmej. Dziewczyny zafundowały przeróżne prezenty,
wykazały się naprawdę wielką pomysłowością. Chłopcom spodobały się prezenty od płci przeciwnej, więc
otwierali je z przyjemnością lub nawet zajadali się otrzymanymi smakołykami. Wiemy  jedno, bez naszych pań
życie nie byłoby takie cudowne. Na każdą klasę czekała inna niespodzianka. Czwartoklasiści wyjechali do kina
na film LEGO Ninja Go, piątoklasiści zamówili pyszne kebaby, klasa 6  piekła gofry, a najstarsi konsumowali
pizzę ROMĘ. Atmosfera tego dnia była wyjątkowa.   K.Z.
                                                                                                                                                             

to sliczne

UCZYMY SIĘ OD PROFESJONALISTÓW 

12.06.2017r.wybraliśmy się do redakcji Gazety
Giżyckiej. Długo czekaliśmy na tę wizytę,   spotkanie z
profesjonalistami, to skarbnica wiedzy. Wyjechaliśmy o
9.30. Na miejscu byliśmy o 10.00. Na początku Pani
Redaktor naczelna miło nas przywitała, oprowadziła po
redakcji i opowiedziała o pracy dziennikarza.
Zadawaliśmy mnóstwo pytań, chyba Pani Redaktor nie
spodziewała sie aż tylu. Przygotowaliśmy się
naprawdę  dobrze... Następnie zaprezentowaliśmy
 nasze internetowe wydania gazetki.Otrzymaliśmy
sporo porad. Było naprawdę miło i na zakończenie
wizyty wręczyliśmy Pani kwiaty wraz z
podziękowaniami za niezwykłą lekcję dziennikarstwa.
Około 11.00 udaliśmy się na zaplanowany wcześniej
posiłek, w trakcie którego dzieliliśmy się swoimi
wrażeniami. Stwierdziliśmy, że mamy naprawdę
rewelacyjne warunki pracy w swojej redakcji i w
niczym nie odbiegamy od profesjonalistów. No, może
trochę lepiej piszą...Po konsumpcji poszliśmy na
przystanek i wróciliśmy do szkoły. Tej wizyty na
pewno nikt z nas nie zapomni, a może dzięki
niej narodzą się kolejni poszukiwacze prawdy ?    
Klub Młodego Dziennikarza

.

i.k.

M.P.
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                                                         PIŁKARSKA PRZYGODA                                               
                                                                                                                                                 
 Nasza szkoła brała udział w meczach piłkarskich  o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
które odbyły się 19. 09. 2017 r na Orliku w Wilkasach. Nasza reprezentacja rozegrała
pierwszy mecz z Wilkasami. Walka w naszym zespole, niestety, nie przyniosła nam
zwycięstwa, przegraliśmy 3:1. Honorowego gola strzelił Szymon Pisiak. Asystował mu
Krzesimir Zagraba, który pięknie zagrał Szymkowi na proste podbicie i ten wycelował 
w stronę bramki. Bramkarz ekipy z Wilkas był bez żadnych szans. Gospodarze strzelili
nam gola, bo dobrze rozpracowali naszą linię obrony i z 15 metrów uderzyli w stronę
bramki.  Nasz bramkarz za późno zareagował i tuż obok słupka wpadła bramka.
Drugiego gola straciliśmy  przez to, że zawodnik wrzucił z rożnego, a napastnik
dołożył tylko nogę i wpadł gol. Trzeciej bramki się nie spodziewaliśmy, ponieważ
została strzelona nietypowo, bo z główki po wrzuceniu z rożnego. Zmęczeni zeszliśmy
do szatni, by się zregenerować przed meczem z Upałtami. Wynik meczu z
Upałtami to 6:1. Wszystkie gole zostały strzelone przez Szymona
Pisiaka.
Pierwszy gol wpadł z rzutu wolnego. Piękny techniczny strzał w stronę bramki
przyniósł nam pierwszego gola. Reszta wpadła z akcji, a Szymon tylko dobijał piłkę do
bramki. BRAWO SZYMEK!      Bartek Kamiński

WYNIKI MECZÓW

Bystry-Wilkasy
1:4

Bystry-Upałty
6:1

Wilkasy-Upałty
7:0

goolgle

.

.google
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COŚ NA DOBRY
POCZĄTEK DNIA

STOPKA REDAKCYJNA: 

REDAKTOR NACZELNY-
ZUZANNA KUJAWA,
SEKRETARZ - OLGA
GRYSZKO, REDAKTORZY
TEMATYCZNI - OLIWIA
OWCZAREK, BARTŁOMIEJ
KAMIŃSKI, KRZESIMIR
ZAGRABA, WIKTORIA
SAWICKA, LENA
HRYNIEWICKA

KONKURS
 WYKONAJ ILUSTRACJĘ NA TEMAT:

KL.1-2 - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
KL.3-4 - WYMARZONY DZIEŃ W SZKOLE
KL.5-7 - ULUBIONY NAUCZYCIEL
NAGRODĄ W KONKURSIE JEST DODATKOWA OCENA Z PLASTYKI

          TROCHĘ ROZRYWKI DLA       
                      ODPRĘŻENIA 

..

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA
Geografia- Discovery Channel
WF- Szkoła przetrwania
Religia- Dotyk anioła
Historia- Sensacje XX- wieku
Polski- Magia liter
Muzyka- Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza- Na każdy temat
Poprawka- Stawka większa niż życie
Nowy w klasie- Kosmita E.T
Ostatnia ławka- Róbta co chceta
Pan konserwator- McGyver
Wyrywanie do odpowiedzi- Losowanie Lotto
Wywiadówka- Z archiwum X
Wakacje z rodzicami- Familiada
Woźny- Strażnik Teksasu
Szkolny korytarz- Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki- Wejście smoka
SZKOŁA- ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH

SUPER ŻARTY NA DOBRY
POCZĄTEK DNIA 

-Panie kelnerze, ta zupa mi nie
odpowiada.
- A o co pan ją pytał? 

Jeden pan miał dwa psy. Jednego
nazwał Kultura, drugiego Cicho
bądź. Wchodzi do sklepu z Cicho
bądź. Kulturę pozostawił za
drzwiami. Ekspedientka mówi:
- Och! Jaki śliczny piesek! Jak się
wabi?
- Cicho bądź.
- Gdzie pańska kultura?
- Za drzwiami.

googlegoogle
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	Pierwszy gol wpadł z rzutu wolnego. Piękny techniczny strzał w stronę bramki przyniósł nam pierwszego gola. Reszta wpadła z akcji, a Szymon tylko dobijał piłkę do bramki. BRAWO SZYMEK!      Bartek Kamiński
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