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Karnawał - największe święto brazylijskie

Karnawał obchodzi się cztery dni przed popielcem. Święto to wywodzi się z Portugalii. Z tego kraju
uroczystość przeniosła się do Brazylii. Karnawał najbardziej rozpowszechniony jest w Rio De Janeiro,
gdzie odbywa się ok. 400 przemarszów tańca samba. Największe z tych parad odbywają się w
dzielnicach Copacabana, Ipanema i Leblon. Marsze trwają od początku stycznia do końca tego święta.
Karnawał odbywa się też w wielu innych rejonach kraju. 

W Salvador Da Bahia ustanowiono rekord guinesa jako największy karnawał na naszej planecie. W
Pernanbuco uczestnicy bawią się w rytmie freco oraz maracatu. Do Frevo wykorzystuje się elementy
akrobatyki. Poza tradycyjnym karnawałem poprzedzający Wielki Post odbywają micaretas, czyli
zabawy karnawałowe odbywające się w innych okresach roku. Najpopularniejsza z nich odbywa się w
grudniu. 

Kacper

Karnawałowe szaleństwo

Symbole Brazylii

Sport

Karnawał

Kacper

Kacper

Kacper

Kacper
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Goście z zagranicy w naszej szkole! Ekskluzywny wywiad specjalnie dla
Was!

Lahrou ze Sri Lanki

Diogo z Brazylii

1.Czym się
interesowałeś, gdy
byłeś dzieckiem? 
* Jako dziecko lubiłem
ludzi, szczególnie
chętnie spędzałem
czas ze swoim
bratem, z którym się
bawiłem. Także
próbowałem grać na
gitarze. 
2.Czym się zajmujesz
na co dzień?
*Obecnie studiuje, a w
najbliższym czasie
będę szukał pracy.
3.Za co kochasz swój
kraj, a co chciałbyś w
nim zmienić?
*W moim

kraju uwielbiam ludzi i
dobra naturalne, czyli
przyrodę, która tam
występuje.
Zmieniłbym natomiast
politykę. 
4.Czy lubiłeś chodzić
do szkoły i jaki
przedmiot był Twoim
ulubionym? *Lubiłem
chodzić do szkoły, 
moje ulubione
przedmioty to fizyka,
matematyka,
geografia i chemia. 
5.Jak jest Twoja
rodzina? 
*Moja rodzina to
mama Erika, tata Jose
Carlos, i brat Thiago,
po angielsku Jason.

6.Cz lubisz zwierzęta i
czy masz jakieś? 
*Lubie zwierzęta,
szczególnie psy.
Miałem kiedyś psa
jamnika o imieniu
Julie.
7.Jakie jest Twoje
ulubione danie?
*Feijoada - gulasz z
przeważnie czarnej,
rzadziej czerwonej lub
brązowej,  fasoli. Jest
to brazylijska potrawa
narodowa. 
8.Ile krajów
odwiedziłeś i który
podobał Ci się
najbardziej?
*Odwiedziłem Polskę,

Holandię, Francję,
Czechy, Niemcy,
Argentynę i Paragwaj.
Polska to mój ulubiony
kraj, bo ludzie fajni i
sympatyczni.
9.Jest jakieś miejsce
na świecie gdzie
chciałbyś mieszkać?
*Zdecydowanie
Brazylia
10.Czy lubisz sport i
czy uprawiasz jakiś
sport?
*Lubie sport.
Szczególnie piłkę
nożna i  sztuki walki:
judo, capoeira i jiu-
jitsu. Uprawiam judo
i jiu-jitsu. 

1.Czym się
interesowałeś gdy
byleś dzieckiem?
*Kiedy byłem małym
chłopcem chciałem
zostać lekarzem,
obecnie planuje być
politykiem.
2.Czym się zajmujesz
na co dzień?
*Studiuję w swoim
kraju stosunki
międzynarodowe i
nauki polityczne.
3. Za co kochasz swój
kraj, a co byś w nim
zmienił?
*Lubie przyrodę w
swoim kraju, naturę
zwierzęta, a
zmieniłbym polityków.

4.Czy lubiłeś chodzić
do szkoły i jaki był
Twój ulubiony
przedmiot?
*Gdybym mógł cofnąć
czas to jeszcze raz
wróciłbym do szkoły,
a moim ulubionym
przedmiotem była
geografia.
5.Jak wygląda Twoja
rodzina?
*Moja rodzina to ja,
moja siostra i 80-letnia
babcia. Niestety moi
rodzice zginęli
podczas tsunami w
2004 r. 
6.Czy lubisz zwierzęta
i czy masz jakieś?
*Lubię bardzo
zwierzęta i mam psa o
imieniu Tasky. 

7.Jakie jest Twoje
ulubione danie?
*Na Sri Lance uwielbia
jeść ryż z curry. W
Polsce pierogi.
8.Ile krajów zwiedziłeś
i który podobał Ci się
najbardziej?
*Zwiedził 13 krajów, a
najbardziej lubi Sri
lankę i Australię.
9. Jest taki kraj, gdzie
najbardziej chciałbyś
mieszkać?
*Najbardziej
chciałbym mieszkać
w Australii.
10.Czy lubisz sport i
czy uprawiasz jakiś
sport?
*Uwielbiam oglądać i
grac w krykieta oraz w
koszykówkę.

11.Jakie święta
obchodzicie w swoim
kraju?
*Świętujemy Festiwal
Światła, Festiwal
religijny w kwietniu
mamy święto
Narodowe.
12.Jakie znasz języki
obce? 
*Znam 5 jezyków -
hindi, angielski,
niemiecki, tami
i sinhala.
13.Jakie są twoje
ulubione książka i film
i dlaczego?
*Film to "Szybcy i
wściekli", a książka to
"Harry Potter"
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Polecamy obejrzeć i przeczytać w tym miesiącu!

Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

Książka autorstwa Rafała Kosika opowiada o trójce trzynastolatków Feliksie
Polonie, Neta Bieleckiego i Niki Mickiewicz, którzy właśnie rozpoczynają
naukę w gimnazjum im. Stefana Kuszmińskiego w Warszawie. W książce
młodzi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody walcząc z Gangiem
Niewidzialnych Ludzi i nie tylko. W jednym z trzynastu rozdziałów będą mieli
do czynienia z duchami w szkole, a w innym ze szkolnymi porywaczami.
Trójka przyjaciół uratuje także świat przed Manfredem powodującym mega
korki na wszystkich ulicach całego świata. 

Powieść została wydana w listopadzie 2004 roku i otrzymała tytuł "Książki
Roku 2005" przyznany przez polska sekcję IBBY . Po niej ukazały się
kolejne części, do tej pory autor napisał 13 tomów przygód grupy przyjaiół. 
Seria tych książek pokazuje dorastanie młodych ludzi i ich problemy.
Zawiera przesłanie, że sami kierujemy własnym losem i to czy będziemy
żyć ciekawie zależy przede wszystkim od nas. 

Jest to książka przygodowa z serii Sience fiction, pełna serdeczności i
przyjaźni, ubarwiona humorem i dużą liczbą zagadek. Pomysłowość
bohaterów i ich przygody są bardzo zaskakujące i bywają niebezpieczne.
jednak główni bohaterowie zawsze szczęśliwie wychodzą ze wszystkich
opresji. 

Książka mi się bardzo podobała, zwłaszcza, że mogę utożsamiać się z ich
bohaterami. Moim ulubiona postacią jest Net. Polubiłam go za jego
zaradność i umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. 

POLECAM WAM SERDECZNIE TĘ KSIĄŻKĘ, a także zachęcam do
przeczytania dalszych przygód Felixa, Neta i Niki. 

Kamila

Kamila

Serial "Gra o Tron" pasjonujące widowisko historyczne na małym
ekranie

W czasie gdy Internet, telefony komórkowe i bycie online jest powszechne
bardzo trudno zadowolić młodego człowieka telewizją i serialami. Dlatego z
dużą ostrożnością sięgnęłam po serial "Gra o tron". Jest to amerykański
serial stworzony przez Davida Benioffa i D. B. Weissa dla stacji HBO będący
adaptacją sagi Pieśni lodu i ognia autorstwa Georg R. R. Martina. 

Tyle słyszałam o tym serialu, że postanowiłam na własnej skórze przekonać
się, jak to z nim jest w rzeczywistości. Udało mi się obejrzeć pierwszą serie
z siedmiu dostępnych i bardzo mnie wciągnął. Jest to serial o treści
historycznej i, z wątkami fantasy. Liczba wątków fabuły w serialu jest tak
duża, że ciężko momentami się w tym połapać i przypomina to ...
latynoamerykańska telenowelę. Akcja opowiada o siedmiu zwaśnionych
rodach, które pragną władzy i potęgi panując na ziemiach Westeros i
zdobywając żelazny tron. Różnorodne intrygi – te obyczajowe i te polityczne,
są w tej bezlitosnej walce codziennością. W całej tej sytuacji budzi się
mityczne zło, potrafiące zagrozić ludzkości i odsuwające w czasie wszystkie
inne spory i kłótnie, z czego bohaterowie na początku nie zawsze zdają
sobie sprawę.

Nie sama jednak fabuła zadecydowała o sukcesie serialu, lecz liczne wątki
fantasy i sposób kręcenia przypominający rozmachem serię "Władcy
pierścieni". To wszystko sprawia,że nie można się oderwać od małego
czarnego ekranu. 

Serdecznie Wam polecam obejrzenie tego serialu. Z całą pewnością będzie
to pasjonujący czas.

Kamila

Nasza lektura Gra o tronKamila
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Jasełka i Wigilie klasowe w naszej szkole !

Spotkanie wigilijne w naszej szkole...

Od samego rana 22 grudnia 2017 roku uczniowie i nauczyciele spotkali się,
aby wspólnie uczestniczyć w Jasełkach szkolnych. Przedstawienie
świąteczne przygotowane przez klasę IIIA pod opieką wychowawczyni
Izabeli Olejniczak i Bogumiły Śniatały - nauczycielki religii. 
Podczas przedstawienia mogliśmy dowiedzieć się wiele o zwyczajach i
tradycjach świątecznych, a głównym przesłaniem była wyjątkowość tego
dnia - jego dobro i ciepło jakie w ludziach wyzwala. Atmosfera była bardzo
przyjazna i rodzinna, a szczególnie zapamiętam wspólne kolędowanie. 

Przed i po Jasełkach szkolnych odbyły się Wigilie klasowe w klasach z
wychowawcami. Był świąteczny poczęstunek, składaliśmy sobie wszyscy
życzenia, dzieliliśmy się opłatkiem oraz wręczaliśmy sobie prezenty. 

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają do szkoły ciepły, serdeczny i
radosny nastrój, czego Wszystkim życzymy na cały nadchodzący rok. 
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Co ciekawego w sporcie!

Zwycięski Turniej Czerech Skoczni dla Kamila Stocha.

Kamil Stoch wygrał 66. Turniej Czterech Skoczni. Polak wygrał wszystkie
cztery konkursy, przez co wyrównał rekord Svena Hanavalda z przed 16 lat.
Na podium tego prestiżowego turnieju stanęli jeszcze Niemiec Andreas
Wellinger i Norweg Anders Fanemel. Zawody odbywały się w 4
miejscowościach. W Obersdorfie wygrał Kamil, dzięki swojemu
znakomitemu telemarkowi. Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag,
który był tamtejszym liderem Pucharu Świata. Na najniższym stopniu
podium stanął Dawid Kubacki. Polski orzeł miał znakomitą prędkość na
progu. Dla niespełna 28 latka to był rekord życiowy. Piąte miejce w konkursie
zajął Stefan Hula.

Noworoczne zawody w Garmich - Partenkirchen były dla naszej kadry mniej
udane niż w Obersdorfie, ale i tak dosyć dobre. Kamil Stoch znowu usłyszał
Mazurek Dąbrowskiego. Drugi był Richard Freitag. W Insbrucku Polak po
raz trzeci wygrał. Tuż za nim był Daniel - Andre Tande. Dawid Kubacki po
tym konkursie w klasyfikacji gneralnej był czwarty. Ostatnim przystankiem
było Bischofschofen. Tam Kamil znowu zwyciężył. Wygrał po raz drugi
złotego orła. Po konkursie Stoch w tzw “generalce” został liderem. Za nim są
Richard Freitag oraz Andreas Wellinger. Jedenasty jest Dawid Kubacki, a
piętnasty Piotr Żyła.

Kacper

Kamil Stoch srebrnym medalistą mistrzostw świata w lotach
narciarskich

Kamil Stoch zdobył srebrny medal w mistrzostwach świata w lotach
narciarskich w Obersdorfie. Najlepszy okazał się Norweg Daniel - Andre
Tande. Brąz zdobył Richard Freitag. Konkurs na mamucim obiekcie miał
mieć pierwotnie cztery serie. Ostatnia z nich została odwołana z powodu
złych warunków atmosferycznych. Lider naszej kadry uzyskiwał dalekie loty.
Po pierwszym występie na skoczni, Kamil miał problem z wylądowaniem. To
obniżyło noty za styl. W drugim skoku było mocno spóźnione wyjście z
progu. W trzeciej próbie Stoch latał w złych warunkach. Nie do pokonania był
Daniel - Andre Tande. Sportowiec nie zepsuł żadnego skoku. Tuż za podium
został sklasyfikowany Stefan Kraft. Dawid Kubacki był dziesiąty. Reszta
Polaków zajęła dalsze miejsca. W konkursie drużynowym stanęliśmy na
najniższym stopniu podium w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr
Żyła i Stefan Hula. Wygrali Norwegowie. Dla Polaków to był drugi medal
indywidualnie, a pierwszy w drużynówce.

Kacper

Kamil Stoch

Kamil Stoch

Aleksander

Aleksander
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Nasze propozycje piosenek na domówkę!

TOP 15 Piosenek na domówkę

Muzyka to najważniejszy element każdej imprezy czy to dyskoteka, czy
zabawa czy też właśnie ... domówka. 

Muzyka do tańca musi być rytmiczna, wesoła i chwytająca za ucho. 
Najlepiej sprawdzą się znane i lubiane piosenki, największe "szlagiery"
puszczane w radio i telewizji oraz mające najwięcej odsłon na Youtube. One
rozkręcą każdą imprezę i wprowadzą w doskonały, imprezowy nastrój. Z
nimi każda Wasza impreza będzie sukcesem i długo będzie się o niej
mówić!

Przed Wami puszczamy subiektywną listę znanych i lubianych utworów,
które naszym zdaniem powinny znaleźć się na imprezowej liście ...

15. Kate Perry - Swish, Swish
14. Soul Control - Chocolate Choco Choco
13. Los del Rio - Macarena 
12. Alvaro Soler - Sofia, 
11. Luis Fonsi - Despacito, 
10. Shape Of You - Ed Sheeran 
9. Closer - The Chainsmokers ft. Halsey 
8. Alone - Alan Walker 
7. Mayores - Becky G ft. Bad Bunny 
6. Faded - Alan Walker 
5. Może Będzie Lepiej - Enej 
4. Po Co - Kayah ft. Idan Raichel 
3. Mi Gente - J Balvin ft Willy William 
2. The Spectre - Alan Walker 
1. Ain't My Fault - Zara Larsson

Dady Yankee i Luis Fonsi

Alvaro Soler

Rafal

Rafał
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Ciekawe Miejsca na ferie zimowe Nasze propozycje

Białka Tatrzańska: dla tych, którzy zimą nie mogą żyć bez Tatr, dobrym pomysłem na ferie jest Białka Tatrzańska. Malownicza góralska wieś oddalona 20
km od Zakopanego dysponuje licznymi trasami narciarskimi dla mniej i bardziej zaawansowanych narciarzy. Ośrodek narciarski Bania na łagodnych stokach
oferuje szkółki narciarskie dla maluchów, profesjonalną szkołę narciarską dla dorosłych, zimową karuzelę, wyciąg i tor snowtubingowy, czyli jazdę na
"oponkach". Ośrodki Kotelnica i Kaniówka dysponują bardziej zaawansowanymi trasami, wyciągami linowymi, nartostradami i pełnym zapleczem
gastronomicznym.

Świeradów-Zdrój: niewielkie miasteczko w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w paśmie Sudetów zwanym Górami Izerskimi. Schowane jest w
uroczej kotlinie otoczonej od południa zboczami Stogu, Zajęcznika od północnego-zachodu oraz Sępiej Góry od strony północno-wschodniej. Środkiem
kotliny przepływa rzeka Kwisa. Miasteczko nazywane jest perłą uzdrowisk dolnośląskich. W XVIII wieku odkryto tu lecznicze wody mineralne, a w 1899 r.
wybudowano stojący do dziś Dom Zdrojowy wraz z otaczającym go Parkiem Zdrojowym. Imponujący XIX-wieczny budynek, oferujący 200 miejsc
noclegowych, przywodzi na myśl Czarodziejską Górę Tomasz Manna i uzdrowisko w Davos, gdzie Hans Kastorp leczył swoje płuca i duszę. Znajduje się tu
między innymi 80-metrowa modrzewiowa Hala Spacerowa. Można korzystać z basenów, podziwiać egzotyczną roślinność, wypoczywać na przestronnych
tarasach, odwiedzać sztuczną grotę (niegdyś pijalnie wód) oraz galerię widokową na wieży z zegarem.

Korbielów: wieś w Beskidzie Żywieckim słynąca ze zróżnicowanych szlaków narciarskich i pięknych krajobrazów. Jeździ się tu na stokach Pilska, czyli
drugim co do wielkości masywie górskim w Beskidzie Żywieckim. Ciekawą trasą, zarówno narciarsko jak i widokowo, jest zjazd z Pilska na Kopiec, później
na Halę Miziową i jeszcze dalej na Halę Szczawiny. Przy dobrych warunkach pogodowych taka jazda zadowoli nawet alpejskich narciarzy. Komu
niestraszne dalsze wyprawy, może zaplanować wycieczkę z noclegiem na Słowację. Do odwiedzenia są Oravice (58 km od granicy), gdzie znajduje się
kompleks kąpielisk z termalną wodą leczniczą i Oravski Podzamok (48 km od granicy). Zamek Orawski wznosi się malowniczo na wzgórzu około 100 m
nad wioską i wygląda zupełnie jak z bajki. W Korbielowie znajdują się ponadto 2 stadniny koni huculskich i nowoczesna hala sportowa.

Zwardoń: także w Beskidzie Żywieckim, tuż przy granicy ze Słowacją, leży wieś Zwardoń. W Zwardoniu działa ok. 15 wyciągów orczykowych, a główne
stoki to Duży i Mały Rachowiec. Trasy nie są bardzo ambitne, ale zaletą są małe kolejki do wyciągów i specyficzny mikroklimat, dzięki któremu śnieg na
przełęczy utrzymuje się czasem aż do kwietnia. Jest to też świetna baza wypadowa na stoki słowackie. Łagodne masywy Beskidu Żywieckiego i przełęcze
górskie wokół Zwardonia to wspaniałe tereny do nordic walkingu, biegówek i zwykłych spacerów. Malownicze trasy spacerowe kuszą romantycznymi
nazwami, takimi jak Aleja Zakochanych, Aleja Westchnień czy tajemnicza Wężowa Góra. Ze szczytu Rachowca rozciąga się przepiękna panorama
Żywiecczyzny. Warto wybrać się do rezerwatu przyrody Butorza w dolinie Roztoki na północno-wschodnich stokach Rachowaca, gdzie występuje ponad
100-letni drzewostan świerkowy.

Ustrzyki Dolne: miasteczko dobrze znane miłośnikom wędrówek po pięknych bieszczadzkich szlakach. Warto wziąć je pod uwagę również w sezonie
zimowym. Bieszczady stają się coraz popularniejsze jako miejsce aktywnego wypoczynku w zimie. I nic w tym dziwnego - oferują liczne trasy zjazdowe i
świetne warunki dla narciarstwa biegowego, a do tego są kameralne i dużo mniej zatłoczone niż inne kurorty tatrzańskie. Ustrzyki Dolne to spokojna
miejscowość, z dala od zgiełku dużych ośrodków. Stacja narciarska Laworta dysponuje 1300-metrowym wyciągiem krzesełkowym i 1250-metrowym
orczykiem. Trasa zjazdowa ma homologację FIS na slalom gigant i nie jest polecana początkującym. Baza narciarska Gromadzyń posiada dwa 2-osobowe
wyciągi orczykowe, których długość wynosi 700 metrów; przeznaczone dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych narciarzy. A także dwa
mniejsze wyciągi przeznaczone dla początkujących oraz dzieci. Bieszczady stanowią też idealne tereny dla narciarstwa biegowego i ski-tourowego. To
wręcz raj dla amatorów biegówek. Trudno sobie wyobrazić lepsze warunki na biegówki niż dziewicze bieszczadzkie lasy. Dla zmęczonych nartami Ustrzyki
oferują nowoczesną pływalnię. Zwiedzić warto Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Cerkiew w Ustrzykach Dolnych, Neogotycki Kościół
Rzymskokatolicki i stary cmentarz żydowski. Można się też wybrać na wycieczkę nad Solinę.

Białka Tatrzańska RafałRafał Świeradów Zdój
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Zwycięski Turniej Czerech Skoczni dla Kamila Stocha.

Kamil Stoch wygrał 66. Turniej Czterech Skoczni. Polak wygrał wszystkie cztery konkursy, przez co wyrównał rekord Svena Hanavalda z przed 16 lat. Na
podium tego prestiżowego turnieju stanęli jeszcze Niemiec Andreas Wellinger i Norweg Anders Fanemel. Zawody odbywały się w 4 miejscowościach. W
Obersdorfie wygrał Kamil, dzięki swojemu znakomitemu telemarkowi. Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag, który był tamtejszym liderem Pucharu
Świata. Na najniższym stopniu podium stanął Dawid Kubacki. Polski orzeł miał znakomitą prędkość na progu. Dla niespełna 28 latka to był rekord życiowy.
Piąte miejce w konkursie zajął Stefan Hula.
Noworoczne zawody w Garmich - Partenkirchen były dla naszej kadry mniej udane niż w Obersdorfie, ale i tak dosyć dobre. Kamil Stoch znowu usłyszał
Mazurek Dąbrowskiego. Drugi był Richard Freitag. W Insbrucku Polak po raz trzeci wygrał. Tuż za nim był Daniel - Andre Tande. Dawid Kubacki po tym
konkursie w klasyfikacji gneralnej był czwarty. Ostatnim przystankiem było Bischofschofen. Tam Kamil znowu zwyciężył. Wygrał po raz drugi złotego orła.
Po konkursie Stoch w tzw “generalce” został liderem. Za nim są Richard Freitag oraz Andreas Wellinger. Jedenasty jest Dawid Kubacki, a piętnasty Piotr
Żyła.

Kacper

Kamil Stoch

Zwycięzcy Turnieju

Kacper

Kacper
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Z nami przez świat!

Zwyczaje i kultura Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska to kraj położony w zachodniej Azji. Leży on na Półwyspie
Arabskim. Państwo to ma wiele zwyczajów. Jedną z nich jest to, że żadnej
czynności nie można wykonywać lewą ręką. Ważnym zwyczajem jest znak
powitania. Trzeba się powitać trzymając dłoń na sercu i kłaniając nisko
głowę. Ubiór w tamtych miejscach też występuje bardzo dziwny. Mężczyźni
muszą być owinięci białymi szlafrokami, a kobiety czarnymi
prześcieradłami. Ludzie, którzy są bogaci w Arabii to szejkowie. W
pustynnym kraju jest zakaz oglądania filmów w kinie oraz wychodzenia na
zewnątrz wieczorem. Kobiety nie mogą uprawiać sportu. W szkołach na
lekcjach wychowania fizycznego płeć żeńska nie może ćwiczyć.
W Arabii Saudyjskiej wydobywa się ropę naftową. Stolicą kraju jest Aj - Rijad.
Na terenach tego kraju występuje słoneczna pogoda. Są tam również liczne
oazy. Król tej narodowości to Salman Ibn Abd Al - Aziz Al Su’ud, który jest
ogromnie szanowany.   

Kacper 

Mapa Arabii Saudyjskiej Wikipedia.org

ArabiaKobiety saudyjskie

Kacper

KacperKacper
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Wywiad z nauczycielką przyrody, panią Małgorzatą Ceran.

1. Jakim była Pani dzieckiem?

Ogólnie byłam spokojnym dzieckiem. Mam dwójkę rodzeństwa( siostrę i
brata) i czas upływał mi na zabawach z nimi. Bawiłam się również z
koleżankami, które mieszkały na tym samym osiedlu. 

2. Czy zawsze interesowała się Pani przyrodą?

Zawsze interesowała mnie , przyroda, szczególnie zwracałam uwagę na
zwierzęta, ich los.

3. Czy lubiła Pani szkołę i jakie przedmioty najbardziej?

Chyba tak jak każdy uczeń. Lubiłam do niej chodzić, ale gdy były wakacje to
bardzo się cieszyłam. Spośród przedmiotów szkolnych szczególnie
interesowały mnie chemia, biologia a także język polski, niemiecki.

4. Gdyby nie była Pani nauczycielką przyrody, to jaki zawód by Pani
wykonywała?

Trudno mi powiedzieć, jaki inny zawód mogłabym wykonywać. Jako dziecko
lubiłam “bawić się w szkołę”, prowadziłam swój dziennik lekcyjny. Może to
wynikać  z faktu, że moi dziadkowie też byli nauczycielami.

5. Czy ma Pani jakieś zwierzęta?

Oczywiście. Mam 2 papużki nierozłączki, co jakiś czas wypuszczamy je z
klatki I wtedy latają po całym mieszkaniu. Miałam też psa labradora, ale
niestety od roku nie żyje.

6. Jakie miejsce na Ziemi podoba się Pani najbardziej i dlaczego?
Trudno odpowiedzieć, bo takich miejsc jest wiele w Polsce i poza nią. Z
pewnością mogę wskazać nasz Bałtyk.
Mam też takie swoje “ miejsce na Ziemi” u mojej rodziny 120 km od
Ostrowa. Zawsze tam jadę z wielką ochotą, czuję się tam bardzo dobrze.

7. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię czytać książki, chodzić do kina, spacerować, no i
próbuję trochę biegać.

8. Czy będzie Pani nas brakować podczas urlopu?
Oczywiście, ale czas szybko płynie i niedługo znów się spotkamy.

9. Co chciałaby Pani nam powiedzieć......

Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce. Do zobaczenia za rok!
Dziękujemy za wywiad
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Tatry - nasze najpiękniejsze góry!

Najwyższym szczytem tatrzańskim, dostępnym znakowanym szlakiem, jest średni wierzchołek Rysów (2499 m n.p.m.), a najwyższym szczytem, na
którym mogą znaleźć się turyści (zawiezieni kolejką linową), jest Łomnica (2632 m n.p.m.). 
Najwyższym szczytem położonym w całości na terenie Polski jest Kozi Wierch (2291 m). 
Najdłuższą doliną polskich Tatr jest Dolina Suchej Wody Gąsienicowej, która ma 13 km długości. 
Największa wysokość względna w polskiej części Tatr znajduje się pomiędzy Rysami a Morskim Okiem i wynosi ponad 1100 m. 
Największą ścianą w Tatrach (Wiesław Stanisławski nazwał ją "największą otchłanią Tatr") jest licząca 900 m północna ściana Małego Kieżmarskiego
Szczytu (2524 m) na Słowacji. 
Najbardziej "urwistą" i jedną z najsłynniejszych ścian Tatr jest północno - wschodnia ściana Kazalnicy Mięguszowieckiej licząca ok. 500 m. 
Za najbardziej oryginalne pod względem kształtu szczyty Tatr uchodzą: Mały Ganek z Galerią Gankową, Giewont i Żabi Koń. 
Za najpiękniejsze uważane są: Krywań, Wysoka, Mnich, Giewont i Mięguszowiecki Wielki. 
Najwięcej jezior znajduje się w Dolinie Staroleśnej - jest ich aż 27. Drugie miejsce zajmuje Dolina Gąsienicowa (21 jezior). 
Największym jeziorem jest Morskie Oko o powierzchni 34,9 ha. 
Najgłębsze jezioro to Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich o maksymalnej głębokości 79,3 m. 
Drugim pod względem głębokości jeziorem w Tatrach i trzecim w Polsce , jest Czarny Staw pod Rysami. Jego głębokość wynosi 76,4 m. 
Najwyżej położonym stałym zbiornikiem wodnym w Tatrach jest Lodowy Stawek (2157 m n.p.m.) w Dolinie Lodowej (jedna z dwóch górnych części Doliny
Małej Zimniej Wody). Wyżej od niego, na wysokości 2207 m n.p.m., leży Barani Stawek (w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich, u stóp pd. ściany Baranich
Rogów), ale nie zawsze jego misa jest wypełniona wodą. 
Z polskich naturalnych zbiorników wodnych najwyżej znajduje się Zadni Mnichowy Stawek na Zadniej Galerii Cubryńskiej - ok. 2070 m.n.p.m. 
Najgłębsza jaskinia to Wielka Śnieżna w masywie Czerwonych Wierchów posiadająca 776 m deniwelacji. 
Najdłuższe jaskinie to Miętusia i Wysoka za Siedmioma Progami, których długość dochodzi do 11 km! 
Najwyżej położoną przełęczą w naszych Tatrach jest Przełęcz pod Rysami leżąca 2365 m n.p.m. 
Największym piargiem w naszych Tatrach jest Wielki Piarg u stóp Mięguszowieckich Szczytów, który ma ok. 32 ha powierzchni. 
Najwyższym wodospadem w całych Tatrach jest Wielka Siklawa o wysokości ok. 70 m. 
Rekordową pokrywę śnieżną grubości 3,38 m odnotowano na Kasprowym Wierchu w lutym 1936 roku. 
Najniżej położone tatrzańskie stanowisko kosodrzewiny znajduje się w masywie Krokwi po stronie Doliny Białego - ok. 920 m n.p.m. Dolna granica zarośli
kosodrzewinowych w innych miejscach Tatr znajduje się powyżej 1500-1550 m n.p.m. 
Najdłuższym tatrzańskim szlakiem turystycznym jest Magistrala Tatrzańska - jej długość (łącznie   zachodnio-tatrzańskim odcinkiem, nazywanym przez
niektóre źródła Drogą nad Łąkami-19 w wykazie szlaków) wynosi ok. 67 km. Odcinek w Tatrach Wysokich, czyli Magistrala Tatrzańska w pierwotnym,
historycznym znaczeniu, ma długość ok. 46 km i jest oznaczona numerem 20 w wykazie tatrzańskich szlaków turystycznych. 
Najdłuższy szlak w polskiej części Tatr (40 w wykazie tatrzańskich szlaków turystycznych) łączy Zahradziska z Krzyżnem przez Czerwone Wierchy,
Kasprowy Wierch, Świnicę, Granaty i Buczynową Grań. Jej długość wynosi ok. 21,5 km. Na przejście całego (bez odpoczynków) potrzeba ok. 14-15 godz. 
Najstarszy znakowany szlak turystyczny w polskiej części Tatr łączy Toporową Cyrhlę z Roztoką (jest to część szlaku 72 z Toporowej Cyrhli do Doliny
Mięguszowieckiej przez Rysy). Wytyczono go w 1877 r. Pierwotnie kończył się po stronie Zakopanego w Jaszczurówce i był oznakowany jedynie kolorem
białym. 
Najstarszy szlak Tatr Zachodnich wyprowadza z okolicy Starych Kościelisk na Stoły. Został wytyczony w 1892 r., a jego znaki malował własnoręcznie
Mieczysław Karłowicz. 42 w wykazie znakowanych szlaków. 
Największe zagęszczenie znakowanych szlaków turystycznych znajduje się w Dolinie Gąsienicowej - w pobliżu "Murowańca" reprezentowane są prawie
wszystkie klory znaków (z wyjątkiem czerwonego). 
Najstarsze schronisko tatrzańskie znajduje się w Dolinie Zimnej Wody na Staroleśnej Polanie - jest to Schronisko Rainera. Wybudowano je w 1865 r. Dziś
mieści się w nim tylko bufet. 
Najstarszym schroniskiem w polskiej części Tatr jest Schronisko nad Morskim Okiem im. Stanisława Staszica, uruchomione w 1908 r. 
Najwyżej położonym schroniskiem tatrzańskim jest schronisko pod Wagą. Znajduje się na wysokości ok.2255 m n.p.m. 
W polskiej części Tatr na największej wysokości znajduje się Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich ok. 1560 m n.p.m. 
Najwyżej położonym budynkiem na terytorium Polski jest obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu (1987 m n.p.m.), wybudowane w 1937 r. 
Jedynym człowiekiem, który wszedł na wszystkie nazwane szczyty tatrzańskie jest ratownik TOPR, przewodnik tatrzański I klasy - Władysław Cywiński.
Rekordowy czas przejścia grani Tatr wynosi: latem 3,5 dnia (Krzysztof Żurek w czerwcu 1975 r.); zimą 10 dni (Krzysztof Żurek, Piotr Malinowski i Józef
Olszewski w styczniu 1978 r.); zimą solo - 15 dni (Pavel Pochyly na przełomie lutego i marca 1979 r.) 

Tatry wysokie Morskie okoJulia Julia
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Wieści z Karakorum...

Polacy na K2

„To nie jest góra, na którą da się wejść; To góra, na którą trzeba się wspiąć . Na K2 w panują dużo bardziej surowe warunki, niż w Himalajach. To góra
wysoka, trudna technicznie, słynąca ze złej pogody. Do tego dochodzą silne prądy strumieniowe, tak zwany jet stream, czyli wiatry, wiejące na dużych
wysokościach, które interesują tak naprawdę tylko pilotów odrzutowców międzykontynentalnych i himalaistów. K2 jest marzeniem każdego himalaisty. Ta
góra jest uważana za najtrudniejszy z ośmiotysięczników” - tak jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy opisywał K2 jeden z jej uczestników Adam Bielecki.
Najpierw Polacy polecieli do Pakistanu, skąd jeepami udali się do Askole. 3 stycznia rozpoczęciu drogę ku pierwszej bazie K2. Według planów mieli dotrzeć
do niej po tygodniu. I rzeczywiście 10 stycznia byli pod K2. Początkowo pogoda im sprzyjała. Dzięki temu do piątku 26 stycznia założyli dwa z czterech
planowanych obozów ku drodze na szczyt K2. Polacy wspinają się na drugi najwyższy ośmiotysięcznik na świecie południowo-wschodnim filarem,
nazywanym także drogą Cesena.
W piątek do uczestników wyprawy dotarły jednak niepokojące informacje. Ich przyjaciele Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz utknęli na wysokości ponad
7000 metrów na Nanga Parbat. Nie zastanawiali się długo. Chcieli jak najszybciej pomóc Polakowi i Francuzce. Ostatecznie helikoptery, bez których akcja
ratunkowa nie mogła się odbyć, przyleciały po czterech ratowników (Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor) następnego dnia. Gdy
tylko dotarli na wysokość około 4800 metrów na Nanga Parbat, rozpoczęli, mimo zapadających już ciemności, wspinaczkę. Po ośmiu godzinach Bielecki i
Urubku dotarli do Revol, a później przy pomocy Tomali i Botora bezpiecznie sprowadzili Francuzkę do obozu. Z powodu bardzo złych warunków
pogodowych niemożliwy był powrót do góry po Tomasza Mackiewicza. 
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Polecane książki! 

"Jesienna miłość" 

Książkę "Jesienna miłość" napisał Nickolas Sparks. Jest to amerykański
pisarz, prozaik, którego wiele powieści zostało sfilmowanych. "Jesienna
miłość" roku została wydana w Stanach i Angliiw 1999, natomiast na polskim
rynku wydawniczym pojawiła się w 2000 roku. W 2002 roku powstał film na
podstawie tej książki pod tytułem "Szkoła uczuć". 

Książka jak i film opowiadają o pewnym siedemnastolatku o imieniu Landon
Carter. Jego ojciec pragnie, aby syn poszedł na uniwersytet, jednak Landon
jeszcze nie myśli poważnie o przyszłości. Nie ma sprecyzowanych planów,
co chciałby robić w życiu, zastanawia się nad swoją drogą życiową.
Tymczasem w jego szkole zbliża się bal, na którym jego obecność jest
obowiązkowa, ponieważ jest
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Okazało się, ze nie ma
partnerki ponieważ wszystkie koleżanki zostały już zaproszone. Została
tylko jedna dziewczyna - Jamie Saullivan, która jest zupełnie inna od niego.
Chłopak nie miał wyboru i musiał z nią spędzić tą szkolną uroczystość. Tam
zaczęła się między nimi rodzic nic sympatii, bowiem przeciwieństwa się do
siebie przyciągają. Ich znajomość nie skończyła się na jednym balu i
przerodziła się w wielką miłość. Jednak Jamie ukrywała pewien sekret przed
Landonem, który odmienił całkowicie ich dotychczasowe życie... 

Jeśli zaciekawiła Was ta historia zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu i
... oczywiście przeczytania książki. 

Kamila

"Szatan z siódmej klasy"

Słynna powieść Kornela Makuszyńskiego, na podstawie której powstały
dwie wersje filmowe. 

Książka opowiada o chłopcu Adamie Cisowskim, bardzo bystrym i
przenikliwym chłopcem z żyłką detektywa. Adam odkrył kolejność, w jakiej
nauczyciel historii, profesor Paweł Gąsowski odpytywał uczniów i w
związku z tym otrzymał przezwisko "szatan". 

Profesor będący pod wrażeniem bystro umysłu swojego ucznia zaprosił go
na wakacje do rodzinnego majątku Bejgoły, gdzie mieszkał jego brat z
rodziną. Zaprzyjaźnia się z ich córką Wandą. Tam musi rozwiązać zagadkę
ukrytego skarbu i tajemniczych Francuzów. 

Bohater przeżyje mrożącą krew w żyłach, bardzo niebezpieczną przygodę
oraz na końcu całej historii okryje miłość. 

Ekranizacje filmowe niewiele różnią się od książki, praktycznie są ich
wiernym przeniesieniem. Zarówno książka, jak i film potrafią bardzo
wciągnąć.

Polecam serdecznie obejrzeć te ekranizacje filmowe, no i
przeczytać książkę. Zagadka która będzie musiał rozwiązać Adaś nie jest
wcale taka prosta, ale może jak trochę pomyślicie i zagłębicie się w treść
lektury to rozwiążecie ją szybciej niż Adam Cisowski. 

Zapraszam do zabawy z książką :) 

Kadr z filmu Kamila
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Nasze wiersze o miłości. Autorem treści jest nasz uczen z klasy szóstej. 

Miłość to ptak, co lata chmurami
albo 
mrówka co silna jak słoń. 
Bo każdy raz to poczuł, 
Myślami, że uśmiech wystarczy każdemu z nas, 
Nie słowa, nie gest, nie wiemy czasami, 
że miłość jest codziennie razem z nami.

Bogdan Nowakowski

Na górze Ty, na dole ja... my tańczymy,
tu i tam, każdy tam a Ty tu, i ja też tu, Ty obok... 
mnie stój,
Jakie życie? taki świat - ona tu a ja ja tam 
wołam Cię , czy Ty wolisz mnie, a nie tego kto 
kocha Cię.
Na moje dno to Ty wolisz mnie ale zawsze mylę się,
ponieważ  na  wojnie straciłem Cię, A
 Ty wróciłaś i ciągle kochasz mnie 
a ja umęczony ciągle myślę że straciłem Cie, 
a Ty wróciłaś,
Czy ciągle kochasz mnie? 
Walczyć za siebie to nie nagroda
lecz za kogoś
 to już mój los
więc wybacz za całe wojny w naszej Polsce

Bogdan Nowakowski


	Polacy na K2

