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Dzieciństwo sprzed lat Nasze postanowienia noworoczne-
sonda szkolna

Wywiad z emerytowaną nauczycielką wychowania
fizycznego SP1- panią Ewą Paluch

Bazyli Nizio-Dzień dobry, chciałbym porozmawiać o pani dzieciństwie.
p. Ewa Paluch-Dzień dobry, chętnie o tym porozmawiam.
B.N. -Gdzie się pani urodziła?
p. E. P.-Urodziłam się na Mazowszu nad rzeką Okrzejką a dzieciństwo
spędziłam w Gdyni-Orłowie.
B.N.-Jaka była pani ulubiona zabawa lub zabawka?
p. E. P.-W czasach mojej młodości było mało zabawek, jednak moją
ukochaną były drewniane klocki, z których układałam różne zwierzęta.
Ulubioną zabawą była gra w dwa ognie z dziećmi z całej dzielnicy.
B.N.-Czy dzieciństwo bez komputerów i telefonów uważa pani za
lepsze?
p. E. P. -Tak, dzieciństwo bez komputerów było cudowne.
Spędzaliśmy czas na czytaniu książek, grach typu państwa - miasta
oraz na zabawach ruchowych.
B.N.-Jaka była pani ulubiona książka?
p. E. P.-Bardzo lubiłam wiersze Brzechwy i Tuwima, do dziś moją
ulubioną książką jest „Mały Książe” i „Kubuś Puchatek”.
B.N.-Jak pani miała daleko do szkoły?
p. E. P. -Do szkoły szłam 10 min.
B.N.-Jakiego imienia była ta szkoła? 
p. E. P.-Moja szkoła nosiła imię Zasłużonych Ludzi Morza.
B.N.-Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z dzieciństwa?
p. E. P.-Lubiłam sport w związku z czym jeździłam na obozy sportowe.
W trakcie ich trwania zdobywaliśmy różne umiejętność i mieliśmy
bardzo dużo ciekawych przygód. Moim ulubionym zajęciem były
marsze na orientację.
B.N.-Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę.
p. E. P.-Bardzo mi było miło.

Rozmowę przeprowadził: Bazyli Nizio kl. IV b

.

Zapytałam uczniów naszej szkoły, czy mają jakieś
postanowienie noworoczne?

Ania 11 lat: W tym półroczu będę lepiej
ćwiczyć na WFie.
Patryk 11 lat: Chciałbym w tym roku zjeść
ślimaki.
Oliwia 11 lat: Nauczę się lepiej opiekować
królikiem.
Ania 10 lat: Kupię kameleona i założyć
hodowlę much.
Justyna 11 lat: Nauczę się jeździć konno.
Kuba 10 lat: Kupię mrówki i wreszcie spróbuje
zjeść kilogramowego żelka.
Marysia 11 lat: Chcę nauczyć się galopować
na koniu.

Dziękuję wszystkim uczestnikom sondy.

Maja Trzop V a

.
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Weneckie maski

O karnawale słów kilka...

Najlepsze kostiumy karnawałowe-
sonda szkolna

Czym jest karnawał?

Karnawał to okres, w którym organizowane są różne zabawy, podczas
których uczestnicy przebierają się za różne postacie. Karnawał inaczej
nazywamy Zapustami. 

Kiedy zaczyna się karnawał? 

Karnawał zaczyna się najczęściej w dniu Trzech króli, a kończy się we
wtorek – jeden dzień przed Środą Popielcową. 

Skąd pochodzi nazwa „Karnawał”? 

Nazwa karnawał pochodzi od łacińsko-  -włoskiego słowa carnavale co
oznacza rozstanie z mięsem. 

Najpopularniejsze karnawały świata
 
Najbardziej znane zabawy karnawałowe odbywają się w Brazylii w Rio i
we Włoszech w Wenecji.
Karnawał w Rio zaczyna się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i
trwa przez pięć dni. Rozpoczyna się on przekazaniem uczestnikom
zabawy kluczy do miasta i pokazem sztucznych ogni.
Karnawał w Wenecji zaczyna się w sobotę przed tłustym czwartkiem, a
kończy się przed Środą Popielcową. Tradycją w Wenecji jest „Lot
Anioła”. Jest to zjazd po linie z dzwonnicy przez różne sławne osoby.
Na koniec karnawału zaczynają brzmieć dzwony na Placu Świętego
Marka. Tuż przed północą – końcem karnawału, odbywają się ostatnie
pokazy sztucznych ogni, a gondolierzy mając w rękach pochodnie
przepływają przez Kanał Grande.

Grzegorz Grabka kl. V b

Tradycja masek weneckich sięga aż do XIII wieku.
Legenda mówi, że kiedy Wenecja podbiła Konstantynopol,
do miasta sprowadzono wiele Muzułmanek, które
zakrywały twarze. I stąd wzięły się maski weneckie.
Zamaskowani mieszkańcy Wenecji byli sobie równi, czyli
nie ważne czy ktoś był służącą czy panią domu, zakładając
maskę stawali się anonimowi.

Maja Trzop kl. V a

Zapytałam uczniów: w co najchętniej przebierają się
podczas karnawału? Oto ich odpowiedzi:

Dziewczynka z trzeciej klasy powiedziała, że najchętniej
wybiera strój czerwonego kapturka.
Chłopiec z drugiej klasy ma już przygotowany strój robota
Jedna z piątoklasistek przebierze się za złą królową.
Chłopak z czwartej klasy w tym roku postawił na kostium
policjanta.

A wy za kogo przebieracie się najchętniej?

Aleksandra Bukowska kl. V b
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Tłusty czwartek

Co to jest  ten Tłusty Czwartek?
Dzień ten jest obchodzony w czwartek, przed środą popielcową. Jemy wtedy
różne tłuste potrawy – głównie pączki. W tym roku obchodzimy go 8 lutego,
warto pamiętać, że co roku jest on obchodzony w inne dni np. w 2017 Tłusty
Czwartek był obchodzony 23 lutego.

Historia Tłustego Czwartku
Początek Tłustego Czwartku sięga okresu pogaństwa. W tym dniu świętowano
odejście zimy i nadejście wiosny. Z tego powodu urządzano uczty, na których
głównymi potrawami były mięso i wino, a przekąską były pączki, które robiono
z ciasta chlebowego nadziewanego słoniną.

W inny sposób tłusty czwartek był obchodzony w Małopolsce. Był on wtedy
nazywany combrowym czwartkiem. Według legendy nazwa ta pochodzi od
złego burmistrza Krakowa, który miał na nazwisko Comber. Traktował on źle
ludzi, którzy handlowali na krakowskim rynku. W każdą rocznice śmierci
Combra przekupki na targu urządzały zabawy i tańce. Podczas zabawy
zaczepiały różnych, losowo wybranych mężczyzn, zmuszając ich do tańczenia
lub oddania swojej odzieży.

Ciekawostka: 15 lutego 2007 r. Google na stronie głównej polskiej wersji
wyszukiwarki zmieniło napis, w którym zamiast 2 liter „o” były pączki. Była to
pierwsza zmiana loga w polskiej wersji wyszukiwarki Google.

Grzegorz Grabka

Popcorn
Nie wszyscy wiedzą, że 19 stycznia
obchodzimy dzień popcornu. Według
odkryć  archeologicznych jedli go już
ludzie z plemion indiańskich. Aztecy
lub Inkowie prażyli ziarna kukurydzy,
co mogło być jednym z pierwszych
sposobów przygotowania popcornu.
W Ameryce w XIX wieku popcorn był
podawany na śniadanie w formie
owsianki. W USA w latach 80 XIX
wieku zaczętą go podawać w kinach.
Dziś każdy z nas może go
samodzielnie przygotować w domu.

Pizza
W starożytnym Egipcie płaskie,
okrągłe, wypiekane placki pełniły
funkcję płatniczą. Słowo pizza
pojawiło się pierwszy raz w
dokumencie z 997 roku. Po
pojawieniu się we Włoszech
pomidorów zaczęto używać ich jako
składnika do pizzy. Pizzerie pojawiły
się pierwszy raz w Napolu w XVIII
wieku. W 1889 roku kucharz Raffaelo
Esposito zadedykował królowej 
Małgorzacie Sabudzkiej trzy pizze.
Najbardziej przypadła jej do gustu
pizza z mozarellą. Od jej imienia pizzę
tą nazwano ,,Margarittą’’.

Maja Trzop V a
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Jak się nie nudzić w ferie będąc w domu? Filmy na zimowe
wieczory

Jeśli chcesz, by twój wieczór był
magiczny obejrzyj:

Serię Harr'ego Potter'a – Są to znane
większości osób opowieści o
chłopcu, który chodził do szkoły
magii i miał ciekawe przygody, w
których towarzyszyli mu Hermiona i
Ron. Filmy są oparte na książkach 
J. K. Rowling, które moim zdaniem są
lepsze niż ekranizacje, ale i tak warto
je obejrzeć. Moja ulubiona to 3 część
– Więzień Azkabanu, jednak inne
części, też są ciekawe i godne
polecenia.

Jeśli chcesz poprawić sobie humor
obejrzyj:

Serię- Kevin Sam w Domu –
Opowiada  ona o chłopcu  i o tym jak
został sam w domu, ponieważ rodzina
zapomniała go zabrać ze sobą na
wakacje. 

Jeśli chcesz przeżyć kosmiczną
przygodę obejrzyj:

Serię Gwiezdnych Wojen – historia
stworzona przez Georga Lucasa
opowiada o galaktycznej walce Jedi
ze złymi Sithami. Jest ona
najpopularniejszą serią filmową na
świecie. Znaną bronią bohaterów jest
miecz świetlny.  Niedawno miała
premierę 8, przedostatnia część pt.
„Gwiezdne Wojny – Ostatni Jedi”

Grzegorz Grabkakl. V b

Podczas ferii można wyjechać do wielu miejsc oraz zajmować się
najróżniejszymi rzeczami. Jednak jeśli spędzasz ferie w domu, to zobacz co
zrobić by się nie nudzić!

Spotkanie z kolegami - podczas ferii możesz się spotkać ze swoimi kolegami
lub koleżankami, którzy również pozostali w swych domach. Możecie wspólnie
pospacerować, pograć, pójść do kina albo porozmawiać.

Czytanie książek – masz również możliwość czytania książek. Jest wiele
bibliotek i księgarni, gdzie możesz jakąś książkę wypożyczyć lub kupić.
Czytanie pomaga w uczeniu się ortografii oraz jest interesujące, gdy książka
jest ciekawa.

Oglądanie filmów – jeśli jednak nie chcesz z jakiegoś powodu czytać książki to
możesz obejrzeć film tak w kinie jak i w domu. Istnieje wiele ciekawych filmów
o różnej tematyce. Jeśli lubisz jakąś książkę to możesz obejrzeć film
stworzony na jej podstawie.

Zabawa ze zwierzątkiem – jeśli posiadasz zwierzątko, to zabawa z nim powinna
umilić ci czas. Zwierzęta w większości są bardzo słodkie, a zabawa z nimi to
sama przyjemność.

Sport – uprawianie sportu przynosi wiele radości oraz poprawia kondycję
fizyczną. Możesz ćwiczyć rozciąganie, jazdę na rowerze stacjonarnym, a
możesz również poćwiczyć grę w piłkę nożną lub inną grę zespołową.
Ćwiczenie jest przyjemne, pomaga nam w poprawieniu swojej wytrzymałości i
sprawa, że jesteśmy zdrowsi.

Grzegorz Grabka kl. Vb
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Jak przygotować się na 2
semestr?

Szybkie sprzątanie

   Rozpoczynają się oczekiwane przez wszystkich ferie
zimowe. Będziemy mieli wielu czasu, który warto
odpowiednio spożytkować.
  Dla poprawy sprawności fizycznej, jeżeli spadnie śnieg,
możemy chodzić na narty, sanki lub jeździć na łyżwach.
Gdy zabraknie śniegu dużą przyjemnością będzie
chodzenie na spacery.   
   Część czasu możemy wykorzystać pomagając rodzicom
w domu. To chyba najlepszy czas, żeby posprzątać szafki i
pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów?
  Moglibyśmy znaleźć też kilka godzin, by przeznaczyć je
na przygotowanie się do 2 semestru.
 W pierwszej kolejności warto powtórzyć sobie całość
materiału z 1 semestru, a przede wszystkim przedmioty,
które sprawiały nam duże trudności. 
  Następnie zapoznać się z tym, co przewidziano dla nas
do nauki w 2 semestrze. W tym celu możemy przeglądać i
czytać podręczniki szkolne. Powinniśmy też spróbować
ponownie rozwiązać zadania z matematyki, języka
polskiego i języka angielskiego- szczególnie te, które do
tej pory sprawiały nam trudność.
  Przygotowanie się do 2 semestru znacznie ułatwi nam
naukę i pozwoli na uzyskanie lepszych ocen na koniec
roku szkolnego.

Grzegorz Grabka kl. V b

W dzisiejszym artykule pokaże wam, jak szybko posprzątać pokój . Wiem, z
własnego doświadczenia, że nikt (a zwłaszcza nastolatki) nie lubią sprzątać-
ale czasami warto… 

1)  Zacznij od największych powierzchni np. łóżko, biurko lub szafa. Gdy
skończysz przejdź dalej.
2)  Z nudnego i nieprzyjemnego sprzątania możesz zrobić niezłą zabawę. Na
przykład posłuchaj w tym czasie  swojej ulubionej  muzyki lub wymyśl jakąś
fajną zabawę (wiele rzeczy świetnie może udawać mikrofon).
3)  Ustal  sobie na to ograniczoną ilość czasu. Czy to będą dwie godziny,
czy godzina, czy pół to już zależy od ciebie. Czas-START!
4)  A jeżeli robisz na przykład wiosenne porządki w szafie, to mam
wspaniały patent na to jak szybko ułożyć ciuszki. Podziel ubrania na grupy,
te w których już nie będziesz chodzić, eleganckie, na imprezy, do szkoły
(itd.) Dzięki temu dużo łatwiej poukładasz je w szafie.
5)  Systematycznie wycieraj kurze, ich obecność jest szczególnie
niekorzystna dla alergików.
6)  Codziennie otwieraj okno i porządni wietrz pokój. Następnym razem
wchodząc do pokoju poczujesz świeżość i ładny zapach.
To już  wszystko mam nadzieję, że któryś ze sposobów wam się przyda.

Aleksandra Bukowska kl. V b

Uwaga na smog!

   Ostatnio w Polsce mamy duże zanieczyszczenie powietrza.
Najbardziej zanieczyszczonym miastem w tym momencie jest Zakopane
i Kraków, a najmniej Ustroń i Szczecin. 
  Strażacy kontrolują popiół w domach i wystawili już pierwszy mandat.
27 stycznia jakość powietrza w naszym mieście była uznana za bardzo
złą, a pyły przekroczyły normę nawet o 992% !
  Bieżące informacje na temat jakości powietrza możecie uzyskać na
portalu miasta.

 Maja Trzop kl. V a
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Gafi – super piesek

Likwidacja schroniska

Mój pies ma na imię Gafi. Ma pięć miesięcy, czarną sierść i
biały krawat. Jest rasy Yorkshire Terrier.
Gafi uwielbia gryźć wiele rzeczy, a najbardziej lubi gryźć
swoją kostkę. Uwielbia on też chodzić na spacery. Nawet
gdy jest zimno, z ochotą wychodzi do ogrodu, na świeże
powietrze. Obwąchuje wszystko, co napotka na drodze.
Mój pies bardzo szybko biega. Potrafi obiec cały mój
ogród w kilka sekund! Jest również bardzo inteligentny.
Jego ulubionym przysmakiem jest jedzenie, które
przypomina wafelki, tylko zamiast słodkiego nadzienia
posiada mięsko. Wafelki te są o wiele mniejsze i
przeznaczone dla psów.
Gafi potrafi też stać na dwóch łapkach. Tak prosi o różne
rzeczy – głównie o jedzenie.

Grzegorz Grabka

Schronisko w Krzesimowie zostaje likwidowane…  Ponad
220 psów czeka na dom! Jeśli do Marca tego roku nie
znajdą domu zostaną one uśpione. Jeżeli ktoś jest
zainteresowany adopcją może wejść na stronę
internetową krzesimow-schronisko.pl, gdzie jest lista
psów do adopcji.  Schronisko z góry dziękuje za pomoc.

Maja Trzop Va
Pamiętaj! Adoptując bierzesz odpowiedzialność za żywe zwierzę, które
wymaga niezmiennej i codziennej troski, miłości, opieki. 
Do schroniska należy telefonować przed przyjazdem nr 691 522 924.

Łatka, która trafiła do schroniska ze swoimi szczeniakami, jest spokojną i nie
bojąca się ludzi suczką. To bardzo mądra, opanowana oraz doświadczona
psina. Słucha ludzi, szybko się z nimi zapoznaje. Nie jest lękliwa i cechuje
się dużą dojrzałością. Gdy pozna człowieka bliżej okazuje się również
przylepą i wielkim pieszczochem.

Miłka to wyrośnięta już sunia, która przybyła do schroniska wraz ze swoja
siostrą w kartonowym pudle. Miłka jest bardzo wesoła i energiczna. Uwielbia
się bawić, lubi też inne psy. Gdy widzi człowieka, natychmiast pojawia się
przy nodze, skacze i chce być noszona na rękach – na pewno nie zdaje
sobie sprawy z tego, że już nie jest taka malutka jak wcześniej.

To opanowany pies, który nie ufa jeszcze w pełni ludziom. Nie przejawia
agresji ani lęku. Diablo przy pierwszym spotkaniu woli obwąchiwać
wszystkie kąty i bawić się ze swoim psim towarzyszem niż siedzieć z nowo
poznanym człowiekiem. To pies szalenie inteligentny, który na pewno
przywiąże się do swojego nowego właściciela i będzie jego stróżem do
końca swych dni.
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Kocia historia

Zwierzęta zimą

17 lutego obchodzimy dzień kota, dlatego warto się o nich
czegoś dowiedzieć! 

      W starożytnym Egipcie niektóre koty były uznawane za
,,święte’’. Niestety powodziło im się znacznie gorzej niż
kotom na wolności lub domowym. Były zamknięte w
klatkach w świątyni i nie miały możliwości wyjścia.
       Koty w Egipcie były otoczone opieką prawną. Za
zabicie kota groziła kara śmierci. 
       Gdy palił się jakiś dom to Egipcjanie za wszelką cenę
bronili koty przed ogniem. Gdyby jednak zdarzyło się, że
jakiś kot zginął w płomieniach, to cała rodzina na znak
żałoby goliła brwi i głowy.

Maja Trzop kl. V a

  Zimą, kiedy ziemia zostaje pokryta grubą warstwą
śniegu, gdy chwyci silny mróz, zwierzętom trudno znaleźć
pożywienia. Potrzebne jest wówczas ich  dokarmianie.
Powinno się ono opierać na właściwej diecie. Powinna
ona być podobna do pokarmu jaki zwierzęta zjadają w
naturze.
  Jelenie i sarny lubią np.: siano, liście oraz pędy drzew.
  Dla dzików najlepszym pożywieniem zimą jest sucha
karma – żołędzie i kasztany.
  Ptaki leśne uwielbiają ziarna zbóż. Oprócz tego lubią
warzywa w postaci marchwi, rzepy i buraków. Niektóre
drobne ptaki leśne dokarmiane są przez leśników kulami
łoju (rodzaj tłuszczu) nasyconymi nasionami słonecznika i
lnu.
  Leśnicy i myśliwi stale dążą do poprawy życia zwierząt
zimą. Starają się stworzyć im warunki do życia
przypominającego pozostałe pory roku.

Grzegorz Grabka kl. V b
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Największy tatrzański śpioch 

Kto to taki?- To świstaki!

Świstaki to gryzonie z rodziny  wiewiórkowatych. W naszym kraju można je
spotkać, ale tylko w bardzo wysokich Tatrach, w miejscach trudno dostępnych
dla nas- na wysokości 1500 – 2300m n.p.m.  Żyją w tzw. koloniach liczących po
około kilkanaście osobników.

Świstaki to bardzo ostrożne i płochliwe zwierzaki. Jeden ze stada zawsze
zostaje strażnikiem-wartownikiem i pilnuje bezpieczeństwa, a pozostałe w tym
czasie np. jedzą. Jeśli wartownik zauważy niebezpieczeństwo daje znać
pozostałym bardzo głośnym świstem. Zwierzęta te żywią się pędami roślin,
bulwami i korzeniami. Większość swojego życia (poza spaniem) spędzają na
kopaniu norek, korytarzy oraz wykładaniu ich trawą oraz sianem.

A kto jest głównym wrogiem świstaka? 
Oczywiście, że orzeł! Świstaki to zwierzęta, które zapadają w zimowy sen i
trzeba przyznać, że śpią bardzo długo, bo aż od września do kwietnia! (Ale
śpioch!!!) Uwierzycie, że śpi prawie 8 miesięcy?! A temperatura ich ciał spada
wtedy do 8o C. Do snu musi się jednak odpowiednio przygotować już w trakcie
wakacji, a robi to poprzez konkretne przybranie na wadze, aby móc przetrwać
okres hibernacji.

Kilka ciekawostek…
W stanach Zjednoczonych ludzie wierzą, że od jego zachowania, a dokładniej
od jego cienia, zależy kiedy przyjdzie wiosna. Jeśli wywabione zwierzę
zobaczy swój cień i nie wróci od razu do swojej norki oznacza to, że zima
będzie trwała jeszcze sześć tygodni.  Jeśli natomiast w tym dniu świszcz nie
zobaczy swojego cienia to oznacza, że wiosna wkrótce nadejdzie. Coś w tym
jest, bo zwierzęta ogólnie lepiej przeczuwają pewne zjawiska… Dzień Świstaka,
a inaczej Dzień Świszcza obchodzony jest w stanach Zjednoczonych 2 lutego.

Prawdopodobnie pierwszy świstak został namalowany  w 1545 roku, a 
autorem obrazu był Sebastian Munster.
Już w 1255 roku,  kiedy Bolesław Wstydliwy wydał przywilej polowania na
wszystkie zwierzęta, w Tatrach żyły świstaki. Kroniki, które pochodzą z
tamtych lat mówią o myśliwych, którzy polowali na świszczarze-  bo tak kiedyś
nazywano świstaki. 

Maja Buchtyar kl. Vb 
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	Dzieciństwo sprzed lat
	Nasze postanowienia noworoczne- sonda szkolna
	Zapytałam uczniów naszej szkoły, czy mają jakieś postanowienie noworoczne?

	Wywiad z emerytowaną nauczycielką wychowania fizycznego SP1- panią Ewą Paluch
	Ania 11 lat: W tym półroczu będę lepiej ćwiczyć na WFie.
	Bazyli Nizio-Dzień dobry, chciałbym porozmawiać o pani dzieciństwie.
	Patryk 11 lat: Chciałbym w tym roku zjeść ślimaki.
	p. Ewa Paluch-Dzień dobry, chętnie o tym porozmawiam.
	B.N. -Gdzie się pani urodziła?
	Oliwia 11 lat: Nauczę się lepiej opiekować królikiem.
	p. E. P.-Urodziłam się na Mazowszu nad rzeką Okrzejką a dzieciństwo spędziłam w Gdyni-Orłowie.
	Ania 10 lat: Kupię kameleona i założyć hodowlę much.
	B.N.-Jaka była pani ulubiona zabawa lub zabawka?
	p. E. P.-W czasach mojej młodości było mało zabawek, jednak moją ukochaną były drewniane klocki, z których układałam różne zwierzęta. Ulubioną zabawą była gra w dwa ognie z dziećmi z całej dzielnicy.
	Justyna 11 lat: Nauczę się jeździć konno.
	Kuba 10 lat: Kupię mrówki i wreszcie spróbuje zjeść kilogramowego żelka.
	B.N.-Czy dzieciństwo bez komputerów i telefonów uważa pani za lepsze?
	Marysia 11 lat: Chcę nauczyć się galopować na koniu.
	p. E. P. -Tak, dzieciństwo bez komputerów było cudowne. Spędzaliśmy czas na czytaniu książek, grach typu państwa - miasta oraz na zabawach ruchowych.
	Dziękuję wszystkim uczestnikom sondy.

	B.N.-Jaka była pani ulubiona książka?
	Maja Trzop V a

	p. E. P.-Bardzo lubiłam wiersze Brzechwy i Tuwima, do dziś moją ulubioną książką jest „Mały Książe” i „Kubuś Puchatek”.
	B.N.-Jak pani miała daleko do szkoły?
	p. E. P. -Do szkoły szłam 10 min.
	B.N.-Jakiego imienia była ta szkoła?
	p. E. P.-Moja szkoła nosiła imię Zasłużonych Ludzi Morza.
	B.N.-Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z dzieciństwa?
	p. E. P.-Lubiłam sport w związku z czym jeździłam na obozy sportowe. W trakcie ich trwania zdobywaliśmy różne umiejętność i mieliśmy bardzo dużo ciekawych przygód. Moim ulubionym zajęciem były marsze na orientację.
	B.N.-Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę.
	p. E. P.-Bardzo mi było miło.


	Weneckie maski
	Tradycja masek weneckich sięga aż do XIII wieku. Legenda mówi, że kiedy Wenecja podbiła Konstantynopol, do miasta sprowadzono wiele Muzułmanek, które zakrywały twarze. I stąd wzięły się maski weneckie. Zamaskowani mieszkańcy Wenecji byli sobie równi, czyli nie ważne czy ktoś był służącą czy panią domu, zakładając maskę stawali się anonimowi.
	Maja Trzop kl. V a

	O karnawale słów kilka...
	Czym jest karnawał?
	Karnawał to okres, w którym organizowane są różne zabawy, podczas których uczestnicy przebierają się za różne postacie. Karnawał inaczej nazywamy Zapustami.

	Kiedy zaczyna się karnawał?
	Karnawał zaczyna się najczęściej w dniu Trzech króli, a kończy się we wtorek – jeden dzień przed Środą Popielcową.

	Skąd pochodzi nazwa „Karnawał”?

	Najlepsze kostiumy karnawałowe- sonda szkolna
	Nazwa karnawał pochodzi od łacińsko-  -włoskiego słowa carnavale co oznacza rozstanie z mięsem.
	Najpopularniejsze karnawały świata
	Najbardziej znane zabawy karnawałowe odbywają się w Brazylii w Rio i we Włoszech w Wenecji.

	Zapytałam uczniów: w co najchętniej przebierają się podczas karnawału? Oto ich odpowiedzi:
	Karnawał w Rio zaczyna się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i trwa przez pięć dni. Rozpoczyna się on przekazaniem uczestnikom zabawy kluczy do miasta i pokazem sztucznych ogni.

	Dziewczynka z trzeciej klasy powiedziała, że najchętniej wybiera strój czerwonego kapturka.
	Karnawał w Wenecji zaczyna się w sobotę przed tłustym czwartkiem, a kończy się przed Środą Popielcową. Tradycją w Wenecji jest „Lot Anioła”. Jest to zjazd po linie z dzwonnicy przez różne sławne osoby. Na koniec karnawału zaczynają brzmieć dzwony na Placu Świętego Marka. Tuż przed północą – końcem karnawału, odbywają się ostatnie pokazy sztucznych ogni, a gondolierzy mając w rękach pochodnie przepływają przez Kanał Grande.

	Chłopiec z drugiej klasy ma już przygotowany strój robota
	Jedna z piątoklasistek przebierze się za złą królową.
	Chłopak z czwartej klasy w tym roku postawił na kostium policjanta.
	A wy za kogo przebieracie się najchętniej?
	Aleksandra Bukowska kl. V b

	Tłusty czwartek
	Popcorn
	Nie wszyscy wiedzą, że 19 stycznia obchodzimy dzień popcornu. Według odkryć  archeologicznych jedli go już ludzie z plemion indiańskich. Aztecy lub Inkowie prażyli ziarna kukurydzy, co mogło być jednym z pierwszych sposobów przygotowania popcornu. W Ameryce w XIX wieku popcorn był podawany na śniadanie w formie owsianki. W USA w latach 80 XIX wieku zaczętą go podawać w kinach. Dziś każdy z nas może go samodzielnie przygotować w domu.

	Co to jest  ten Tłusty Czwartek?
	Dzień ten jest obchodzony w czwartek, przed środą popielcową. Jemy wtedy różne tłuste potrawy – głównie pączki. W tym roku obchodzimy go 8 lutego, warto pamiętać, że co roku jest on obchodzony w inne dni np. w 2017 Tłusty Czwartek był obchodzony 23 lutego.

	Historia Tłustego Czwartku
	Początek Tłustego Czwartku sięga okresu pogaństwa. W tym dniu świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Z tego powodu urządzano uczty, na których głównymi potrawami były mięso i wino, a przekąską były pączki, które robiono z ciasta chlebowego nadziewanego słoniną.

	Pizza
	W starożytnym Egipcie płaskie, okrągłe, wypiekane placki pełniły funkcję płatniczą. Słowo pizza pojawiło się pierwszy raz w dokumencie z 997 roku. Po pojawieniu się we Włoszech pomidorów zaczęto używać ich jako składnika do pizzy. Pizzerie pojawiły się pierwszy raz w Napolu w XVIII wieku. W 1889 roku kucharz Raffaelo Esposito zadedykował królowej  Małgorzacie Sabudzkiej trzy pizze. Najbardziej przypadła jej do gustu pizza z mozarellą. Od jej imienia pizzę tą nazwano ,,Margarittą’’.
	W inny sposób tłusty czwartek był obchodzony w Małopolsce. Był on wtedy nazywany combrowym czwartkiem. Według legendy nazwa ta pochodzi od złego burmistrza Krakowa, który miał na nazwisko Comber. Traktował on źle ludzi, którzy handlowali na krakowskim rynku. W każdą rocznice śmierci Combra przekupki na targu urządzały zabawy i tańce. Podczas zabawy zaczepiały różnych, losowo wybranych mężczyzn, zmuszając ich do tańczenia lub oddania swojej odzieży.
	Ciekawostka: 15 lutego 2007 r. Google na stronie głównej polskiej wersji wyszukiwarki zmieniło napis, w którym zamiast 2 liter „o” były pączki. Była to pierwsza zmiana loga w polskiej wersji wyszukiwarki Google.
	Grzegorz Grabka

	Jak się nie nudzić w ferie będąc w domu?
	Filmy na zimowe wieczory
	Podczas ferii można wyjechać do wielu miejsc oraz zajmować się najróżniejszymi rzeczami. Jednak jeśli spędzasz ferie w domu, to zobacz co zrobić by się nie nudzić!
	Jeśli chcesz, by twój wieczór był magiczny obejrzyj:
	Serię Harr'ego Potter'a – Są to znane większości osób opowieści o chłopcu, który chodził do szkoły magii i miał ciekawe przygody, w których towarzyszyli mu Hermiona i Ron. Filmy są oparte na książkach
	Spotkanie z kolegami - podczas ferii możesz się spotkać ze swoimi kolegami lub koleżankami, którzy również pozostali w swych domach. Możecie wspólnie pospacerować, pograć, pójść do kina albo porozmawiać.
	Czytanie książek – masz również możliwość czytania książek. Jest wiele bibliotek i księgarni, gdzie możesz jakąś książkę wypożyczyć lub kupić. Czytanie pomaga w uczeniu się ortografii oraz jest interesujące, gdy książka jest ciekawa.
	J. K. Rowling, które moim zdaniem są lepsze niż ekranizacje, ale i tak warto je obejrzeć. Moja ulubiona to 3 część – Więzień Azkabanu, jednak inne części, też są ciekawe i godne polecenia.
	Oglądanie filmów – jeśli jednak nie chcesz z jakiegoś powodu czytać książki to możesz obejrzeć film tak w kinie jak i w domu. Istnieje wiele ciekawych filmów o różnej tematyce. Jeśli lubisz jakąś książkę to możesz obejrzeć film stworzony na jej podstawie.
	Jeśli chcesz poprawić sobie humor obejrzyj:
	Zabawa ze zwierzątkiem – jeśli posiadasz zwierzątko, to zabawa z nim powinna umilić ci czas. Zwierzęta w większości są bardzo słodkie, a zabawa z nimi to sama przyjemność.
	Serię- Kevin Sam w Domu – Opowiada  ona o chłopcu  i o tym jak został sam w domu, ponieważ rodzina zapomniała go zabrać ze sobą na wakacje.
	Sport – uprawianie sportu przynosi wiele radości oraz poprawia kondycję fizyczną. Możesz ćwiczyć rozciąganie, jazdę na rowerze stacjonarnym, a możesz również poćwiczyć grę w piłkę nożną lub inną grę zespołową. Ćwiczenie jest przyjemne, pomaga nam w poprawieniu swojej wytrzymałości i sprawa, że jesteśmy zdrowsi.
	Jeśli chcesz przeżyć kosmiczną przygodę obejrzyj:
	Serię Gwiezdnych Wojen – historia stworzona przez Georga Lucasa opowiada o galaktycznej walce Jedi ze złymi Sithami. Jest ona najpopularniejszą serią filmową na świecie. Znaną bronią bohaterów jest miecz świetlny.  Niedawno miała premierę 8, przedostatnia część pt. „Gwiezdne Wojny – Ostatni Jedi”
	Grzegorz Grabkakl. V b

	Jak przygotować się na 2 semestr?
	Szybkie sprzątanie
	Rozpoczynają się oczekiwane przez wszystkich ferie zimowe. Będziemy mieli wielu czasu, który warto odpowiednio spożytkować.
	Dla poprawy sprawności fizycznej, jeżeli spadnie śnieg, możemy chodzić na narty, sanki lub jeździć na łyżwach. Gdy zabraknie śniegu dużą przyjemnością będzie chodzenie na spacery.
	Część czasu możemy wykorzystać pomagając rodzicom w domu. To chyba najlepszy czas, żeby posprzątać szafki i pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów?
	Moglibyśmy znaleźć też kilka godzin, by przeznaczyć je na przygotowanie się do 2 semestru.
	W pierwszej kolejności warto powtórzyć sobie całość materiału z 1 semestru, a przede wszystkim przedmioty, które sprawiały nam duże trudności.
	Następnie zapoznać się z tym, co przewidziano dla nas do nauki w 2 semestrze. W tym celu możemy przeglądać i czytać podręczniki szkolne. Powinniśmy też spróbować ponownie rozwiązać zadania z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego- szczególnie te, które do tej pory sprawiały nam trudność.
	Przygotowanie się do 2 semestru znacznie ułatwi nam naukę i pozwoli na uzyskanie lepszych ocen na koniec roku szkolnego.
	Grzegorz Grabka kl. V b

	Uwaga na smog!
	Ostatnio w Polsce mamy duże zanieczyszczenie powietrza. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w tym momencie jest Zakopane i Kraków, a najmniej Ustroń i Szczecin.
	Strażacy kontrolują popiół w domach i wystawili już pierwszy mandat. 27 stycznia jakość powietrza w naszym mieście była uznana za bardzo złą, a pyły przekroczyły normę nawet o 992% !
	Bieżące informacje na temat jakości powietrza możecie uzyskać na portalu miasta.
	Maja Trzop kl. V a

	Gafi – super piesek
	Mój pies ma na imię Gafi. Ma pięć miesięcy, czarną sierść i biały krawat. Jest rasy Yorkshire Terrier.
	Gafi uwielbia gryźć wiele rzeczy, a najbardziej lubi gryźć swoją kostkę. Uwielbia on też chodzić na spacery. Nawet gdy jest zimno, z ochotą wychodzi do ogrodu, na świeże powietrze. Obwąchuje wszystko, co napotka na drodze.
	Mój pies bardzo szybko biega. Potrafi obiec cały mój ogród w kilka sekund! Jest również bardzo inteligentny.
	Jego ulubionym przysmakiem jest jedzenie, które przypomina wafelki, tylko zamiast słodkiego nadzienia posiada mięsko. Wafelki te są o wiele mniejsze i przeznaczone dla psów.
	Gafi potrafi też stać na dwóch łapkach. Tak prosi o różne rzeczy – głównie o jedzenie.

	Likwidacja schroniska
	Schronisko w Krzesimowie zostaje likwidowane…  Ponad 220 psów czeka na dom! Jeśli do Marca tego roku nie znajdą domu zostaną one uśpione. Jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją może wejść na stronę internetową krzesimow-schronisko.pl, gdzie jest lista psów do adopcji.  Schronisko z góry dziękuje za pomoc.
	Maja Trzop Va

	Kocia historia
	17 lutego obchodzimy dzień kota, dlatego warto się o nich czegoś dowiedzieć!
	W starożytnym Egipcie niektóre koty były uznawane za ,,święte’’. Niestety powodziło im się znacznie gorzej niż kotom na wolności lub domowym. Były zamknięte w klatkach w świątyni i nie miały możliwości wyjścia.
	Koty w Egipcie były otoczone opieką prawną. Za zabicie kota groziła kara śmierci.
	Gdy palił się jakiś dom to Egipcjanie za wszelką cenę bronili koty przed ogniem. Gdyby jednak zdarzyło się, że jakiś kot zginął w płomieniach, to cała rodzina na znak żałoby goliła brwi i głowy.
	Maja Trzop kl. V a

	Zwierzęta zimą
	Zimą, kiedy ziemia zostaje pokryta grubą warstwą śniegu, gdy chwyci silny mróz, zwierzętom trudno znaleźć pożywienia. Potrzebne jest wówczas ich  dokarmianie. Powinno się ono opierać na właściwej diecie. Powinna ona być podobna do pokarmu jaki zwierzęta zjadają w naturze.
	Jelenie i sarny lubią np.: siano, liście oraz pędy drzew.
	Dla dzików najlepszym pożywieniem zimą jest sucha karma – żołędzie i kasztany.
	Ptaki leśne uwielbiają ziarna zbóż. Oprócz tego lubią warzywa w postaci marchwi, rzepy i buraków. Niektóre drobne ptaki leśne dokarmiane są przez leśników kulami łoju (rodzaj tłuszczu) nasyconymi nasionami słonecznika i lnu.
	Leśnicy i myśliwi stale dążą do poprawy życia zwierząt zimą. Starają się stworzyć im warunki do życia przypominającego pozostałe pory roku.
	Grzegorz Grabka kl. V b

	Największy tatrzański śpioch
	Kto to taki?- To świstaki!
	Świstaki to gryzonie z rodziny  wiewiórkowatych. W naszym kraju można je spotkać, ale tylko w bardzo wysokich Tatrach, w miejscach trudno dostępnych dla nas- na wysokości 1500 – 2300m n.p.m.  Żyją w tzw. koloniach liczących po około kilkanaście osobników.
	Świstaki to bardzo ostrożne i płochliwe zwierzaki. Jeden ze stada zawsze zostaje strażnikiem-wartownikiem i pilnuje bezpieczeństwa, a pozostałe w tym czasie np. jedzą. Jeśli wartownik zauważy niebezpieczeństwo daje znać pozostałym bardzo głośnym świstem. Zwierzęta te żywią się pędami roślin, bulwami i korzeniami. Większość swojego życia (poza spaniem) spędzają na kopaniu norek, korytarzy oraz wykładaniu ich trawą oraz sianem.

	A kto jest głównym wrogiem świstaka?
	Oczywiście, że orzeł! Świstaki to zwierzęta, które zapadają w zimowy sen i trzeba przyznać, że śpią bardzo długo, bo aż od września do kwietnia! (Ale śpioch!!!) Uwierzycie, że śpi prawie 8 miesięcy?! A temperatura ich ciał spada wtedy do 8o C. Do snu musi się jednak odpowiednio przygotować już w trakcie wakacji, a robi to poprzez konkretne przybranie na wadze, aby móc przetrwać okres hibernacji.

	Kilka ciekawostek…
	W stanach Zjednoczonych ludzie wierzą, że od jego zachowania, a dokładniej od jego cienia, zależy kiedy przyjdzie wiosna. Jeśli wywabione zwierzę zobaczy swój cień i nie wróci od razu do swojej norki oznacza to, że zima będzie trwała jeszcze sześć tygodni.  Jeśli natomiast w tym dniu świszcz nie zobaczy swojego cienia to oznacza, że wiosna wkrótce nadejdzie. Coś w tym jest, bo zwierzęta ogólnie lepiej przeczuwają pewne zjawiska… Dzień Świstaka, a inaczej Dzień Świszcza obchodzony jest w stanach Zjednoczonych 2 lutego.
	Prawdopodobnie pierwszy świstak został namalowany  w 1545 roku, a  autorem obrazu był Sebastian Munster.
	Już w 1255 roku,  kiedy Bolesław Wstydliwy wydał przywilej polowania na wszystkie zwierzęta, w Tatrach żyły świstaki. Kroniki, które pochodzą z tamtych lat mówią o myśliwych, którzy polowali na świszczarze-  bo tak kiedyś nazywano świstaki.


