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„Ja lubię pracować w papierach”.– wywiad z panią
Danutą Janusz

Wojciech Dudzik- Na czym polega praca w szkolnym sekretariacie ?
pani Danuta Janusz- Praca w sekretariacie to nie jest taka typowa praca biurowa. W sekretariacie zajmujemy się
wszystkim. Począwszy od planowania budżetu. Żeby szkoła mogła funkcjonować trzeba pewne rzeczy zakupić: między
innymi środki czystości czy kredy, markery, sprzęt, krzesła… Wszystko to planujemy i potem musimy się trzymać
budżetu. Musimy tak zagospodarować wszystko, żeby pieniędzy starczyło. Prowadzimy też dokumentacje związaną z
naszym zatrudnieniem, przyjęciem do szkoły- czyli dzienniki, aktywizacja, wszystko co się z tym wiąże. Prowadzimy
dokumentacje  pracowników: nauczycieli, pracowników obsługi. Nabory do przedszkola, dokumentacje przedszkola.
Zbieramy dane, które podajemy do urzędu np. zużycie energii. Trudno powiedzieć jednym słowem.  Jeżeli jest potrzeba
zrobienia czegoś w danej chwili to  załatwiamy i robimy, tak jest np. z remontami. Taka jest nasza praca.
W.D- Czym pani się głównie zajmuje tzn. jakiej pracy jest najwięcej ?
p. D. J. -W zasadzie to wszystkim po trochu. Wszystkim oprócz pedagogiki. Tym zajmuje się pani dyrektor np. sprawdza
dzienniki itp .
W.D- Czy praca jest męcząca?
p. D. J. -Jest to stresująca i bardzo odpowiedzialna praca. Tak jak wcześniej mówiłam planujemy budżety, to się wiąże z
finansami… Nie może nam zabraknąć pieniędzy ani na wynagrodzenie dla nauczycieli, ani na działanie szkoły.
W.D- Od ilu lat zajmuje się pani tą pracą ?
p. D. J. -Już od 26 lat.
W.D- Czy praca sekretarki jest spełnieniem pani marzeń?
p. D. J.- Zawsze mnie cieszyła taka praca. Ja lubię pracować w papierach.
W.D- Do jakiej szkoły podstawowej pani uczęszczała?
p. D. J. -Chodziłam do szkoły w Brzeszczach. Mieszkałam w Brzeszczach, stamtąd pochodzę, i tam chodziłam do
szkoły, potem przeprowadziłam się do Czechowic.
W.D- Jaki przedmiot w szkole lubiła pani najbardziej?
p. D. J. -No wychowanie fizyczne- wiadomo- i język polski.
W.D- O jakim zawodzie myślała pani w dzieciństwie?
p. D. J. -Zawsze mi się podobała praca biurowa. Zawsze sobie wyobrażałam, że będę pracowała w biurze, ale nie
podobała mi się praca w księgowości, bo to są same cyferki.
W.D- Jak spędza pani wolny czas?
p. D. J. - Dużo wyjeżdżamy najczęściej w okresach zimowych, wiosennych, jesiennych ze względu na to, że
jesteśmy alergikami .
W.D- Jakie są pani marzenia, którymi mogłaby pani podzielić się z nami?
p. D. J. -Czuje się już taka spełniona, że chyba nie mam większych marzeń!
W.D- Co sądzi pani o uczniach naszej szkoły?
p. D. J. Mamy bardzo dobre dzieci, bardzo miłe i spokojne. Zdarzają się wyskoki, ale każdy ma prawo do wyskoków. Tak,
moim zdaniem, mamy bardzo fajne dzieci
W.D- Czy chce Pani przekazać coś szczególnego naszym czytelnikom?
p. D. J. - Nie mam jakichś większych przesłań, to nie moja rola, ale myślę, że każdy powinien się zastanowić jakim dobrem
jest ta szkoła. Nasza szkoła jest szkołą spokojną i cichą, bez zagrożeń zewnętrznych i dopiero jak dzieci z niej wyjdą, to
zobaczycie jak miłe mamy towarzystwo. Myślę tutaj o tym jak mili są nauczyciele. Także ceńcie sobie to, co macie. Bo tu
jest dobrze. Wydaje mi się, że nigdzie nie jest lepiej.
W.D- Bardzo dziękuje za udzielenie wywiadu.

Czy wiesz, że...

Pies ratowniczy nie
potrzebuję próbki
zapachowej, wskaże każdą
żywą osobę. Taki pies
zastępuję pracę 150 ludzi!
Potrafi wyczuć zapach
osoby  nawet z odległości
800 m i biec z dużą
prędkością w dzień i w nocy.
Dla psa ratowniczego czas
o nie ma znaczenia, bo
wytropi każdą osobę, która
jeszcze żyje.

Maja Trzop

.

Konstytucja 3 maja

3 maja obchodzimy dzień
ustanowienia konstytucji.
Polska stała się państwem
konstytucyjnym w XVIII
wieku, kiedy 3 maja 1791
obradujący od 1788 Sejm
Czteroletni przyjął
Konstytucję 3 Maja. 
Była ona pierwszą
konstytucją w Europie, a
drugą na świecie.

Maja Trzop 

.
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Mój ulubiony autor

Każdy z nas ma
jakiegoś swojego
ulubionego pisarza. Ja
osobiście polecam
książki Carlosa Ruiz
Zafón’a. Jest to
hiszpański pisarz ,
który napisał w sumie
osiem książek, z
których cztery są dla
młodzieży. Lektury te
są fantastyczno –
przygodowe. Jedną z
jego książek jest 
„Książe Mgły” - 

autor otrzymał za nią
nagrodę Edebé. 
Powieść opowiada o
trójce dzieci i ich
rodzicach, którzy się
przeprowadzili do
pewnego domu w
wiosce rybackiej. Już
od pierwszej nocy,
zaczynają się tam
dziać bardzo dziwne
rzeczy. Poznają
tajemnicze legendy,
które niebawem
okazują się straszną

prawdą. Jeden z braci
nie wierzy w magie,
ale po przygodzie,
którą przeżył –zmienia
zdanie. Więcej już
wam nie zdradzę!
Zachęcam do
przeczytania-poznacie
rozwiązanie
tajemniczej zagadki.

Wojciech Dudzik

  Moim ulubionym
autorem jest Jeff
Kiney. Jest on
pisarzem
młodzieżowym oraz
projektantem gier
online. Autor ten
urodził się 19 lutego
1971 roku w USA. Stał
się on popularny dzięki
serii książek
młodzieżowych
„Dziennik
Cwaniaczka”,

które mają dwanaście
części. Brał też udział
w tworzeniu filmów
opartych o tę właśnie
serię książek. Napisał
też wiele innych lektur
ujętych w
następujących seriach.
Są to m.in.:
- Rodrick Rządzi,
- Ubaw po Pachy,
- Przykra Prawda,
- Biała Gorączka,
- Trzeci do Pary,
- Zrób to Sam,

- Zezowate Szczęście
i inne.
  Jest on moim
ulubionym autorem,
ponieważ napisał wiele
ciekawych historii, a
moją ulubioną jest
„Dziennik
Cwaniaczka”.

Grzegorz Grabka

Wiele osób różnych
ulubionych autorów i
wiele ulubionych
książek. 

W tym artykule
chciałbym
opowiedzieć o twórcy,
który bardzo mi się
spodobał. Autor
nazywa się Andrzej
Maleszka i jest
reżyserem filmowym i
pisarzem. 

Urodził się 3 marca
1955 roku w Poznaniu.
Specjalizował się
głównie w pisaniu
książek dla dzieci.
Jednym z jego
największych dzieł jest
cykl książek pod
tytułem ,,Magiczne
Drzewo”. To są moje
ulubione książki.
Opowiadają one o
trójce przyjaciół i psie.

Razem przeżywają
niezapomniane
przygody i łączy ich
prawdziwa przyjaźń. 

Polecam wam
wszystkim te książki.

Bazyli Nizio

Jesteście ciekawi po jakich autorów
najczęściej sięgają nasi młodzi dziennikarze?
Specjalnie dla was opisali ulubionych
twórców i ich książki! Sprawdźcie czy też ich
znacie!

.
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Moja ulubiona książka

   Moją ulubioną książką jest „Charlie i Fabryka Czekolady”. Została napisana
przez Roalda Dahla i wydana w Wielkiej Brytanii w 1964 roku.
  Książka opowiada o chłopcu imieniem Charlie Bucket, który pewnego dnia
znajduje w czekoladzie bilet uprawniający do zwiedzenia fabryki czekolady,
której założycielem był Willy Wonka. Po tym wydarzeniu razem z dziadkiem
wyruszył on na wycieczkę do fabryki, gdzie produkowano oprócz czekolady
szereg innych rodzajów słodyczy np. ciepłe lody na zimne dni.
  Oprócz Charliego w wycieczce brały też udział inne dzieci, które podobnie jak
on wylosowały bilety.
Byli to:
- Violet Beauregarde – próbowała ona pobić rekord świata w żuciu gumy.
- Veruca Salt – rozpieszczona dziewczynka, która znalazła kupon dzięki
swojemu tacie, który był szefem w firmie produkującej orzechy. Kazał on
rozpakować 500 tysięcy czekolad swoim pracownikom! Po czterech dniach
kupon w końcu został znaleziony.
- Augustus Gloop – bardzo otyłe dziecko, które uwielbiało czekoladę. Znalazł
kupon jako pierwszy- biorąc pod uwagę, że zjadał ją całymi tonami- nie
powinno nas to dziwić.
- Mike Teavee – dziecko, które uwielbiało telewizję i było od niej uzależnione.
Jego ulubionymi filmami były filmy gangsterskie.
  Książka mi się podoba, ponieważ jest bardzo zabawna, pouczająca i ciekawa.
Ciekawostka: Książka była dwa razy ekranizowana. Raz film o książce nosił
tytuł „Willy Wonka i Fabryka Czekolady”, a drugi raz „Charlie i Fabryka
Czekolady”.

Grzegorz Grabka

Hania Humorek
Moją ulubioną książką jest seria ,,Hania
Humorek’’. Opowiada o dziesięcioletniej
dziewczynce. Jest to raczej bohaterka, która cały
czas się uśmiecha, ale czasami jej uśmiech znika
z twarzy. Kolekcjonuje plasterki i założyła z
przyjaciółmi klub. Tę niesamowitą serię napisała
Megan McDonald, która mieszka w swoim
rodzinnym mieście Sebastopol w stanie Kalifornia.
Tak samo jak Hania ma kolekcję plasterków.
Pomysły na nową książkę zapisuję na
papierowych serwetkach.
Polecam tę serię np. na poprawę humoru.

Maja Trzop

Billie przeprowadza
się. W jej nowym
domu wydarzają się
paranormalne
rzeczy… Tylko
dlaczego? Czy
nastolatce uda się
rozwiązać tą
zagadkę?

  Większość
książkowych
kryminałów jest
nieodpowiednia dla
dzieci. Właśnie
dlatego fani
(oczywiście w
młodym wieku) tego
typu historii są
niezadowoleni...  Na
szczęście wspaniała
pisarka Kristina
Ohlsson napisała
cudowne horrory,
przeznaczone właśnie
dla nas!

  Śmierć taty to dla
prawie każdej osoby
wielki cios, a jeżeli to
dziecko straci ojca,
jest jeszcze gorzej.
Kiedy do tak wielkiej
tragedii dochodzi
przeprowadzka,
niemalże każdy byłby
zagubiony. Inna
szkoła wiąże się ze
stresem, a w dodatku
z nowym domem Billie
jest coś nie tak.
Samoistnie bujająca
się lampa, pukanie w
okno... To tylko
niektóre z
paranormalnych
sytuacji! Billie, wraz z
poznanym tam
Alladinem oraz ze
swoją dawną
przyjaciółką Simoną,
rozwiązuje wiele

zagadek. Ta opowieść
jest tak wciągająca i
ciekawa, że nie bez
powodu zrobiła furorę
w naszej klasie.
Przyniosłam ją kiedyś
do szkoły i już tam
została. Pojawiła się w
prezentacjach na
ulubioną książkę,
dzieci opowiadały o
niej na przerwach, a ja
tylko siedziałam
zadowolona, że moim
kolegom tak to się
podoba. Powieść
napisana jest
idealnym językiem,
czytając ją nie chce
robić się nic innego.
  Podsumowując:
opowiadanie- to
niezwykły horror,
szczególnie, że nie
tylko Billie zmaga

się z dziwnymi
zdarzeniami.
Poprzedni
mieszkańcy
tajemniczego tego
budynku mieli tak
samo. Książka
zaskoczy niejednego
czytelnika, bo zwroty
akcji są tam niemal na
każdym kroku!

Natalia Pietrzyk 

Kim są Szklane
Dzieci?

.

.
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Pingwiny

  Pingwiny to ptaki nieloty. Mają one czarno-białą barwę, jednak po urodzeniu mają kolory szare. Są one
zwierzętami wodnymi. Zamieszkują zimne morza na południu globu ziemskiego. Najwięcej pingwinów
występuje na Antarktydzie i wyspach Ameryki Południowej. Najwięcej gatunków znajduje się w pobliżu
Nowej Zelandii.
  Jest wiele gatunków pingwinów. Jednym z nich jest pingwin cesarski. Mają one następujące wymiary
-  1,1 – 1,3 m i żyją ok. 20 lat. Ważą 23 kg. Ich ciała przypominają torpedę i potrafią pływać z
prędkością nawet do 60km/h. Nie mogą one spędzać pod wodą więcej czasu niż 15 minut, ale mogą
się zanurzyć na głębokość do  pół kilometra.
  Innym gatunkiem pingwinów są pingwiny małe. Żyją one przez 6 lat, mają wzrost 30 – 33 cm i ważą
1,5 kg. Jedzą drobne ryby, skorupiaki i głowonogi. Mają czarno-granatowe upierzenie.
Ciekawostka – znaleziono skamieniałość pingwina, który żył przed 60 milionami lat!

Grzegorz Grabka
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Lepiej od razu przesiądź się na
rower!

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Odnawialne źródła energii

  Rowery są bardzo dobrym środkiem transportu. Pomagają nam w życiu
codziennym oraz w ochronie przyrody.

  Jeżdżenie rowerem jest zdrowe dla naszych organizmów. Poprawia nam
kondycję, wytrzymałość oraz pozwala zrzucić zbędne kilogramy. Poza tym
jeżdżenie rowerem może nam sprawić dużo przyjemności, pomóc
odpocząć. Rowery w przeciwieństwie do pojazdów spalinowych nie
zanieczyszczają środowiska. Samochody wydzielają spaliny, które są
bardzo szkodliwe dla środowiska. Lepiej od razu przesiąść się na rower!
  W naszym mieście jest wiele tras rowerowych np.: jedna z tras zaczyna się
w okolicy ulicy Ligockiej, a kończy w Międzyrzeczu Dolnym również przy
ulicy Ligockiej. Trasa ta przebiega wzdłuż ulicy Czechowickiej, Zabrzeskiej, i
Bielskiej. Jadąc ulicą Zabrzeską możemy podziwiać płynącą dołem Wisłę,
którą przecinamy w dwóch różnych miejscach.
Kolejna, niezwykle długa trasa, zaczyna się w okolicy miejscowości Wola na
ulicy Pszczyńskiej obok Wisły. Trasa ta prowadzi, aż do Bielska, a potem
zawraca i kończy się również obok Wisły, lecz przy ulicy Mokrej.  Trasa ta
przewija się przez szereg małych miejscowości.
Kolejna trasa zaczyna się, jak i kończy w Goczałkowicach-Zdroju. Prowadzi
ona również przez Czechowice-Dziedzice. Trasa ta przecina Wisłę,
podobnie jak pierwsza z tras, w dwóch różnych miejscach.
  Możemy wybrać się całą rodziną lub ze znajomymi na wycieczkę
rowerową. Może to być wycieczka jednodniowa, a może nawet dwu lub
kilkudniowa Wystarczy tylko wspólnie ustalić odpowiednią długość trasy
rowerowej. Należy wziąć też pod uwagę trudność przejazdu, czy trasa
przebiega po terenie równym czy też górzystym.

Grzegorz Grabka

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Pierwszy zaproponował zorganizowanie tego święta Jonh
McConnell podczas konferencji UNESCO.  Dzień Ziemi
został ogłoszony 21 kwietnia w 1970 roku przez burmistrza
San Francisco, Josepha Alioto. Obchodzimy go w
równonoc wiosenną na półkuli północnej, a na półkuli
południowej w równonoc jesienną. Równonoc w
starożytnych kulturach rolniczych wiązał się ze światem
rodzącego się życia. Głównym celem obchodzenia Dnia
Ziemi jest nauczenie ludzi ekologicznego życia.

Maja Trzop

   Zastanawialiście się kiedyś czy występują takie źródła
energii, które nigdy się nie skończą? Otóż tak!
Odnawialne źródła energii to:
  Energia wiatru – energia przemieszczających się mas
powietrza za pomocą turbin wiatrowych jest
przekształcana w energię elektryczną, ale jest też
wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i
pompach wiatrowych. Jest również wykorzystywana jako
źródło napędu w jachtach.
  Energia geo-termalna – energia cieplna skał, wody i
gruntu poniżej powierzchni Ziemi.
  Energia biomasy – to najwcześniej wykorzystywane
źródło energii przez człowieka. To stałe lub ciekłe
substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji.
Energia wodna – jest wykorzystywana do gospodarstwa.
Jest to energia mechaniczna płynącej wody. Obecnie
energie wodną zazwyczaj przetwarza się na energię
elektryczną.

Grzegorz Grabka

.
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Marchewki

    Marchewki występują na terenie Europy, Afryki i Azji. Ich korzenia mają
wiele zastosowań w kuchni. Marchewki można jeść jako surówki, gotowaną w
sałatkach i zupach, smażoną lub duszoną. Z marchewki można też robić soki,
przeciery, a także przetwory.
  Marchewki mają wiele witamin. Są to: witaminy A, B1, B2, B3, B6, C, E, H oraz
K. Marchewka pomaga naszej skórze chronić się przed poparzeniem od
promieni słonecznych i poprawia nam wzrok.
  Marchew jedzono już w starożytnych Chinach. Z biegiem czasu stała się
popularna w Europie, gdzie obecnie jest częściej jedzona. W czasach
starożytności marchew nie była słodkawa, ta odmiana pojawiła się dopiero w
XIV wieku.
  Ze względu na przedstawione, duże walory smakowe oraz znaczne wartości
zdrowotne dania z udziałem marchewki powinny częściej zagościć na naszych
stołach.

Grzegorz Grabka

Jak radzić sobie ze stresem?

 Dzień czekolady
Dzień Czekolady w tym roku przypada na dwunastego kwietnia. Warto
wiedzieć, że ten słodycz ma swoje początki dawno, dawno temu.
Oczywiście na przestrzeni wieków jego postać się zmieniała, począwszy od
gęstego, gorzkiego napoju, przyrządzanego przez starożytnych Majów i
Azteków, przez coraz to bardziej wymyślne odsłony: tabliczki czekolady,
batony, lody i wiele innych.
Wszyscy kochają czekoladę, ale myślę, że jedzą ją głównie dla smaku.
Jednak oprócz smaku ma również wiele wspaniałych właściwości. Między
innymi działa pobudzająco, dlatego jest dobra do nauki i dla sportowców.
Pamiętajmy jednak o umiarze. Ponadto warto wybierać czekolady gorzkie,
ponieważ są najbardziej wartościowe.

Bazyli Nizio

Jesteśmy uczniami, więc na co dzień spotykamy się ze stresem. To
samo tyczy się dorosłych. Dlatego dobrze wiedzieć jak sobie z nim
radzić. Dzisiaj przedstawimy wam kilka sposobów, jak pozbyć się tego
niepożądanego gościa. 

1.  Słuchanie muzyki – ważne jest jakiego gatunku słuchasz. Do
odstresowanie polecam muzykę raczej spokojną.

2.  Głębokie oddychanie – pomaga w obniżeniu tętna.

3.  Przebywanie ze zwierzętami – wprowadza nas w pozytywny nastrój.

4.  Żucie gumy – nie wiem czemu to działa, ale u mnie działa.

5.  Aktywność fizyczna – gdy uprawiamy jakiś sport, skupiamy się na
nim, a nie na stresującej sytuacji.

Mam nadzieję, że któryś z tych sposobów przypadnie wam do gustu i
pomoże zwalczyć stres.

Bazyli Nizio
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Jak zmienia się przyroda w ciągu
roku?

Międzynarodowy Dzień Ptaków

1.  Wiosna – wszystko pięknie kwitnie i rodzi się na nowo.
Cały świat robi się zielony. Do Polski wracają ptaki, które
opuściły nasz kraj na czas zimy. Zwierzęta budzą się z
hibernacji. Najwcześniejsze wiosenne kwiatki to
przebiśniegi i krokusy.
2.  Lato – słońce świeci coraz mocniej. Częściej zdarzają
się burze. Dni są dłuższe. Jest to czas, kiedy na drzewach
pojawiają się owoce. Zwierzęta są bardzo aktywne i można
ja spotkać w wielu miejscach.
3.  Jesień – nie bez powodu mówimy o ,,złotej, polskiej
jesieni’’. Liście, za nim spadną, zmieniają swoje kolory na:
żółty , czerwony , pomarańczowy  i brązowy. Dni robią się
krótsze i chłodniejsze. Zwierzęta zaczynają gromadzić
zapasy na zimę .
4.  Zima – na drzewach nie ma już żadnych liści.
Temperatury są ujemne. Pada śnieg . Niektóre zwierzęta
zapadają w sen zimowy. 

Bazyli Nizio

Międzynarodowy Dzień Ptaków jest obchodzony pierwszego kwietnia. To
święto ma już ponad 100 lat! Wydarzenie przypomina nam, jak ważne są
ptaki i ich ochrona.
A jak można chronić ptaki? Istnieje wiele sposobów na pomaganie tym
zwierzętom. Zimą można je dokarmiać w karmnikach. Latem natomiast
warto postawić w ogrodzie wodopój. Na drzewach możemy powiesić budki
lęgowe. Ważne też jest, aby po prostu nie zaśmiecać środowiska.

Bazyli Nizio

Światowy Dzień Chomika

Przypada 12 kwietnia i myślę, że dla większości z nas  jest ważnym świętem, bo kto nie lubi takiego
słodkiego chomiczka? 

Sam osobiście miałem chomika dżungarskiego, który się nazywał Mi-Mi, a imię takie otrzymał z
powodu swojej wielkości. Jest wiele gatunków chomików, różnią się wielkością , ubarwieniem, sierścią,
np. jak: syryjski, szary, rumuński,  pręgowaty czy kazachski itp. Chomiki, mimo, że są małymi
stworzonkami, potrafią być wielkimi kumplami. Bardzo wam polecam chomiki. Potrafią cieszyć się na
wasz widok, podejść bliżej, pozwolić wziąć się na ręce, „pomagać w nauce”, a nawet pobawić się. 

Znam taki przypadek, że chomik oglądał ze swoją właścicielką wieczorne filmy. Uwielbiał to. A
dlaczego? Bo chomiki to nocne zwierzęta. Uwielbiają w dzień się wysypiać, a wieczorami rozrabiać.
Dlatego jeśli liczysz, że przy chomiku dobrze się wyśpisz, to musisz mieć bardzo mocny sen! Wiem to
z własnego doświadczenia! 

Drodzy Czytelnicy,którzy posiadacie te słodkie i maleńkie stworzonka jakimi są chomiki, postarajcie się
zadbać o to, żeby im było bardzo dobrze. Nie tylko w ich święto- zawsze!

Wojciech Dudzik
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Zwierzę to nie zabawka

Zbliżają się kolejny czas wybierania prezentów. I co słyszę od kolegów?
Dostanę od rodziców pieska na święta. STOP.  Zwierzę to nie zabawka,
żeby je dostawać np. pod choinką, czy jako prezent „zajączkowy”. 
Nigdy nie dajemy zwierzaków w prezencie, jako zabawkę- nikomu!

Zwierzę to nie zabawka. Zwierzę to stworzenie, które tak jak my czuje,
kocha i przywiązuje się do ludzi. Co roku jest wiele kampanii
społecznych na ten temat, ale nadal ktoś, komuś, gdzieś chce
podarować zwierzaka- jak nie na święta, to na urodziny. Trzeba liczyć
się z tym, że posiadanie zwierzęcia, to nie tylko chwile zabawy z nim (co
też jest istotne), ale i pewne obowiązki. Trzeba takiemu zwierzęciu
zapewnić jedzenie, picie, odpowiednie warunki jak miejsce do spania,
do zabaw. W przypadku choroby trzeba zadbać o odpowiednie leczenie.
Jak sami widzicie, posiadanie zwierzaka, to ogromna
odpowiedzialność! Nagrodą za dobre wywiązanie się z obowiązków jest
wielka….miłość i oddanie. Zwierzęta w odróżnieniu od ludzi, nigdy się
nie obrażają i zawsze na nas czekają, ciesząc się.

 Bardzo Was proszę, dorośli i dzieci, nie dawajcie zwierzaków w
prezencie, bo każdy taki mały prezent, kiedyś w końcu urośnie, a wtedy
też urośnie odpowiedzialność, na którą nie każdy jest gotowy!
Zastanówcie 10 razy nim podarujecie zwierzaka.

Wojciech Dudzik


	„Ja lubię pracować w papierach”.– wywiad z panią Danutą Janusz
	Czy wiesz, że...
	Konstytucja 3 maja


	Mój ulubiony autor
	Jesteście ciekawi po jakich autorów najczęściej sięgają nasi młodzi dziennikarze? Specjalnie dla was opisali ulubionych twórców i ich książki! Sprawdźcie czy też ich znacie!
	Hania Humorek

	Moja ulubiona książka
	Moją ulubioną książką jest „Charlie i Fabryka Czekolady”. Została napisana przez Roalda Dahla i wydana w Wielkiej Brytanii w 1964 roku.
	Książka opowiada o chłopcu imieniem Charlie Bucket, który pewnego dnia znajduje w czekoladzie bilet uprawniający do zwiedzenia fabryki czekolady, której założycielem był Willy Wonka. Po tym wydarzeniu razem z dziadkiem wyruszył on na wycieczkę do fabryki, gdzie produkowano oprócz czekolady szereg innych rodzajów słodyczy np. ciepłe lody na zimne dni.
	Oprócz Charliego w wycieczce brały też udział inne dzieci, które podobnie jak on wylosowały bilety.
	Byli to:
	- Violet Beauregarde – próbowała ona pobić rekord świata w żuciu gumy.
	- Veruca Salt – rozpieszczona dziewczynka, która znalazła kupon dzięki swojemu tacie, który był szefem w firmie produkującej orzechy. Kazał on rozpakować 500 tysięcy czekolad swoim pracownikom! Po czterech dniach kupon w końcu został znaleziony.
	- Augustus Gloop – bardzo otyłe dziecko, które uwielbiało czekoladę. Znalazł kupon jako pierwszy- biorąc pod uwagę, że zjadał ją całymi tonami- nie powinno nas to dziwić.
	- Mike Teavee – dziecko, które uwielbiało telewizję i było od niej uzależnione. Jego ulubionymi filmami były filmy gangsterskie.
	Książka mi się podoba, ponieważ jest bardzo zabawna, pouczająca i ciekawa.

	Kim są Szklane Dzieci?
	Ciekawostka: Książka była dwa razy ekranizowana. Raz film o książce nosił tytuł „Willy Wonka i Fabryka Czekolady”, a drugi raz „Charlie i Fabryka Czekolady”.
	Grzegorz Grabka

	Pingwiny
	Lepiej od razu przesiądź się na rower!
	Odnawialne źródła energii
	Zastanawialiście się kiedyś czy występują takie źródła energii, które nigdy się nie skończą? Otóż tak!
	Odnawialne źródła energii to:
	Energia wiatru – energia przemieszczających się mas powietrza za pomocą turbin wiatrowych jest przekształcana w energię elektryczną, ale jest też wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Jest również wykorzystywana jako źródło napędu w jachtach.
	Energia geo-termalna – energia cieplna skał, wody i gruntu poniżej powierzchni Ziemi.
	Energia biomasy – to najwcześniej wykorzystywane źródło energii przez człowieka. To stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji.
	Energia wodna – jest wykorzystywana do gospodarstwa. Jest to energia mechaniczna płynącej wody. Obecnie energie wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną.

	Międzynarodowy Dzień Ziemi
	Grzegorz Grabka
	22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.  Pierwszy zaproponował zorganizowanie tego święta Jonh McConnell podczas konferencji UNESCO.  Dzień Ziemi został ogłoszony 21 kwietnia w 1970 roku przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Obchodzimy go w równonoc wiosenną na półkuli północnej, a na półkuli południowej w równonoc jesienną. Równonoc w starożytnych kulturach rolniczych wiązał się ze światem rodzącego się życia. Głównym celem obchodzenia Dnia Ziemi jest nauczenie ludzi ekologicznego życia.

	Marchewki
	Marchewki występują na terenie Europy, Afryki i Azji. Ich korzenia mają wiele zastosowań w kuchni. Marchewki można jeść jako surówki, gotowaną w sałatkach i zupach, smażoną lub duszoną. Z marchewki można też robić soki, przeciery, a także przetwory.
	Marchewki mają wiele witamin. Są to: witaminy A, B1, B2, B3, B6, C, E, H oraz K. Marchewka pomaga naszej skórze chronić się przed poparzeniem od promieni słonecznych i poprawia nam wzrok.
	Marchew jedzono już w starożytnych Chinach. Z biegiem czasu stała się popularna w Europie, gdzie obecnie jest częściej jedzona. W czasach starożytności marchew nie była słodkawa, ta odmiana pojawiła się dopiero w XIV wieku.
	Ze względu na przedstawione, duże walory smakowe oraz znaczne wartości zdrowotne dania z udziałem marchewki powinny częściej zagościć na naszych stołach.
	Grzegorz Grabka

	Jak radzić sobie ze stresem?
	Jesteśmy uczniami, więc na co dzień spotykamy się ze stresem. To samo tyczy się dorosłych. Dlatego dobrze wiedzieć jak sobie z nim radzić. Dzisiaj przedstawimy wam kilka sposobów, jak pozbyć się tego niepożądanego gościa.
	1.  Słuchanie muzyki – ważne jest jakiego gatunku słuchasz. Do odstresowanie polecam muzykę raczej spokojną.
	2.  Głębokie oddychanie – pomaga w obniżeniu tętna.

	Dzień czekolady
	3.  Przebywanie ze zwierzętami – wprowadza nas w pozytywny nastrój.
	4.  Żucie gumy – nie wiem czemu to działa, ale u mnie działa.
	5.  Aktywność fizyczna – gdy uprawiamy jakiś sport, skupiamy się na nim, a nie na stresującej sytuacji.
	Mam nadzieję, że któryś z tych sposobów przypadnie wam do gustu i pomoże zwalczyć stres.
	Bazyli Nizio

	Jak zmienia się przyroda w ciągu roku?
	Międzynarodowy Dzień Ptaków
	1.  Wiosna – wszystko pięknie kwitnie i rodzi się na nowo. Cały świat robi się zielony. Do Polski wracają ptaki, które opuściły nasz kraj na czas zimy. Zwierzęta budzą się z hibernacji. Najwcześniejsze wiosenne kwiatki to przebiśniegi i krokusy.
	2.  Lato – słońce świeci coraz mocniej. Częściej zdarzają się burze. Dni są dłuższe. Jest to czas, kiedy na drzewach pojawiają się owoce. Zwierzęta są bardzo aktywne i można ja spotkać w wielu miejscach.
	3.  Jesień – nie bez powodu mówimy o ,,złotej, polskiej jesieni’’. Liście, za nim spadną, zmieniają swoje kolory na: żółty , czerwony , pomarańczowy  i brązowy. Dni robią się krótsze i chłodniejsze. Zwierzęta zaczynają gromadzić zapasy na zimę .
	4.  Zima – na drzewach nie ma już żadnych liści. Temperatury są ujemne. Pada śnieg . Niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy.

	Światowy Dzień Chomika
	Zwierzę to nie zabawka
	Zbliżają się kolejny czas wybierania prezentów. I co słyszę od kolegów? Dostanę od rodziców pieska na święta. STOP.  Zwierzę to nie zabawka, żeby je dostawać np. pod choinką, czy jako prezent „zajączkowy”.  Nigdy nie dajemy zwierzaków w prezencie, jako zabawkę- nikomu!
	Zwierzę to nie zabawka. Zwierzę to stworzenie, które tak jak my czuje, kocha i przywiązuje się do ludzi. Co roku jest wiele kampanii społecznych na ten temat, ale nadal ktoś, komuś, gdzieś chce podarować zwierzaka- jak nie na święta, to na urodziny. Trzeba liczyć się z tym, że posiadanie zwierzęcia, to nie tylko chwile zabawy z nim (co też jest istotne), ale i pewne obowiązki. Trzeba takiemu zwierzęciu zapewnić jedzenie, picie, odpowiednie warunki jak miejsce do spania, do zabaw. W przypadku choroby trzeba zadbać o odpowiednie leczenie. Jak sami widzicie, posiadanie zwierzaka, to ogromna odpowiedzialność! Nagrodą za dobre wywiązanie się z obowiązków jest wielka….miłość i oddanie. Zwierzęta w odróżnieniu od ludzi, nigdy się nie obrażają i zawsze na nas czekają, ciesząc się.
	Bardzo Was proszę, dorośli i dzieci, nie dawajcie zwierzaków w prezencie, bo każdy taki mały prezent, kiedyś w końcu urośnie, a wtedy też urośnie odpowiedzialność, na którą nie każdy jest gotowy! Zastanówcie 10 razy nim podarujecie zwierzaka.
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