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Literackie nagrody

Na świecie istnieje mnóstwo literackich nagród. W tym artykule chciałabym przedstawić wam kilka z nich.

Pierwszą nagrodą, jaką chciałabym przedstawić jest Literacka Nagroda Nobla. Jest to najpopularniejsza z nagród
literackich. Jest to odznaczenie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury. Nadano jej imię
wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla. Polakami, jacy otrzymali tę nagrodę byli: Wisława Szymborska, Henryk
Sienkiewicz, Władysław Reymont i Czesław Miłosz.
Drugim literackim odznaczeniem jest Nagroda Bursztynowego Motyla, która jest przyznawana od 1996 roku dla
uczczenia pisarz Arkadego Fiedlera. Honoruje się nią corocznie polskiego autora najlepszej książki o tematyce
podróżniczej i krajoznawczej. Najbardziej znanym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie był Wojciech
Cejrowski za książkę "Gringo wśród dzikich plemion".
Trzecią nagrodą, jaką chciałabym zaprezentować jest Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. Jest to
corocznie przyznawana nagroda dla polskiego autora książki literackiej dla dzieci młodszych, opublikowanej w
roku poprzedzającym konkurs. Laureaci tej nagrody  otrzymują wykonaną z brązu statuetkę Koziołka Matołka
oraz nagrodę pieniężną. Znanymi Polakami, którzy zostali wyróżnieni tym wyróżnieniem są: Joanna Olech za
książkę pt. "Dynastia Miziołków" i Grzegorz Kasdepke za "Kacperiadę".
To tylko nieliczne z wielu nagród literackich, które są przyznawane w Polsce i na całym świecie. Mam nadzieję,
że któryś z uczniów naszej szkoły zostanie laureatem którejś z tych nagród.

Pióro wieczne
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Śmieszne Nazwy

Drogowskaz w miejscowości Koniec Świata

W tym wydaniu gazetki
przedstawimy Wam parę
śmiesznych nazw
miejscowości w Polsce. 
Oto parę z nich:

1.Śniadaniowa miejscowość w województwie
Dolnośląskim to Owsianka.

2.Miejscowość w województwie Kujawsko-
Pomorskim, która odkąd powstała potrzebuje wizyty u
ortopedy to Krzywe Kolano.

3. Województwo Warmińsko-Mazurskie od dłuższego
czasu boryka się z wielkim katarem stąd miejscowość
- Wielki Gil.

4. Miejscowości leżąca w województwie
Zachodniopomorskim, w której ryby uwielbiają grać w
karty to Rybokarty.

5.Jeśli sądzisz, że mieszkasz na najbardziej zacofanej
wsi to pocieszymy cię w województwie Wielkopolskim 
jest wioska o nazwie Koniec Świata.

6.Naukowcy odkryli gdzie chowają się Lisy? 
Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że w
Świętokrzyskich Lisich Jamach.
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Zamach na szkołę w Biesłanie

Datę 1 września zapewne każdy z was kojarzy jako
rozpoczęcie II wojny światowej.
I o ile jest to wydarzenie zdecydowanie istotne, to 1 września 2004 roku też powinien zostać zapamiętany,
bowiem dokonania żołnierzy Rosyjskiego FSB Alfa i Wympieł są nie do opisania w słowach.

1 września
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole w Biesłanie w
Osetii Północnej. O godzinie 9:30 pod szkołę
podjeżdża ciężarówka. W środku są dobrze uzbrojeni i
wyszkoleni czeczeńscy terroryści. Grupa w składzie
33 osób opanowuje cały budynek. Wkrótce szkoła
zostaje otoczona przez siły specjalnego przeznaczenia
FSB. Zakładnicy zostają przemieszczeni do sali
gimnastycznej, a budynek i sala zostają zaminowane.

2 września
Pomimo starań negocjatorów napastnicy nie zgadzają się na dostarczenie wody i jedzenia dla zakładników,
jednak wieczorem terroryści uwalniają łącznie 26 kobiet i dzieci. Tego dnia padają także
2 strzały z ukrytych wcześniej w szkole granatników, w kierunku antyterrorystów, aby utrzymać ich jak najdalej
od szkoły

3 września
Terroryści zgadzają się na zabranie ciał ze szkoły, jednak kiedy sanitariusze wynoszą zabitych, napastnicy
otwierają do nich ogień. Ginie dwóch sanitariuszy, reszta w popłochu ucieka. Po tym wydarzeniu jest jasne, że
negocjacje się skończyły. Oddziały kontrterroru rozpoczynają szturm. Rosyjscy żołnierze wykazują się
niebywałą odwagą i honorem. Dziesięciu komandosów ginie, jednak podczas szturmu umiera także 334
zakładników oraz 32 terrorystów. Szkoła zostaje w pełni odbita o godzinie 23:00.

Profesjonalizm jednostki Alfa i Wympieł może budzić wątpliwości,
jednakże komandosi ci ginęli zasłaniając zakładników swoimi ciałami. Jeden z nich nawet poświęcił się
zasłaniając jeńców przed wybuchem granatu. Zginęło też wielu zakładników, ale w takich sytuacjach to zawsze
walka na liczby. Akcja była trudna, a komandosi wykazali się niebywałą odwagą, za co należy im się szacunek,
ponieważ oddali życia w imię tych wszystkich dzieci.

FSB w trakcie odbijania zakładników
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Westerplatte 1939
1 września 1939 4:45
Właśnie wtedy zaczął się szturm wojsk niemieckich na Westerplatte, a zarazem II wojna światowa.
Schleswig-Holstein otworzył ogień w stronę Polskich stanowisk, natomiast Kreigmarines oraz oddziały
SS zaczęły szturm na plaże.

Pomimo perfekcyjnego wyszkolenia niemieckich żołnierzy pierwszy szturm nie powiódł się.
Przed drugi atakiem pancernik rozpoczął jeszcze dłuższą nawałę ognia, jednak gdy Kreigmarines zbliżyli się do
placówki Prom polskie moździerze wyparły Niemców.
Statek po raz kolejny otworzył ogień niszcząc polskie działo 75mm.
Niemiecka piechota ruszyła w końcu dalej. Polacy wycofali się do wartowni nr 1. Niemcy próbowali też ataku na
nią, jednak polscy kaemiści prowadzili zbyt celny ostrzał. O godzinie 12:45 drugi szturm został przerwany.
1 września Niemcy stracili 20 ludzi oraz mieli 140 rannych, natomiast polskie straty to 4 zabitych i 10 rannych.

Przez kolejne dni Polacy byli nękani ostrzałem dział.
Ostateczne przygotowanie do szturmu zaczęto 4 września - na Westerplatte ściągnięto kompanie pionierów
wyposażoną w miotacze ognia oraz moździerze.
7 września Niemcy rozpoczynają ostateczny atak. Po godzinnej kanonadzie oddziały ruszyły do natarcia.
Niemcy z miotaczmi ognia podpalali las, a za nimi szły oddziały szturmowe. Wartownia nr 2 powstrzymała atak
ostatni raz. O 10:15 Wojsko Polskie skapitulowało, a niemiecki dowódca pozwolił majorowi Sucharskiemu
zachować szable oficerską, co było wielki gestem.

Niemieccy żołnierze dążyli Polskich jeńców szacunkiem, a szturm na Westerplatte nazwali Małym Verdun. 300
niemieckich żołnierzy zginęło podczas natarcia, jednak po stronie polskiej było tylko 15 poległych. 

SMS Schleswig-Holstein podczas ostrzału
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Airsoft Gun

Dziś opowiem Wam
czym jest Airsoft.
Na początek trochę historii. Po WWII w Japonii
większość armii nie posiadała broni przez zakaz
Amerykanów, więc postanowili stworzyć coś do
ćwiczeń. Pierwsze repliki broni palnej pojawiły się w
latach 80. XX wieku. A czym ASG jest dzisiaj?
ASG to sport ekstremalny polegający na grze
drużynowej.

Główny cel podczas takowych rozgrywek to
wyeliminowanie drużyny przeciwnej, ale nie tylko.
Czasem może być to też odbijanie zakładnika lub
rozbrojenie bomby. Ograniczeniem jest tylko
wyobraźnia i zdrowy rozsądek.

Wiele osób twierdzi że ASG i paintball to to samo,
jednak nie można się z tym zgodzić. Główna różnica
jest taka, że w ASG strzela się 6mm kulkami, a w
paintballu kulkami z farbą.
Kolejną różnicą jest ubiór. W ASG stosuje się
wojskowe mundury oraz kopie wojskowego
wyposażenia, takiego jak hełmy czy kamizelki
taktyczne. Rzeczą najważniejszą jest ochrona oczu.
Bez odpowiednich okularów nie można brać udziałów
w strzelankach ASG. Atestowane okulary tak
naprawdę to koszt około 40zł, więc nie jest to dużo za
cenę ochrony wzroku. Niewątpliwie ważne są także
repliki broni do gry. Ich ceny zaczynają się tak w
granicach 400-500zł, a kończyć się mogą nawet w
granicy kilku tysięcy. W Airsofcie płaci się za jakość.
Dodatkowa ochrona, która nie jest wymagana. To
między innymi Maska Stalker, pokryta stalową siatką
która chroni zęby i twarz.

Kończąc, ASG jest bardzo przyjemną dyscypliną sportową polegającą na zasadach
fair-play. Daje niesamowitą satysfakcje oraz jest doskonała na spędzenie dobrze
wolnego czasu.
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Depresja
Czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny.

Zaburzenia depresyjne objawiają się poprzez:

smutek
niską samooceną
brak wiary w siebie
brak chęci do działania
porzucenie zainteresowań
zmniejszenie apetytu
stany lękowe
ataki paniki
poczucie winy
poczucie niezrozumienia przez świat
pesymizm
bezsenność
nadmierną senność
myśli samobójcze

Często zadajemy sobie
pytanie, co jest
przyczyną depresji,
oto odpowiedź:
- przyjmowanie winy za nieszczęśliwe sytuacje
- przekonanie, ze nic mnie dobrego nie spotka
- wspominanie raczej złych wydarzeń niż
szczęśliwych
- odkładanie problemów, nie podejmowanie prób
rozwiązania ich
- błędy wychowawcze
- kłótnie, konflikty w domu
- zawstydzanie dziecka jako metoda wychowania
- otwarte faworyzowanie rodzeństwa
- stawianie wygórowanych wymagań 
- psychiczne znęcanie się, molestowanie seksualne -
tzw. zły dotyk
- śmierć osoby bliskiej
- brak akceptacji ze strony środowiska
- problemy zdrowotne

Na depresję może zachorować każdy, bez względu na
wiek, płeć czy sytuację ekonomiczną. W obecnym
momencie na depresje choruje 5-17% populacji.
Przyjmuje się, że około 1,4% rocznych zgonów to
samobójstwa. Obecnie funkcjonuje wiele telefonów dla
osób cierpiących na depresję:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla
dorosłych
116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży
800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
800 12 12 12 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

https://pixabay.com
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Matematyczny Nobel

Prof. Robert Langlands

Koniec października oznacza wyznaczenie wszystkich tegorocznych laureatów
Nagrody Nobla.
2018 okazał się jednak rokiem niezwykłym, gdyż pierwszy raz od 1943 roku nie przyznano nagrody w dziedzinie
literatury. W pozostałych dziedzinach – fizyce, chemii, medycynie, ekonomii i w sprawach pokoju wyznaczeni
laureaci odbiorą swoje nagrody już na początku grudnia. Lecz w tym artykule chciałbym opowiedzieć o
matematycznym odpowiedniku Nobla – przyznanej po raz pierwszy w 2003 roku Nagrodzie Abela.

Brak matematycznego odpowiednika dla Nagrody Nobla budzi wiele kontrowersji. Są oczywiście nagrody, które
są nazywane jej odpowiednikiem, jak np. Medal Fieldsa (przyznawany co 4 lata matematykom poniżej 40 roku
życia), jednak wyróżnieniem, które najbardziej przypomina Nagrodę Szweckiej Akademii Nauk jest Nagroda
Abela. Nazwana na cześć wielkiego Norweskiego matematyka - Nielsa Henrika Abela – jest przyznawana co
roku przez Króla Norwegii za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie matematyki. Wysokość nagrody wynosi 6
milionów koron Norweskich (740.000$), czyli około 50 razy więcej od Medalu Fieldsa (15.000 dolarów
australijskich). Jest to stawka zbliżona do sumy przyznawanej wraz z Nagrodą Nobla (986,000$).

Laureatami Nagrody Abela są m.in.:
- Andrew Wailes, nagrodzony w 2016, wybitny angielski matematyk, autor dowodu prawdziwości Wielkiego
Twierdzenia Fermata.

- John Forbes Nash Jr., nagrodzony w 2015, amerykański matematyk, laureat Ekonomicznej Nagrody Nobla,
całe życie zmagał się z schizofrenią, zmarł w wypadku samochodowym.

https://gmsciencein.com
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Zadanie z gwiazdką

Oblicz medianę wieku na tych urodzinach.

Rozwiązania prosimy nadsyłać na mail redakcyjny:
gazetka.kicz@gmail.com

Microsoft Word

Wykres kołowy obrazuje liczbę osób obecnych na pewnych urodzinach i ich wiek. Wiadomo, że:

wszystkich osób było 20
średnia ich wieku na tej imprezie wyniosła 8,8.
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Zadanie z gwiazdką
Wykres kołowy obrazuje liczbę osób obecnych na pewnych urodzinach i ich wiek. Wiadomo, że:

wszystkich osób było 20
średnia wieku na tej imprezie wyniosła 8,8.

Oblicz medianę wieku na tych urodzinach.

Rozwiązania można nasyłać na mail naszej gazetki:
gazetki.kicz@gmail.com
Powodzenia!

Jedzenie na jesień

Grochówka

W natłoku dziennych zajęć często zapominamy o zdrowych i regularnie spożywanych posiłkach. Ważne
jest to żeby jeść zdrowo. Dlatego mam kilka kulinarnych propozycji na zdrowe, gorące, jesienne dania.

GROCHÓWKA
Na deszczową pogodę świetnie sprawdzi się gorąca grochówka. Dobra grochówka powinna być gęsta od
rozpadającego się grochu.

Składniki:
30 dag wędzonego żeberka
25 dag żółtego  grochu
5 ziemniaków 
pół szkl. startych na tarce warzyw  (marchewka, korzeń pietruszki, seler)
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżka majeranku suszonego
1 łyżka oleju
2 liście laurowe
4 kulki ziela angielskiego
sól, pieprz

Microsoft Word
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Żeberka
Żeberka wędzone włożyć  do garnka i zalać 2 l wody.
Gotować  20 minut potem wrzucić  groch, ziele
angielskie, liście laurowe i gotować żeby groch zmiękł.
(groch nie musi być wcześniej moczony ) Oczyścić
warzywa. Ziemniaki pokroić  w kostką .Cebulę pokroić
w cienkie plasterki .
Do garnka wrzucić ziemniaki gotować  10 minut.  Po
chwili dodać  starte warzywa oraz cebulę. Przełożyć 
do garnka. Do zupy dodać posiekany czosnek.
Doprawić do smaku  i gotować jeszcze kilka minut. Po
ugotowaniu odstawić zupę na 15 minut żeby
odpoczęła. Smacznego!

Kolorowa pizza
Jesień jest najbardziej kolorową porą roku . Dlatego z
tej okazji przygotowałam dla was pizzę w barwach
jesieni.
Składniki do ciasta:
·  1 szkl. mąki pszenne
·  1/2 szklanki ciepłej wody
·  25g świeżych drożdży
·  płaska łyżeczka cukru
·  łyżeczka soli morskiej
·  2 łyżki oliwy

Dodatki :
·  30 dag dyni
·  Pół serka almette z  pomidorów suszonych
·  10 dag sera żółtego
·  1 papryczka chili
·  czerwona cebula
·  listki bazylii do ozdoby
·  sól , pieprz
·  kilka suszonych pomidorów

W wodzie rozpuszczamy drożdże z solą i cukrem.
Następnie mąkę i sól łączymy z zaczynem i
wyrabiamy ciasto do uzyskania jednolitej masy. Kiedy
ciasto jest gładkie formujemy kulę i odstawiamy pod
przykryciem na 1h aby wyrosło. Następnie wszystkie
warzywa siekamy . Ser ścieramy na grubych oczkach.
Kiedy ciasto wyrośnie formujemy kształt pizzy i
smarujemy serkiem almette jej spód. Na pizzę
nakładamy posiekane warzywa, układamy suszone
pomidory i posypujemy startym serem. Wkładamy do
pieca rozgrzanego do 180 stopni na 30 min. Gotową
pizzę ozdabiamy listkiem bazylii. Smacznego !

Żeberka
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