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Oko w oko z orłem

Samice są większe,
bardziej okazałe i
piękniej ubarwione,
niż samce, co jest
charakterystyczny
wśród drapieżnych
ptaków. 
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23 stycznia 2020 r.
Szkołę
Podstawową nr 11
im. Królowej
Jadwigi w Pile
odwiedziło dwóch
wyjątkowych gości -
Albert Wieczorek i
jego orzeł Zys.
Albert jest
sokolnikiem i
opowiedział
przybyłym na
spotkanie  uczniom
klas 7-8  o ptakach
drapieżnych. 

A opowiadać potrafi
jak mało kto.
Opowieścią o
swojej pasji urzekł 
nas wszystkich.
 W Ogólnopolskim
Konkursie "Kuba i
Przyjaciele"
Fundacji Ludzki
Gest Kuby
Błaszczyko-
wskiego. został
jednym z trzech
finalistów. 

Zys to orzeł
przedni. To
najsilniejszy z
europejskich
gatunków orłów. W
locie osiąga
prędkość do 160
km/h, a „nurkując” z
dużej wysokości
nawet 320 km/h! 
To bardzo rzadki i
zagrożony ptak,
który w Polsce
występuje głównie
w Karpatach.

Dorosły orzeł
przedni
charakteryzuje się
ciemnobrązową,
jednolitą barwą
upierzenia, którą
osiąga dopiero w
siódmym roku
życia. Młodsze
ptaki posiadają
jasne plamy na
skrzydłach, które
zanikają z
wiekiem. 

. .
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Orły przednie
posiadają
doskonale
rozwinięty
zmysł wzroku.
Długość ciała
tych
wspaniałych
drapieżników
waha się od 80
do 100 cm, 

Lekcja dla pierwszaków

- co łączy orły z
ludźmi?
- dlaczego ptaki
drapieżne są
zagrożone? 
- czy potrafimy
je chronić?

  Ewa Smęda

natomiast masa
– w przypadku
samic − wynosi
około 4,5 kg, z
kolei mniejsze
samce ważą
około 3,5
kilograma. 
Orły przednie 

to wielkie i
majestatyczne
ptaki drapieżne,
których
rozpiętość
skrzydeł sięga
nawet 230 cm.
Uczestnicy
spotkania
dowiedzieli
się się m.in.: 

Gigantyczna Samotna
Planeta

zasady
prawidłowego
czytania przy
biurku.
Zajęcia
przygotowane
zostały pod
kierunkiem
Magdy Riske-
biblioteka
szkolna.

Na początku
stycznia 2020
roku uczniowie
klas pierwszych
przeszli
skrócony kurs
korzystania z
biblioteki
szkolnej oraz
zapoznani
zostali z
regulaminami
bibliotecznymi.
Natomiast
uczennice z
klas piątych:
Zuzanna
Bureta

z klasy 5b,
Lena Gola,
Aleksandra
Kamińska i
Julia Pietrzak
z klasy 5f
zaprezentowały
dzieciom kilka
scenek
instruktażowych,
prezentujących
właściwe
obchodzenie
się z książkami
oraz
przedstawiły 

W najnowszych
odkryciach
astronomi-
cznych
zainteresowała
mnie
Gigantyczna
Samotna
Planeta.
Naukowcom
udało się
odkryć samotną
planetę,

która wyróżnia
się pokaźnym
rozmiarem i jest
zawieszona
poza Układem
Słonecznym. 
To określenie
jest nadawane
ciału 
niebieskiemu 
w momencie, 
gdy jest ono

umieszczone
na poboczu.
Warto też
dodać, 
że jest
ona młodą
planetą, 
bo liczy tylko
200 milionów
lat. Co nie jest
dla ciał
niebieskich 

bardzo
imponującą
liczbą.
Natomiast
sama Ziemia
ma 4,5 mld lat.
Lecz
największą
zagadką jest
fakt,
skąd takie
globy
wytwarzają się
w kosmosie.
Najczęstszym

przypadkiem  

wytwarzanie się
ich z pyłowych
obłoków, które
znajdują się z
dala od gwiazd.

Hania

tworzenia się
takich
planet jak ta,
jest wyrzucenie
ich z orbit
innych układów
planetarnych

. MR
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Pamiętajmy, Ziemia jest tylko jedna 
i nic jej nie zastąpi!

Codziennie
podejmujemy
tysiące małych,
z pozoru
nieważnych
decyzji, które
według nas, nie
mają żadnego
większego
znaczenia, a
tak naprawdę
mają wpływ na
to, w jakim
świecie
będziemy żyć
za kilkadziesiąt
lat i czy w ogóle
taki świat
przetrwa. 
Chciałabym
przeanalizować
te małe decyzje
i zastanowić
się, co mogę
zrobić dla
środowiska. 
Zacznijmy od
porannej toalety
i mycia zębów.
Zakręcając
wodę,
 oszczędzasz
około 15 litrów
wody. Daje nam
to około 10 tys.
litrów
zaoszczędzonej
wody przez
cały rok!
Podczas
przygotowywania
śniadania do
szkoły myję
owoce i
warzywa wodą,

którą później
wykorzystuję do
podlewania kwiatów.
Czas udać się
do szkoły. W
ciepłe dni
wybieram
rower, w
chłodniejsze
i ulewne  jeżdżę
autobusem.
Często
zastanawiam
się, patrząc na
ludzi, którzy
pojedynczo
siedzą w
swoich
samochodach i
denerwują się
na korki
uliczne, czy nie
wygodniej,
bezstresowo, a
zarazem
ekologicznie
wybrać środki
transportu
publicznego?

Oczywiście,
segreguję 
śmieci! 

Po szkole wraz
z rodzicami
jadę do sklepu
na zakupy
spożywcze. 
Nawet tutaj
musimy
dokonać wielu

z pozoru
nieznaczących
decyzji. Wodę
w butelkach
plastikowych
omijam
szerokim
łukiem. Czy
wiesz, że
człowiek
średnio pije
półtora litra
wody dziennie?
Są to 3 butelki
półlitrowe.
Jedna pusta 
butelka waży
ok. 20 g, czyli
dziennie
zużywamy ok.
60 g plastiku na
same butelki. W
ciągu tygodnia
to aż 420 g, a
podczas całego
roku ponad 20
kg plastiku! 
Dolicz  do tego
jeszcze inne
plastiki, takie
jak opakowania
od różnego
rodzaju , ilość
zużywanego
plastiku wzrasta
 do ponad 30
kg. Zamiast
wody
mineralnej w
butelkach
jednorazowych,
kup butelkę z
filtrem. Wiedza,
że plastik
rozkłada się
prawie 500 lat,

jest dla mnie
dodatkową
motywacją w
dbaniu o
środowisko. 
Wszechota-
czający nas
plastik jest
obecnie główną
przyczyną
powstawania
odpadów.
Mikroplastik
odnajdowany
jest w
organizmach
zwierząt
morskich!
Coraz więcej
firm pakuje
swoje produkty
w alternatywne
opakowania.
Idąc na zakupy,
pamiętajmy,
aby zabrać ze
sobą siatki
wielokrotnego
użytku. 
Ostatnio
zaczęłam
używać
siteczek na
owoce i
warzywa, które
uszyła mi
babcia z
firanek. Czy
wiesz, że
plastikowa
torba rozkłada
się około
50 lat?

Zbliżają się
święta, zamiast
zastanawiać
się, co kupić
najbliższym,
może
wykorzystasz
mój pomysł?
Mojej rodzinie
zamierzam
kupić butelki z
filtrem, które
zapakuję w
papier z
recyklingu.

Jestem
świadoma, że
można zrobić
jeszcze więcej,
jednak jak
każdy zrobi
choć trochę to z
pewnością
pomoże
planecie
przetrwać
dłużej.
Pamiętajmy,
Ziemia jest tylko
jedna i nic jej
nie zastąpi!

Natalia

. Dominik
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Opera w Sydney i McDonalds w Melbourne

Następnym
punktem naszej
wycieczki
będzie Tokyo w
Japonii.
Popłyniemy
przez Ocean
Spokojny czyli
Pacyfik przez
14 dni. 

W Sydney
spędziliśmy 
dwa dni.
Najpierw 20
minut płynęliśmy
promem na
druga stronę
rzeki, która jest
bardzo szeroka.
Nad nią
zbudowany jest
most Harbour
Bridge czyli
najsłynniejszy
most w
Australii. Nasze
zwiedzanie
rozpoczęło się
od Luna Parku,
a później
popłynęliśmy
zobaczyć
słynną operę 
w Sydney.

Ten  ogromny
budynek ma
bardzo dziwny
dach. 
W ogrodzie
botanicznym
widzieliśmy
ogromne
nietoperze
latające sobie
nad miastem.
Na koniec
byliśmy w
zabytkowych
magazynach
portowych,
które teraz są
przebudowane
na luksusowe
domy, przy
których stoją
ogromne
motorówki. 

W Melbourne
zobaczyliśmy
oceanarium, w
którym było
bardzo dużo
meduz, ryb,
rekinów,
pingwinów i
płaszczek. Po
zwiedzeniu
centrum miasta
poszliśmy do
McDonaldsa,
żeby sprawdzić,
czy burgery
maja taki sam
smak w Polsce i
w Australii 
(i zdecy-
dowalismy, że
smak jest taki
sam). 

Tata obiecał, że
na statku
rozstawimy
basen,
 a poza 
tym mamy w
planie grać w
planszówki 

i chodzić na
siłownię, żeby
grać w
pingponga i
lotki. 
Myślę, że
będzie fajnie.

  Julka

Most .
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