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Dla Babci i Dziadka,
a niedługo dla Mamy
możesz sam wykonać
z papieru...

hanula1950.blox.pl

DZIEŃ BABCI I DZIADKA...

opracowała: Karolina Wieczorek kl. VIa

KWIAT DONICZKOWY...

1. Do wykonania płatka potrzebny będzie kwadrat o wielkości 6cmx6cm (można także
    zrobić większy).
2. Kwadrat zginamy na połowę i dwie równoległe krawędzie kwadratu zginamy do linii
    środkowej. Wyjdzie nam w ten sposób prostokąt. Jego rogi zginamy i składamy
    płatek na połowę.
3. Do zrobienia całego kwiatka potrzebne są trzy takie płatki.
4. Przygotowujemy drucik (15cm) i owijamy go zieloną bibułą w ten sposób powstanie
    nam łodyżka kwiatka.
5. Wszystkie trzy płatki składamy razem, owijamy je na środku łodyżką i ściskamy
    żeby je trzymała, a następnie płatki rozciągamy. W ten sposób powstaje
    pierwszy kwiatek.
6. Przygotowujemy doniczkę, w której umieszczamy gąbkę florystyczną.
7. Do kwiatków można również dokleić listki zrobione z bibuły. Gotowe kwiatki
    umieszczamy w donicy i formujemy.
8. Można także wykonać bukiet, który składa się z ok. 30 kwiatów. 

Uczniowie klas młodszych
zaprezentowali swoim
dziadkom pod kierunkiem
wychowawców Jasełka.
Program słowno-muzyczny
zakończyło wspólne
kolędowanie w miłej
i świątecznej atmosferze.
Wszyscy życzyli swoim
babciom i dziadkom
szczęścia, zdrowia
i pociechy z wnuków.
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Magia Świąt w Banialuce

Jeden z Aniołów - Małgorzata Bulska

Aktorzy podczas oklasków

Karol Dickens – Włodzimiesz Pohl

 

   Powstało już wiele bajek i filmowych ekranizacji opartych na motywach
„Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa – jednak przedstawienie w bielskiej
Banialuce jest wyjątkowe...
Wyjątkowe od pierwszych scen, kiedy pojawiają się jednoskrzydłe Anioły
(wydaje się, że wzlecieć w niebo mogą jedynie parami - trzymając się
za ręce).

   Wszystko w tym spektaklu zachwyca i zaskakuje: piękne stroje aktorów,
pomysłowość scenografii – kiedy szczudła pod anielskimi sukniami
zmieniają się w maleńkie mebelki i to, kiedy aktorzy zwinnie zamieniają się
rolami z marionetkami.
   Całe przedstawienie to magia, w której uczestniczy widz obserwując
wewnętrzną przemianę nikczemnego Ebenezera Scroog'a w przyzwoitego
człowieka.
   
   Myślę, że to obowiązkowy spektakl dla dzieci i dorosłych do obejrzenia
w okresie Świąt, który nie tylko poucza ale bawi i zachwyca.
Mnie zachwycił mocno. Zapraszam Was bardzo... aktorzy: Małgorzata Bulska, Małgorzata Król, Magdalena

Obidowska, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit
Ptaszkowski, Tomasz Sylwestrzak, Piotr Tomaszewski

Mr Scrooge na podstawie Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa

adaptacja: Veta Skřipkova

przekład: Joanna Goszczyńska

reżyseria: Marian Pecko

scenografia: Eva Farkašová, Jan Zavarský

muzyka: Robert Mankovecky

teksty piosenek: Wojciech Szelachowski

.

.

Mr. Scrooge - Piotr Tomaszewski
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LASY...

Skrzyczne 1257 m n.p.m.

piękne buki

opracował: Kamil Balcarek kl. VI a
Źródło: niedzwiedzie.pl, drapiezniki.pl

CO ZROBIĆ, KIEDY ZASKOCZY CIĘ NIEDŹWIEDŹ?!...

CIEKAWOSTKI:
1. Najstarsze drzewo polski to nie „Dąb Bartek”
    tylko „Cis pospolity”.
2. Najwyższym drzewem polski jest świerk
    pospolity 51,8 m.
3. Drzewo gatunku sosna limba w Polsce jest 
    zagrożonym gatunkiem, kiedy na Słowacji 
    w Tatrach jest pospolita.

opracował: Jakub Binda kl. VIa
Przedtem pisałem o lasach dalekich, gdy nawet w Lipowej lasy są piękne.
Jej lasy kryją piękną florę. Głównymi gatunkami są: w niższych partiach gór
buki, jodły, świerki, gdzieniegdzie dęby, klony i brzozy. Przy rzece wierzby,
jesiony. Wyżej przybywa świerków.

Lecz jest o dużej powierzchni miejsce, gdzie
choroba zniszczyła świerki. Ostatnio wielkie
wiatry wyrządziły szkody. Był to południowy wiatr
„halny”, którego prędkość osiągała w porywach
do 140km/h. W Lipowej też drzewa się łamały.

Niedźwiedź brunatny jest jedynym podgatunkiem niedźwiedzia w naszym kraju i jest objęty ścisłą
ochroną! Niedawno w rejonie Skrzycznego, Doliny Zimnika i Baraniej Góry widziano ślady dorosłej
niedźwiedzicy brunatnej z trzema młodymi. Pamiętajcie, że wbrew pozorom niedźwiedzia jest trudno
zauważyć, gdyż potrafią się świetnie maskować i unikają człowieka jak każde zdrowe dzikie zwierzę,
dlatego też nie atakują rozmyślnie, a większość ataków zdarza się, gdy człowiek trafi na
niedźwiedzia, lub niedźwiedzicę z młodymi niespodziewanie, więc uważajcie. 
Dlatego też jeśli doszłoby do spotkania oko w oko z drapieżnikiem nie róbcie z siebie chojraków!!!
Pamiętajcie dorosły osobnik waży do 250-300 kg!!! Nie macie z nim szans!!!

NIGDY:
• NIE UCIEKAJCIE !!! - łatwo powiedzieć, ale ucieczka może go sprowokować do pościgu, poza tym
  niewiele może dać - niedźwiedź potrafi biec z prędkością 50 – 60 km/h.
• NIE WCHODŹCIE NA DRZEWO !!! - niedźwiedzie bez trudu szybko wspinają się na drzewa (nawet
  bez nisko położonych gałęzi).
• NIE PRÓBUJCIE UCIEKAĆ RZEKĄ !!! - Niedźwiedzie potrafią lepiej pływać od ludzi.
• NIE ODWRACAJCIE SIĘ PLECAMI !!! - to może sprowokować go do ataku.

ZAWSZE:
• POWOLI SIĘ WYCOFUJCIE !!! - jeśli niedźwiedź Was NIE ZAUWAŻYŁ, starajcie się cicho
  i spokojnie wycofać!!! Jeśli DOSTRZEGŁ, zacznijcie mówić, spokojnie, wyraźnie i stanowczo,
  ale nie głośno, tak aby niedźwiedź zorientował się, że jesteście ludźmi, czyli osobami, których - jak
  już wspomniałem - należy unikać!!! Możecie poruszać rękami, ale nie podnoście ich do góry – to
  dla niedźwiedzia gest straszenia!
• PATRZCIE W BOK !!! - dzięki temu niedźwiedź będzie wiedział, że jesteście mu podporządkowani.
  Patrzenie prosto w oczy może odebrać jako agresję z Waszej strony! (jednak obserwujcie cały
  czas co robi)!
• CHODŹCIE NA WYCIECZKI W GRUPIE !!! - nie rozdzielajcie się!
• NOŚCIE ZE SOBĄ GAZ PIEPRZOWY !!! - przy sobie, nie w plecaku - nie będziecie mieli czasu
  na szukanie!!! Należy go użyć z bliskiej odległości (mniej niż 2 m) i celować prosto w oczy.

Niedźwiedzie często udają atak, podchodzą,
a później się zatrzymują. W ten sposób chcą
pokazać, że to ich teren i nie jesteśmy tutaj mile
widziani. Radzimy posłuchać i powoli się
wycofać!!! Jeśli jednak już dojdzie do
najgorszego POŁÓŻCIE SIĘ NA BRZUCHU
lub w pozycji embrionalnej, rękami osłońcie
głowę i udawajcie martwych!!!
Nie zdejmujcie plecaków - będą chroniły plecy.
Nie wstawajcie póki nie będziecie w 100% pewni,
że niedźwiedź odszedł!!!

PAMIĘTAJCIE !!!
Jeśli niedźwiedź stanie
na tylnych łapach
nie musi to oznaczać,
że chce Was
zaatakować!!
Drapieżniki często tak
robią, gdy są ciekawe
i chcą poszerzyć swoje
pole widzenia.
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opracowały: Karolina Bąk, Zofia Krutak, Kamila Syktus kl. VIb

DAWID KWIATKOWSKI...

opracował: Jan Gąsiorek kl. VIa

CZY GRANIE NA KOMPUTERZE MOŻE BYĆ HOBBY?...

Tracklistę płyty Dawid
opublikował na swoim
facebooku
7 października 2013 r.

Dawid Kwiatkowski to bloger i muzyk. Swoją karierę rozpoczął niedawno,
poprzez wrzucanie swoich coverów na youtube. Pojawiły się tam m.in.
piosenki: Rihanna - We Found Love, Mrozu - Miliony monet, Bruno Mars -
Grenade i wiele innych. W ostatnim czasie Dawid bardzo wybił się
w showbiznesie. Zaczął pisać swoje piosenki, powstała grupa jego fanek
"Kwiatonators", ludzie rozpoznają go wszędzie. Na ulicach, w sklepach.
Zawsze zatrzymuje się, robi zdjęcia z fankami, czasem dłużej porozmawia.
Zawsze ma czas dla swoich fanów.

Nagrał pierwszą płytę "9893", na niej 13 piosenek:
1. Mój Świat (feat. Patryk Kumór) 
2. Oni - Intro 
3. Biegnijmy   
4. 2+2 (feat. Jay Delano)
5. Na Zawsze 
6. Dla Ciebie
7. #ALOHA
8. Teraz Boję Się
9. 3 Żywioły
10. Wytrzymać Chcę
11. Tathagata
12. Qi                  bonus track:
                      13. Biegnijmy (Fiver Remix)

Frances Hodgson Burnett – „TAJEMNICZY OGRÓD”
Mała Mary Lennox po śmierci rodziców przybywa z Indii do posiadłości
swojego wuja. Okazuje się, że dom jest bardzo ponury i tajemniczy - są tam
zamknięte pokoje, w nocy słychać dziwne krzyki. Czy Mary odkryje sekret?
Co znajdzie za ukrytą furtką?
Piękna opowieść dla czytelników w każdym wieku.

Joanne Kathleen Rowling – „HARRY POTTER I KAMIEŃ FILOZOFICZNY”
Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany był przez ciotkę i wuja, którzy
traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą; jedyną pamiątką
Harry'ego z przeszłości jest zagadkowa blizna na czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska,
które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Harry nigdy by się nie spodziewał, że można
latać na miotle, znać bardzo pożyteczne zaklęcia i nosić pelerynę niewidkę. Nigdy też nie przyszłoby
mu do głowy, że to właśnie on stoczy walkę z potężnym i złym Lordem Voldermort.
Harry Potter i kamień filozoficzny to pierwsza książka z zakrojonej z siedem tomów serii angielskiej
pisarki Joanne Rowling.

opracowały: Aleksandra Mołdysz i Dominika Rus kl. VIa

PROPONOWANE KSIĄŻKI DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW...

CZYTAJ DOBRZE, CZYTAJ ŚMIAŁO!
DUŻO WIEDZY NIGDY MAŁO!

Myślimy, że spodobają
Wam się Nasze

polecane książki.

Życzymy miłego
czytania!

Rodzice pewnie często wam mówią, żebyście nie siedzieli przy komputerze, bo to niszczy wzrok, krzywi kręgosłup i uzależnia. Mają rację, chociaż
wystarczy siedzieć prosto, trzymać twarz w pewnej odległości od ekranu i znać umiar. To powinno przekonać rodziców. Inni jeszcze mówią, że gry są
brutalne i sprawiają, iż człowiek staje się kimś innym. Niektóre gry są brutalne, ale w takie gry nie powinny grać np. 7-latki. Mowa tu o grach typu Gran Theft
Auto, ale Ja uważam, że jeżeli ktoś jest na tyle mądry, iż wie, że to, co się dzieje na ekranie komputera jest fikcją, może grać w takie gry.
Gry to wspaniała rzecz, można dzięki nim opowiedzieć jakąś historię, mogą urzekać grafiką, ale najważniejszym celem gry jest niesienie zabawy. Gry mogą
też uczyć, na przykład grając w Assasins Creed 3 możemy dowiedzieć się o różnych ciekawych rzeczach dotyczących powstawania Stanów
Zjednoczonych. A z gier typu Fifa możemy poznać postacie sławnych piłkarzy.
Więc gry też uczą.
Ja np. czekam na nasz Polski hit tego roku Wiedźmina 3 Dziki Gon, ale też na inne gry: Dark Souls 2 Mass Efect 4 czy Call of Duty Black Ops 3.
Więc gry mogą być hobby, a później nawet pracą.
Dla naprawdę dużych fanów gier polecam pismo branżowe CD-Action. 
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