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Ferie, ferie
ależ MY to KOCHAMY

Witamy Was w Nowym 2014 Roku
Dobre chęci, dobre zamiary czy postanowienia na

nowy rok - dla wielu po prostu kiepski żart!

Zbyt często już sami doświadczyliśmy, jak krótki mają one żywot. Poza tym nieobce jest
nam powiedzenie, że dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło. A na domiar do tego
wszystkiego dochodzi jeszcze słuszne przeświadczenie, że dobrych zamiarów
związanych z nowym rokiem nie można sprowadzać do realizacji minimalistycznego
planu: zaprzestać spóźniać się, przyłożyć się do nauki.
Czyż z tego jednak wynika, że musimy dalej robić tylko to, co się robiło do tej pory?
Wtedy szybko może zawładnie nami codzienność ze swymi tysiącami pilnych i
najpilniejszych spraw. Żadnego więc nowego początku? Żadnej nadziei na zmianę?
Ustawiczne kręcenie się w kółko?
Ludzie wiedzą, że muszą i powinni stale kontrolować swoje postępowanie, że są
potrzebne korekty. Strzał na start nie musi paść 1 stycznia, ale lepsza ta data niż żadna
inna. Życzymy wszystkim dobrego startu w Nowym Roku i zapraszamy do lektury
naszego pisemka.
                                                                                                                 Redakcja

Nie wiemy, czy wiecie, ale słowo ferie, bądź feriae – to
starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych
obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw. Ciekawe,
prawda? Włoskiego sformułowania ferie używa się
również w odniesieniu do "wakacji sądowych" (vacatio
legis). Nas jednak najbardziej interesuje ostatnie ze
znaczeń tego słowa: współcześnie pojęcia tego używa
się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej.
Cieszmy się bezpiecznie dwoma tygodniami wolnego!
Już 17 lutego spotkamy się znów w szkole.
Ferie są po to, abyś odpoczywał, bawił się, realizował
swoje zainteresowania, na które w okresie nauki brakuje
Ci czasu. Jeśli jedziesz na zimowisko – to wspaniale.
Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe koleżanki i
kolegów. Opiekunowie zapewnią Ci wiele atrakcji i
bezpieczeństwo. Słuchaj ich i nie oddalaj się z miejsca
zabawy bez ich wiedzy. Wrócisz do domu z głową pełną
niezapomnianych wrażeń. Nie wyjeżdżasz na
zimowisko? - To też dobrze. Twoje otoczenie i Twój dom
też są ciekawe. Będziesz miał co robić. Baw się dobrze i
odpoczywaj - życzymy Ci udanych i bezpiecznych
ferii.
                                         Agnieszka Paluszkiewicz

Okres baaardzo 
                    dobrej zabawy
Jak wiadomo wszystkim, rozpoczął się KARNAWAŁ,
czyli okres baaardzo dobrej zabawy. Ale czy wszyscy
wiedzą, skąd się to wzięło???

K ar naw ał - okres zimowych balów, maskarad,
pochodów i zabaw rozpoczyna się najczęściej w dniu
Trzech Króli, a kończy w Środę Popielcową. Niekiedy
karnawałem nazywa się jedynie ostatnie dni tego okresu,
kiedy to organizowane są huczne parady przebierańców
ubranych w specjalnie na ten cel przygotowane stroje
karnawałowe.
                                                   Ciąg dalszy na stronie 3
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LODOWA GŁĘBIA
GIGANTYCZNE KOSTKI LODU
Góry lodowe to wielkie kawały płynącego lodu.Tworzą się, gdy LODOWCE -
zamarznięte rzeki - lub PÓŁKI LODOWE dotrą do morza. Wtedy lód łamie
się na kawałki, które z dużą szybkością są porywane przez prądy morskie.
W Attyce od lodowców Grenlandii odkrywa się około 14 tysięcy gór
lodowych rocznie. Ogromne POLE LODOWE na Grenlandii wytwarza ponad
20 milionów ton lodu dziennie - tyle samo waży 148 tysięcy wielorybów!

TO TYLKO CZUBEK
Góry lodowe są większe, niż się nam wydaje, gdyż tylko ich czubek (jedna
dziesiąta całej góry) wystaje na powierzchnię. Reszta jest pod wodą
zanurzona głęboko w lodowatym morzu. Niektóre góry lodowe są tak duże
jak państwa. Największa, jaką odkryto, miała 31 tysięcy km2 - była tak duża
jak Belgia!

CIEKAWOSTKI
Kiedy góra lodowa topnieje lub jest niszczona przez morze i wiatr, przybiera
wymyślne kształty. Lód wydaje się niebieski albo różowy, bo odbija kolory
morza i nieba. Niedźwiedzie skaczą z gór lodowych (nawet z wysokości 15
m), by upolować pływające wokół małe wieloryby, foki lub ryby.
Niektóre góry lodowe osiągają prawie kilometr głębokości. Najgłębsze na
MORZU ARKTYCZNYM ma ponad 5 km głębokości. Światło słoneczne nie
dochodzi dalej niż na kilometr w głąb morza, dlatego jest tam ciemno.
Rośliny morskie, które potrzebują światła do życia, nie rosną już na tej
głębokości.

LODOWCE I STATKI
Góry lodowe stanowią zagrożenie dla statków, bo duża ich część znajduje
się pod wodą. Słynnym statkiem zatopionym przez górę lodową był
TITANIC. W 1912 roku, podczas swojego pierwszego rejsu, niedaleko
NOWEJ FINLANDII uderzył w górę lodową. Titanic leżał na dnie morskim do
1985 roku, kiedy odnalazła go łódź podwodna. 
                                                                                Aleksandra Kaczmarek

Jak powstaje śnieg? 
Pytanie wydaje się zupełnie banalne, ale po
zgłębieniu wiedzy na ten temat, dowiedziałem się
wielu ciekawych rzeczy, więc zapraszam do
przeczytania artykułu. 
Co to jest śnieg? Śnieg to opad atmosferyczny w
postaci kryształków lodu o kształtach
sześcioramiennych gwiazdek, które łączą się w
płatki śniegu. Kryształki te to nie tylko gwiazdki,
ale i kolumny, igły, płytki, grudki. Jest to
uzależnione od temperatury, wilgotności oraz
ciśnienia powietrza. Po opadnięciu na ziemię
tworzą porowatą pokrywę śnieżną. Śnieg
powstaje, gdy para wodna obecna w chmurach
ulega kondensacji (resublimacji) i tworzy kryształy
lodu, które osadzają się na ciele obcym
pochodzącym z powierzchni Ziemi (cząstki gleby,
pyły). Kryształki te są prawie symetryczne.
Przyczyna, dlaczego sześć niezależnych ramion
przyjmuje identyczny kształt, nie jest zupełnie
znana. Istnieje także przekonanie, że nie ma
dwóch identycznych płatków śniegu we
Wszechświecie.
Ciekawostką jest to, że narciarze i turyści
wyróżnili trzynaście rodzajów śniegu, dzielących
się na trzy podstawowe grupy: śniegi suche,
śniegi mokre i śnieg sztuczny. Istnieje także kilka
rodzajów opadów śnieżnych: śnieżyca, zawieja,
zamieć śnieżna, śnieg ziarnisty, krupa śnieżna
(śnieg w postaci kulistych bryłek) i grad. 
Jeszcze jedną ciekawostką jest fakt, że sonda
Phoenix zarejestrowała opady śniegu na Marsie.

Mateusz Zawileński

Zagrali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnym finale WOŚP, który odbył się 12 stycznia
2014 r. Wolontariuszami 22 finału zostało 24 uczniów. Gimnazjaliści już w sobotę (11 stycznia 2014 r.),
z dużym zaangażowaniem zaczęli kwestowanie w markecie POLO. W niedzielę pomimo
nieprzyjaznych warunków atmosferycznych wolontariusze zbierali pieniądze na WOŚP od samego
rana do wieczora. Nasi gimnazjaliści zebrali najwyższą sumę pieniędzy ze wszystkich szkół - 6919,62
zł. Ogólna kwota zebrana podczas 22 finału WOŚP to 21 569,33 zł. Oprócz osób kwestujących, w
akcję WOŚP włączyli się uczniowie, którzy sprawowali opiekę nad stoiskiem z wyrobami wykonanymi
przez uczniów gimnazjum pod opieką p. A. Lachman oraz wyrobami przekazanymi przez Zakład Karny
we Wronkach (wykonane przez skazanych podczas terapii zajęciowej).
Podczas uroczystości WOŚP, która w tym roku odbywała się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy
Gimnazjum w Krzyżu Wlkp. mieszkańcy miasta i okolic mogli obejrzeć występy artystyczne. Z
gimnazjum swój talent muzyczny zaprezentowały nam uczennice przygotowane przez p. M.
Niedźwiecką: Lidia Świnoga, Iwona Dyla, Patrycja Pintera, Weronika Brenienek. Talent taneczny
pokazały nam gimnazjalistki należące do Szkoły Tańca ASTRA LUNA z Wałcza. 
Wszystkim wolontariuszom i pozostałym osobom zaangażowanym w 22 finał WOŚP składamy
podziękowania.                                                                                                                             M.H.

Gramy dla WOŚP

płatek śniegu.

kostka lodu

góra lodowa

Zimno, zimno, coraz zimniej...
ciekawostki ze świata nauki

M.H.
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maska karnawałowa

WELCOME TO ENGLISH CORNER
LET'S HAVE A PARTY
There are probably few people who have not heard about the carnival in
Rio where everybody is dancing samba in the streets - well, they can do
that because it is really in February there.
How about the carnival in Venice - crowds of mysterious figures wearing
masks walking around the city. And Poland?
Winter in Poland is usually very cold. The days are shorter, the sun hardly
ever shows up and streets are covered with dirty mud. Who would feel like
going to a party then?! So let's try to make this time really special , just like
the Italians and Brazilians do. Organize a carnival party which everybody
will remember for a long time. How?
It is really easy. You just need to go back to your childhood. Can you
remember the fancy dress balls. Weren't they fantastic?! Trust me, they
are still fun when you are a bit older!
Here is a recipe for a good party:
- think about the theme first (for example the pirates' cruise)
- find a few friends who want to join you
- find some old clothes, unused metal jewelry (everything that reminds you
of the 'pirate look'
- add some make up
- 'disguise' the place where your party will take place (pirate flag, pieces of
string)
A little bit of good music and all the guests will have great time and the
party will be unforgettable.
HAVE A NICE TIME AND GOOD LUCK!
mysterious - tajemniczy
dirty mud - brudne błoto
fancy dress ball - bal przebierańców
recipe - przepis
unused metal jewelry - nieużywana metalowa biżuteria
disguise - przebierać się
unforgettable - niezapomniany
                                                                                   Natalia Kujawa

Geneza karnawału
Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w
kształcie okrętu). Taki wóz, zazwyczaj, prowadził parady w czasie
rzymskich bachanalii (uroczystości na cześć Bachusa, boga płodów i
wina). Odpowiednikiem Bachanalii w starożytnej Grecji były Dionizje. W
obu przypadkach był to okres wyuzdanych zabaw przy winie, tańców,
często orgii, biesiad i bali przebierańców i maskarad. Według innej teorii
nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego słowa carnavale (pożegnanie
mięsa, caro - mięso, vale - bywaj, żegnaj), gdyż jest to okres
poprzedzający Wielki Post. 
W Polsce okres ten często nazywano Zapustami i był to także czas
zabaw, hulanek i swawoli, ostatnie trzy dni zapustów to ostatki, zwane
onegdaj, w niektórych regionach Mięsopustem.
Zwyczaje karnawałowe
Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i
parady. Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu to karnawał w Rio
i karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głównie tuż przed środą
popielcową i trwają kilka dni. Jest to okres oczekiwany, często przez cały
rok, uczestnicy przygotowują specjalnie na tą okazje stroje karnawałowe
niezwykle bogato zdobione, często wyuzdane, mieniące się złotem,
przepychem, częstym ich elementem są pióra.
Karnawał w Rio
Najbardziej chyba znanym karnawałem jest brazylijski karnawał w Rio de
Janeiro. Zaczyna się w ostatni piątek przed środą popielcową i trwa przez
pięć dni. Zaczyna się przekazaniem uczestnikom parady kluczy do
miasta i ferią sztucznych ogni, po czym na sambodromie pojawiają się
członkowie szkół brazylijskiej samby rywalizujący ze sobą w tańcu przez
pięć dni i nocy. Specjalnie na tą okazję uczestnicy parady (i nie tylko)
przygotowują specjalne pełne przepychu, często wyuzdane stroje
karnawałowe. Rokrocznie do Rio de Janeiro przyjeżdża na karnawał
ponad 100 tysięcy turystów. Karnawał kończy się w Środę Popielcową
nad ranem wybraniem najlepszej szkoły samby.
Karnawał w Wenecji
Trochę inaczej niż karnawał w Rio wygląda karnawał w Wenecji.
Rozpoczyna się on w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i trwa aż do
balu na placu św. Marka we wtorek przed Środą Popielcową. W tym
czasie po ulicach przechadzają się ludzie przebrani w stroje
karnawałowe. Są to zazwyczaj stroje z XVII/XVIII wieku a nieodzowną ich
częścią jest maska.
                                                                                       Weronika Świetlik niech żyje karnawał

Okres baaardzo dobrej zabawy
czyli niech żyje karnawał...
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XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się
w rosyjskiej miejscowości Soczi w dniach 7–23
lutego 2014 roku. Zawody oprócz Soczi
odbędą się również w Krasnej Polanie. Będą to
pierwsze zimowe igrzyska w Rosji.
Zgodnie z olimpijską tradycją, 28 lutego 2010 r.
podczas ceremonii zakończenia igrzysk w
Vancouver, który był gospodarzem Zimowych
Igrzysk Olimpijskich 2010 mer Soczi Anatolij
Pachomow otrzymał flagę olimpijską, która do
dnia rozpoczęcia igrzysk 7 lutego 2014 r.
będzie przechowywana w ratuszu miejskim.

Uczestnicy zimowych igrzysk w Soczi w 2014
roku rywalizować będą w 98 konkurencjach w
15 dyscyplinach sportowych. Po raz pierwszy
w historii na igrzyskach zostaną rozegrane
następujące konkurencje: narciarski i
snowboardowy slopestyle, narciarski halfpipe,
snowboardowy slalom specjalny, skoki
narciarskie kobiet, rywalizacja drużynowa w
łyżwiarstwie figurowym, rywalizacja drużynowa
w saneczkarstwie oraz sztafeta mieszana w
biathlonie. W porównaniu do poprzednich
igrzysk przybędzie aż 12 konkurencji, co
będzie rekordem zimowych igrzysk
olimpijskich. Poprzedni rekord należał do
igrzysk w 1992 gdzie zadebiutowało 11
konkurencji.

Maskotki Igrzysk w Soczi
Maskotki-symbole zostały wybrane przez
kibiców w internetowym głosowaniu. Z
dziewięciu propozycji największe uznanie
znalazły: niedźwiedź polarny, pantera śnieżna i
zajączek. Mają one symbolizować,
odpowiednio, przyjaźń, szacunek oraz dążenie
do perfekcji.

Krótki słownik
olimpijski

Przysięga
"W imieniu wszystkich zawodników
przysięgam, że weźmiemy udział w tych
igrzyskach olimpijskich szanując i
przestrzegając zasad, które im przyświecają,
w duchu sportu i bez dopingu na chwałę sportu
i honoru naszych drużyn" (Tekst wersji z
olimpiady w Sydney w 2000 roku). Ślubowanie
po raz pierwszy złożono w Antwerpii w 1920
roku.

Ogień olimpijski
Ogień olimpijski został po raz pierwszy
zapalony w Amsterdamie w 1928 roku.
Sztafeta niosąca ogień z greckiej Olimpii do
miasta organizującego igrzyska stała się
tradycją od 1936 roku. W zagajniku u stóp
wzgórza Kronos, rozpala się na pochodni ogień
za pomocą promieni słonecznych skupionych
we wklęsłym zwierciadle.

Hymn
Spiridon Samaras skomponował, śpiewany po
dziś dzień, hymn olimpijski na igrzyska w
Atenach w 1896 roku. Autorem słów jest
Kostas Palamas.

Koła na fladze
Pierre de Coubertin zaprojektował flagę
olimpijską w 1913 roku: pięć połączonych ze
sobą kół na białym tle (niebieski, żółty, czarny,
zielony i czerwony; w kolejności od masztu).
Symbolizują one związek pięciu kontynentów,
choć kolory nie są przypisane żadnemu z nich.

Historia
W starożytnym świecie, igrzyska odbywały się
w greckiej Olimpii od 776 r. p.n.e. do 393 r. n.e.
Ich korzenie tkwią w tradycji kultowych igrzysk
wczesnej epoki achajskiej (16 w p.n.e.).
Program igrzysk składał się jedynie z letnich
zawodów rozgrywanych w 14 konkurencjach. 
Igrzyska olimpijskie przywrócono wraz z
z a łoż en iem Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego (IOC) w 1894 roku podczas
międzynarodowego kongresu edukacji
wychowania fizycznego w Paryżu, którego
gospodarzem był francuski pedagog i historyk
Pierre de Coubertin. Inspiracją dla niego były
m.in. ostatnie wykopaliska prowadzone w
Olimpii oraz tzw. "olimpijskie" zawody
sportowe w Anglii. 
Pierwsza nowożytna olimpiada odbyła się w
1896 roku w Atenach. Ku wielkiej dezaprobacie
Pierre'a de Coubertin, od 1900 roku zaczęły
brać w niej udział również kobiety. Termin
olimpiada oryginalnie oznaczał okres (4 lata)
pomiędzy igrzyskami. Kalendarz grecki opierał
się na takim 4-letnim cyklu. Zimowe igrzyska
są częścią olimpiady. Po raz pierwszy odbyły
się w 1924 roku w Chamonix-Mont-Blanc.
Wzięło w nich udział 258 sportowców, również
kobiety, z 16 państw. Rywalizowali o medale w
5 dyscyplinach i 6 konkurencjach. 
                                            Bartosz Błażej

Maskotki igrzysk

Już wkrótce
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi 2014

Nasza Redakcja
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