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POŻEGNANIE ZIMY...

1. Przygotuj: klej magik, styropianowe jajko i kolorowe kartki takiego koloru, jakiego chcesz mieć jajko.
2. Potnij kartkę (wzdłuż) w cieniutkie paseczki (ok. 3mm, wszystkie muszą być równe).
3. Wszystkie paseczki zwiń w rulonik. Możesz połączyć kolory np. zielony, pomarańczowy i żółty, lub zrobić dwu  
    kolorowe jajko.
4. Gdy zwiniesz wszystkie paski ułóż na biurku wzorek, który będzie widniał na jajku.
5. Następnie przyklej do jajka klejem magikiem wszystkie zrobione ruloniki i poczekaj do następnego dnia, aż jajko 
    całkowicie wyschnie.
6. W ten sposób zrobione jajko możesz ozdobić np. pod jajko możesz dać sztuczną zieloną trawę, którą  kupisz
    w każdym sklepie plastycznym lub zrób więcej jajek i włóż do koszyczka wielkanocnego.

31 marca 2014 roku pani Anna Jakubiec i pani Aneta Kufel
zorganizowały w naszej szkole warsztaty na temat krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Warsztaty prowadzili
pracownicy z ośrodka Europe Direct z Katowic. Uczniowie
klas IV – VI mogli w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób
pogłębić swoją wiedzę o krajach UE.  Pracownikom Europe
Direct bardzo dziękujemy za współpracę.

Obrzęd topienia albo palenia Marzanny-zimy, utrzymuje się na terenach Polski
od XIX wieku. Stopniowo zwyczaj ten zmieniał się w zabawę, w której brały udział
dzieci i młodzież. Współcześnie łączymy go z początkiem kalendarzowej wiosny, kiedy to
uczniowie topiąc Marzannę, wrzucają do wody szkolne niedole. Kukły wykonuje się
z wiecha słomy, okręca się białym płótnem, ozdabia wstążkami. 21 marca również
uczniowie z klas Ia i Ib  naszej szkoły, pod kierunkiem wychowawców, w ten tradycyjny
sposób żegnali zimę i witali wiosnę, wracając do szkoły z gaikiem – gałązką jodły
przystrojoną wstążkami i kryzami kolorowego papieru.

opracowała: Karolina Wieczorek kl. VIa

JAJKO WIELKANOCNE... JAK JE ZROBIĆ?

WARSZTATY…
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Premiera w Teatrze Lalek Banialuka

      Spektakl muzyczny na podstawie baśni angielskiego XIX wiecznego
   pisarza Williama Makepeaca Thackeraya przenosi nas do krainy
   Paflagonii, by z niezwykłą energią porwać wszystkich w świat intryg
   i lawiny zabawnych wydarzeń.
      Bohaterowie - księżniczka Agelika, Gburia-Furia, książę Lulejko,
   książę Bulbo pod przewodem Czarnej Wróżki i jej magii przeżywają
   niezwykłe przygody w wykreowanym świecie. 
   Jak to w baśniach bywa jest wielka miłość, zazdrość i chciwość,
   tak jak w baśniach jest dobre i sprawiedliwe zakończenie. 
   Wygrywa dobroć i skromność, a szczera i prawdziwa miłość nie 
   potrzebuje magicznego pierścienia i magicznej róży by istnieć i trwać.

    Współczesne teksty piosenek Macieja Wojtyszki sprawiają, że spektakl    
  odnosi się do rzeczywistości.
  W oszczędnej i pomysłowej scenografii aktorzy dają prawdziwy popis 
  swoich doskonałych umiejętności.
  Spektakl tryska humorem i dobrą zabawą.

                                                        Zapraszam wszystkich gorąco.

William Makepeace Thackeray

 Pierścień i róża
przekład: Zofia Rogoszówna

adaptacja: Henryka Królikowska
teksty piosenek: Maciej Wojtyszko

reżyseria: Paweł Aigner
scenografia: Pavel Hubicka
muzyka: Zbigniew Karnecki

choreografia: Karolina Garbacik
aktorzy: Maria Byrska, Małgorzata Król, Marta Marzęcka, Magdalena

Obidowska, Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski,
Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Ryszard Sypniewski

Aktorzy podczas oklasków

Aktorzy podczas oklasków

                       "ZŁOTA MASKA" DLA BANIALUKI!
W marcu w Teatrze Zagłębia odbyła się uroczystość wręczenia "Złotych
Masek". Teatr Banialuka zwyciężył w kategorii SPEKTAKL DLA MŁODYCH
WIDZÓW za przedstawienie Sen nocy letniej Williama Szekspira w reżyserii
Mariána Pecko, z lalkami i kostiumami Evy Farkašovej.    

fot. J.G.

fot. J.G.
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opracował: Mikołaj Machowski kl. VIa

CIEKAWE STWORZENIA...

opracował: Kamil Balcarek kl. VIa
źródło: książka - Zwierzęta Górskie, Wikipedia

RYŚ EUROAZJATYCKI...
Ryś jest przedstawicielem rodziny kotowatych zaliczanych do podrodziny małych kotów (Felininae).
Wszystkie rysie najłatwiej rozpoznać po szpiczastych kępkach sierści na czubkach uszu i krótkim
ogonie. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, iż istnieją 4 odmiany rysia: euroazjatycki, rudy, iberyjski,
kanadyjski.

Rysia euroazjatyckiego, największego z rysiów można spotkać w Europie i Azji - zwłaszcza na Syberii. Jest jedynym - nie licząc żbika - dzikim kotem
w Polsce. Jest to kot średnich rozmiarów. Jego długość ciała wynosi około 100 - 150 cm, wysokość w kłębie 50 – 75 cm, a masa ciała 12 - 38 kg. Ryś ma
silne łapy zakończone wysuwanymi pazurami, białe futro na brzuchu, ogon ciemny, jak i kępki sierści na uszach, reszta jest biało-żółto-ruda z brunatnymi
cętkami wyraźniejszymi u podgatunków górskich, mniej u nizinnych. Są to zwierzęta BARDZO nieuchwytne, więc obserwacja tego zwierzęcia
w lesie (ich środowiska naturalnego) jest powodem do dumy.

Polowanie i dieta
Upolowanie zdobyczy rysie zawdzięczają kilku cechom: znakomitemu wzrokowi, odpowiedniemu
uzębieniu, ostrym pazurom, doskonałemu słuchowi ulepszanego kępkami sierści na uszach, zdolności
bezszelestnego poruszania się oraz umiejętności szybkiego biegania na krótkie dystanse
i wyskoczenia na 2m w górę! Drapieżnik najpierw podchodzi ofiarę, po czym rzuca się jej w kark... -
zabijając ją. Próby ataku na dużą zdobycz np. sarnę czy jelenia nie zawsze wychodzą, więc ponawiają
ją do 7 razy. Najczęściej jednak i najlepiej polują na zające. Potrafią też sprawnie polować na ptaki,
szczególnie gniazdujące na ziemi. Zdarza się czasem, że upolują wiewiórkę lub lisa. Sukces łowów
zależy od doświadczenia osobnika. Duże zdobycze rysie zakopują w ziemi. Niestety często wilki,
zdziczałe psy, lisy i borsuki kradną im zdobycz. Dlatego zdarza się, iż rysie chowają zdobycz na
drzewach.

Rysie w Polsce
W Polsce żyje razem około 285 rysi (wg. badań z 2010r.) i składają się na 2 podgatunki:
  - Lynx lynx lynx zasiedlający niziny i Beskid Sądecki
  - Lynx lynx carpathica Karpaty i ich pogórze

Rysie prowadzą samotny tryb życia na swoim terytorium (samce czasem posiadają o raz większe
terytorium od samic). W Polsce rewiry samców wynoszą około 350 km kw. Wszystkie rysie w Polsce
objęte są ścisłą ochroną.

Rozwój
Jedyny czas w roku, kiedy osobniki przeciwnej płci się spotykają jest okres godowy, trwający od końca
stycznia do marca, po czym samice zazwyczaj zachodzą w ciążę, trwającą od 70-74 dni. Samica rodzi
od 3 do 5 młodych, osiągających samodzielność po 9 - 11 miesiącach życia. 
W przeciwieństwie do samic, samce odchodzą daleko. Matce zaczyna się kolejny okres godowy.
Śmiertelność młodych na początku jest bardzo duża, a z czasem maleje. Dojrzałość płciową samice
osiągają w 1,5 roku życia, samce w wieku 2 lat. Żyją 14-17 lat, lecz w niewoli często dożywają 25 lat.

kałamarnica olbrzymia

Ciekawym stworzeniem jest kałamarnica olbrzymia. Dzięki komórkom zwanym chromatoforami może
upodabniać się do otoczenia podobnie jak kameleon. Kałamarnice w razie zagrożenia strzelają gęstym,
czarnym tuszem. Mają one trzy serca zielonego koloru. Stworzenia te, jako że zamieszkują
oceaniczne głębiny, mają największe oczy ze wszystkich zwierząt (mają ok. 30 cm średnicy).
Kałamarnice dorastają do 15 metrów długości.
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CZYTAJ DOBRZE, CZYTAJ ŚMIAŁO!
DUŻO WIEDZY NIGDY MAŁO!

opracował: Jakub Binda kl. VIa

DZISIAJ BĘDZIE O KONKURENCJI ROŚLIN...

Ciekawostki:
1. Niektóre pnącza nie
szkodzą drzewom
na przykład winorośl
i ogórek.
2. Rośliny takie jak
epifity też nie szkodzą
drzewom, jedynie
drzewo może się
złamać pod ciężarem
tych roślin.
3. Wąsy winorośli
zaczynają się skręcać
już po 20 sekundach
od zetknięcia
z podporą, a proces ten
trwa zaledwie
4 minuty.

O co konkurują rośliny? Konkurują o światło, wodę, składniki mineralne.
Pewnie każdy zna niektóre sposoby konkurencji między roślinami takie jak zagłuszanie, obrastanie,
ale są jeszcze inne.
1. Drzewa eukaliptusowe produkują truciznę w liściach i kiedy opadają wsiąka w ziemię wraz
    z wodą i dzięki temu pod nimi nie rośnie ani jedno źdźbło trawy.
2. Nasz polski buk. On zaś działa inaczej niż inne, ponieważ wytwarza w liściach substancję, która
    ogranicza kiełkowanie swoich własnych nasion. Pewnie myślicie po co, przecież to jego
    nasiona, no a po to, aby ten nowy buk mu nie przeszkadzał i nie zabierał miejsca, światła i wody.
3. Orzech czarny, ten wytwarza truciznę w korzeniach, która ma hamować wzrost innych roślin
    np. pomidory pod tym orzechem w ogóle nie rosną, a jabłonie bardzo słabo rosną.
4. Bluszcz pospolity, często sadzimy go pod innymi drzewami, ale nie jest to zbyt dobre. Bluszcz
    owija się wokół drzewa zaczyna je ściskać, oplatać wokół korzeni, zabiera wodę i składniki
    mineralne, aż w końcu drzewo umiera i staje się tylko podporą. U mojego sąsiada wielki
    modrzew stał się tylko podporą dla olbrzymiego bluszcza.              

Rovio przedstawia nowe Angry Birds Go. Gra polega na ściganiu się.  Można ją pobrać za darmo
na androida w sklepie play. W grze można grać wieloma postaciami ze zwyczajnych Angry Birds. Gra
jest bardzo fajna. Nie zawiera elementów przemocy i narkotyków. Więcej informacji o grze znajdziesz
w sklepie play.

opracował: Maciej Kliś kl. VIa

ANGRY BIRDS GO...

Clive Staples Lewis - „OPOWIEŚCI Z NARNII” /LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA/
Film opowiada historię czwórki rodzeństwa - Łucji. Zuzanny, Edmunda i Piotra - które odnajdują drogę
do tajemniczej krainy Narnii zamieszkałej przez mityczne stworzenia i mówiące zwierzęta. Bramą do
tego niezwykłego świata okazuje się stara szafa w wiejskim domu należącym do nieco dziwacznego
Profesora. Narnia od stu lat znajduje się we władzy złego czaru, a jej mieszkańcy żyją w ciągłym
strachu. Dzieci pomagają prawowitemu władcy - Lwu Aslanowi - pokonać Białą Czarownicę, która
zamieniła bajkową Narnię w kraj zła i wiecznej zimy.

Jan Brzechwa - „AKADEMIA PANA KLEKSA”
Młody chłopak, Adaś Niezgódka rozpoczyna edukację w tajemniczej Akademii. Szkołę prowadzi

czarodziej, Pan Kleks, któremu pomaga inteligentny szpak, Mateusz.

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

smacznego jajka oraz mokrego dyngusa

życzy redakcja SZKOLNEGO ECHA 

opracowały: Aleksandra Mołdysz i Dominika Rus kl. VIa

KSIĄŻKI DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW...
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