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ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIEZAKOCHAJ SIĘ
W WARSZAWIE

Dnia 1 października klasy 6a i 6b pojechały
na trzydniową wycieczkę do
Warszawy. Na początku spacerowaliśmy
po ogrodach znajdujących się na dachu
Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejno
zawitaliśmy w Centrum Nauki Kopernik,
gdzie robiliśmy bardzo ciekawe
doświadczenia. Trzy godziny, jakie
spędziliśmy w tym miejscu, upłynęły
błyskawicznie. Czuliśmy się jak prawdziwi
naukowcy i na pewno nasza wiedza
pogłębiła się. A przy tym zabawa była
fantastyczna. Wieczorem pojechaliśmy do
hotelu ,,Gromada” niedaleko
warszawskiego Okęcia, gdzie mieliśmy
nocować. 
Drugiego dnia, po smacznym śniadaniu,
udaliśmy się razem
z naszym przewodnikiem na plac przed
Zamkiem Królewskim. Byliśmy bardzo
zdziwieni, gdy pokazał nam pierwotne
granice miasta (tuż za Kolumną
Zygmunta!). Także informacja o tym, że
budowla zamku pochodzi z lat 70-tych, dla
nas krakowian, patrzących często na
wiekowy Wawel, była szokiem. 
Wewnątrz mieliśmy okazję zobaczyć
dzieła, które powstały za panowania
Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Także piękne meble,
malowidła naścienne, obrazy włoskiego
malarza Canaletto, dzięki którym można
było odbudowywać zniszczoną po wojnie
Warszawę.

  

Później zobaczyliśmy Stare Miasto. Następnie udaliśmy się do
Łazienek , gdzie widzieliśmy Pałac na Wodzie, obserwowaliśmy
wiewiórki, zbieraliśmy kasztany i spacerowaliśmy. Po dość długim
zwiedzaniu pojechaliśmy metrem na obiad. Stamtąd autokar
odwiózł nas do hotelu. Nazajutrz pobudka była ok. 7:00, kolejno
śniadanie i wyruszyliśmy dalej zwiedzać naszą stolicę. Tego dnia
przyjechaliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie
dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych wiadomości. Ostatnim
punktem naszej wycieczki był Pałac w Wilanowie. Odwiedziliśmy
także pachnące różami ogrody.
Nadszedł czas powrotu do domu. Ta wycieczka bardzo nam się
podobała. Wprawdzie Kraków zawsze pozostanie dla nas
najpiękniejszym miastem, ale odrobinę serca zostawiliśmy 
w stolicy. Zostało nam dużo zdjęć i jeszcze więcej wspomnień.
                                                                 KINIA
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REKORDY GUINESSA

Każdy z Was wie, co to jest drift, lecz czy
zastanawialiście się, jak długi był najdłuższy drift
na świecie? Jeśli nurtuje Was to pytanie, czytajcie
dalej. A więc pan Johan Schwartz 
w 2013 roku ,,przedriftował” aż 82,52 km! 
Ten wynik wydaje się nieprawdopodobny, 
a jednak. Pan Johan okrążył tor dokładnie 322 
 i pół raza.
Jedni lubią pić herbatę drudzy nie, lecz największa
torebka herbaty chyba zainteresuje wszystkich.
Otóż australijska firma Planet Organic stworzyła
torebkę herbaty, która ważyła 151 kilogramów.
Herbatą z tej torebki można byłoby napełnić
100 000 filiżanek…

Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najmniejszy
ssak świata? Otóż jest nim nietoperzyk
ryjkonosowaty. Waży on 2 gramy oraz mierzy od
29 do 33 mm. Ryjkonosy występują jedynie w
Tajlandii i Majnamie. Niestety rasa
ryjkonosowatych liczy niewiele ponad 4000
osobników.

                       
                                                                         KAROL

MODNA SZAFA BY KINGA

Choć nie zabraknie szarości, tuż obok niej pojawiają
się zmysłowe odcienie czerwieni. Projektanci sięgnęli
także po pełne słodyczy cukierkowe barwy,
prezentując swoje kreacje w kolorach waty cukrowej,
lodów pistacjowych i landrynek. W opozycji do lekkich 
i uroczych pasteli stoją intensywne, nasycone barwy
łączące się ze swoimi kontrastującymi
odpowiednikami. Metaliczny blask zadomowił się na
dobre. Wśród wzorów dominują te zwierzęce,
szczególnie motyw skóry węża, który podbił kolekcje
projektantów i domów mody. Nie zabrakło także
typowo jesiennej kraty, wkrada się abstrakcyjna
geometria w postaci sztuki 
a także.. kwiaty! Nowością są wzory
patchworku. Koniec sztywnych zasad. Zima i jesień
nie będą ani monotonne, ani nudne. Przyglądamy się
wiodącym kolorom i wzorom nadchodzącego sezonu!
Na podstawie ELLE.PL

KINIA

        

Kot Bob I ja

ZIELONO MI
Rozpoczyna się jesień. Za oknem niebo jest coraz
bardziej szare, a kwiatów na trawie ubywa. By cieszyć
się pięknem tych roślin podczas jesieni i zimy,
możemy utworzyć sobie mały ogródek na
parapecie.Właściwe miejsce uprawy jest
podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby
nasi doniczkowi lokatorzy cieszyli nas swoimi
pięknymi kwiatami i liśćmi. Miłośnik słońca nie da
sobie  rady w ciemnym miejscu i odwrotnie. Zanim
zdecydujemy się na zakup, należy roślinę dokładnie
obejrzeć w sklepie. Roślina powinna być silna i ładnie
wyrośnięta, nie za dużo kwiatów  w pełni
rozkwitu, liście bez nalotów, przebarwień i plam, ziemia
wilgotna, ale nie za mokra.
Gdy już wybierzemy kwiaty, trzeba je odpowiednio
pielęgnować. O tym napiszę w następnym numerze.
                                                    Mateusz

CO CZYTA ŻABA?
    Książkę ,,Kot Bob i Ja"  napisał James Bowen.
Opowiada ona historię autora, uzależnionego od
narkotyków utrzymującego się z grania na ulicy.
Pewnego dnia znalazł on na wycieraczce 
w kamienicy schorowanego, rudego kota. Zabrał go do
swojego mieszkania i zaopiekował się nim. Nazwał go
Bob. Bob dochodził do zdrowia pod czujnym okiem
właściciela. James wychodzi z ,,dołka” na
,,prostą". Przestaje brać narkotyki, szuka pracy… A to
wszystko za sprawą nowego przyjaciela.

Wspólnie przeżywają przygody na ulicach Nowego

Jorku. Moim zdaniem książka jest warta polecenia,

ponieważ pokazuje jaką siłę ma przyjaźń. Nawet ze

zwierzęciem. Cz.II książki  ukaże się w polskich

księgarniach pod koniec października.     Polecam!      
                                                     OLIWIA
                                                   

google
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 Z Pamiętnika Podróżnika
   Kraj Konfucjusza

�����! Witajcie w Chinach!  Tym razem postanowiłem
wybrać się na wycieczkę do Chin. Wielu osobom
Chiny kojarzą się tylko z tandetnymi produktami,
więc spróbuję pokazać Wam ten kraj od innej strony.
 
 25 sierpnia 2014
�������Jestem w Pekinie. Nie mam zbyt dużo czasu
więc zwiedzę tą starą część miasta. Jest to
Zakazane Miasto oraz Plac Niebiańskiego Spokoju.
Najpierw obejrzę Zakazane Miasto.
  Jadąc z lotniska przy okazji zobaczyłem nową
część miasta i doszedłem do wniosku, że jest tu o
wiele więcej wieżowców niż nawet w Londynie.
Wszystkie są olbrzymie, nowoczesne i bardzo
ładne, ale przejdę już do sedna sprawy. Otóż
zwiedziłem Zakazane Miasto, lecz co to jest? Jest to
kompleks pałaców cesarskich dynastii Ming i Qing.
Kompleks otoczony jest fosą oraz murem. Na
obszarze o długości 960 m oraz szerokości 760 m
znajduje ok. 800 pałaców oraz wiele mniejszych
budynków. Są tu sztuczne parki oraz stawy.
Naprawdę tu WSZYSTKO jest piękne i takie…
chińskie! Czerwone budynki z żółtymi dachówkami,
a wszystko jest takie duże. Oj ci cesarzowie to
luksusy mieli…
  Został mi jeszcze Plac Niebiańskiego Spokoju. Jest
to największy publiczny plac na świecie! Na
obszarze 800 m na 300 m znajdują się dwa duże
obiekty. Pierwszy to 38-metrowy pomnik Bohaterów
Ludu, a drugi to Mauzoleum Mao Zhedonga. Bardziej
interesuje mnie jednak Brama Niebiańskiego
Spokoju, która prowadzi do Zakazanego Miasta.
Jest ona równie ładna jak reszta Zakazanego
Miasta.

     26 sierpnia 2014
Dzisiaj zwiedziłem odcinek Wielkiego Muru
Chińskiego. Muszę przyznać, że jest on naprawdę
imponujący. 

Podobno Chiński Mur ma 6259 kilometrów. Można
by tak iść i iść. Oczywiście jak zapewne dobrze
wiecie, duża część muru jest zarośnięta lub
zaniedbana. Mimo wszystko odcinek, na którym
byłem, bardzo mi się podobał, może dlatego że był
zadbany? Aha, kiedyś krążyła plotka, że Chiński
Mur jest widoczny z kosmosu. Więc dla wyjaśnienia:
Chiński Mur jest bardzo długi i ładny, lecz
niewidoczny z kosmosu…

6 września 2014

Na koniec chciałbym powiedzieć wam coś o
Szanghaju. Ile atrakcji mnie tu spotkało… Jedną z
nich był przejazd najszybszą koleją na świecie.
Przejazd robił duże wrażenie. Kolej magnetyczna
Maglev jest jakby miejską kolejką. Rozpędza się do
około 430 km/h. To była duża atrakcja, lecz
następna była jeszcze lepsza! Otóż wyjechałem
windą na jeden z najwyższych budynków w
Szanghaju! Była to Perłowa Wieża Telewizyjna. Z
punktu obserwacyjnego widziałem wszystkie
olbrzymie wieżowce,
a jest ich w Szanghaju naprawdę dużo! No ale cóż,
przydałoby się zobaczyć Szanghaj od dołu. Dla
chcącego nic trudnego! Wybrałem się w 50
minutowy rejs stateczkiem po rzece Huangpu. Ile ja
budowli zauważyłem płynąc… Olbrzymie wieżowce,
kilka starszych zabytków oraz oczywiście znany
Bund, czyli dużą przybrzeżną promenadę.  Ma ona
1,5 km długości. Codziennie przechadza się tu wielu
ludzi. Na spływie rzeką Huangpu zakończę już moją
opowieść o Szanghaju.
To miasto jest niesamowite!
                                           Franek

Zakazane Miasto
Szanghaj

Wikipedia
Wikipedia
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                             ŁAMIGŁÓWKI
     1.Pewien człowiek mieszka na ostatnim piętrze
bardzo wysokiego budynku. Każdego dnia idąc do
pracy jedzie windą aż na parter, jednak wracając z
pracy wyjeżdża windą tylko do połowy wysokości, a
dalej idzie po schodach. Chyba, że jest zła pogoda -
wtedy wyjeżdża windą na samą górę! Dlaczego?
     2. Pewna kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili
się o tej samej godzinie, tego samego dnia, miesiąca i
w tym samym roku. Nie są jednak bliźniakami - jak to
możliwe?
     3.Pewien facet w nocy nie mógł zasnąć. Wziął
telefon, wykręcił numer ale zanim ktokolwiek odebrał,
odłożył słuchawkę i od razu zasnął. Wyjaśnij to!
     4. Dwoje ludzi zagrało pięć partii szachów i każdy z

nich wygrał trzy razy. Wyjaśnij to!

                                                              Karol
                              

SuperSamochody cz.1

W poprzednim roku szkolnym publikowałem 
w gazetce opisy najciekawszych według mnie
samochodów. W tym roku pierwszy będzie włoski
Ferrari Enzo.
To włoskie cudo zostało zaprezentowane w 2002r. na
Paris Motor Show. Został nazwany na cześć
założyciela marki, Enzo Ferrariego. Produkowany był
w północnych Włoszech do 2004 r. Jest to jedno 
z najszybszych aut świata. Rozwija prędkość do 350
km/h. Napęd jest przenoszony na tylne koła. Łatwo je
poznać po charakterystycznym przodzie.
Z pewnością ten samochód chciałby mieć niejeden fan
dużych prędkości. W tym także ja :).

                                                      Miłosz

Oto rysunek Ferrari Enzo:

                WIERSZE O SZCZĘŚCIU
Co to jest szczęście? Każdemu z nas kojarzy się to
słowo z czymś innym. Szóstoklasiści odpowiedzieli
na to pytanie poprzez wiersze.

Co to jest szczęście?
Myślę, że dla każdego
Szczęście to coś innego.
Dla mnie to mama siostra i tata
I cała zdrowa rodzinka taka.
Dla innych szczęście to moc pieniędzy,
A dla mnie radość,
Nie chcę nic więcej!                                                        
                            Elwira

Czym jest szczęście?
Kto to wie!
Wszak tak rzadko zdarza się,
Że tym samym szczęście zwą
Różni ludzie z różnych stron.
Dla jednego szczęścia szczytem
Są wakacje na Korsyce.
Drugi pracę sobie ceni
Ponad wszystko co na ziemi.
Dla mnie szczęściem wielkim jest
To, że wciąż uśmiecham się.
To, że zdrówko idzie w parze
Ze spełnianiem swoich marzeń.
A największym szczęściem chyba,
Jest rodzina ma szczęśliwa. 
                                            Kuba

Szczęście jest krótką chwilką,
jest kolorowym motylkiem.
Szczęścia nie da się złapać,
gdyż nie umiemy latać...
A kiedy biegnę i wieje wiatr,
to śmieje do mnie się cały świat.
Jestem szczęśliwa gdy pada deszcz,
i kiedy słońce świeci też!
Szczęście to każdy dobry dzień,
gdy wstaję i kiedy zapadam w sen.
I choć jest ze mnie wielki leń,
to umiem cieszyć się każdym dniem!
                                              Asia

Szczęście to zdrowie, pachnące kwiaty.
Szczęście to przyjaźń i uśmiech taty.
To mój przyjaciel i moje marzenia,
Życzliwy człowiek i dobre jedzenie.
Czasem to książka, komputer, Lego.
Lecz zawsze życie i miłość bliźniego.
                                              Adam 


