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Jastrzębskie Orły na czerwonym dywanie

II EDYCJA gry czytelniczej " MIĘDZY NAMI CZYTELNIKAMI"
Gra czytelnicza  Między nami czytelnikam i zakończona. Nasz zespół
Jastrzębskie Orły zdobył maksymalną liczbę kapsli, ale nie udało nam się
wygrać. Może w III edycji. Cieszę się, że mogliśmy współpracować. Mam
nadzieję, że świetnie się bawiliście. Jestem pod wrażeniem Waszej
kreatywności i życzę Wam, abyście w gimnazjum zarazili pomysłem gry
waszych nowych kolegów i nauczycieli. Jastrzębskie Orły bardzo Wam
dziękuję. Współpraca z Wami i z panią Agatą Czapnik, to była prawdziwa
przyjemność.

Zobacz fotoreportaż na stronie http://bibliotekasp10.pl
&&&&&&&&&&&

"Najważniejsze jest, by
gdzieś istniało to, 

czym się żyło."
SZÓSTOKLASIŚCI !

    NIE DAJCIE SIĘ W GIMNAZJUM  
 ZWIEŚĆ, ŻE JESTEŚCIE DOROŚLI, 
DBAJCIE O SIEBIE, ZACHOWAJCIE
           SWOJĄ OSOBOWOŚĆ 
ZACHOWAJCIE SWOJEWŁASNE ZDANIE,  NIEDAJCIE SIĘ GŁUPOCIE. KAŻDY Z WAS JESTWYJĄTKOWY.

Good luck!

Good luck

           
W numerze: Ciekawostki ze świata zwierząt, 

Dzień Ojca, Łamigłówki, Humor, 
Dalsze przygody kota Miłka, 
Przepis na torcik Pavlowej

Good luck

W numerze:  ** Wakacyjne przygody Kotka Miłka * *
Łamigłówki mądrej główki ** Przemek Odrobny we Francji-
wywiad z byłym hokeistą JKH Jastrzębie-Zdrój **  Przepis
na wakacje

SZÓSTOKLASIŚCI
Nie dajcie się w gimnazjum zwieść, że jesteście dorośli,

Dbajcie o siebie, zachowajcie swoją osobowość
Zachowajcie swoje własne zdanie,

Nie dajcie się  głupocie.
Każdy z was jest wyjątkowy

  
 Życzymy Wam aby niemożliwe stało się możliwe. 

Pamiętajcie, że różnica między możliwym i
niemożliwym polega jedynie na stopniu determinacji

POWODZENIA !GOOD LUCK !
************************************

23 czerwca Dzień Taty. To szczęśliwy czas i mnóstwo
pomysłów na prezenty albo pustka w głowie. Jedno jest

pewne składamy Wam Tatusiowie najserdeczniejsze
życzenia. A prezent? Każdy z nas niech jest

najcudowniejszym prezentem.

Jabłka w szkole

W WAKACJE niech ŚWIECI NAM SŁOŃCE I
SPOTYKA NAS PRZYGODA. LEŃCIE SIĘ,

BAWCIE SIĘ, CZYTAJCIE, BIEGAJCIE,
GRAJCIE, RÓBCIE CO CHCECIE.
Oczywiście bezpiecznie i mądrze

Do zobaczenia we wrześniu i niech spełniają
się nasze marzenia

Agata Czapnik

Bill Selak
Bill Selak

Wiola F.
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CZY WIESZ, ŻE... W ŚWIECIE ZWIERZĄT JEST WIELE CIEKAWOSTEK ...
...żaby nie piją wody, lecz pobierają ją przez skórę 
...tygrys widzi w ciemności pięć razy lepiej od człowieka.
.. w Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi.
...miś koala prawie nigdy nie pije wody.
...istnieją pająki, które wytwarzają tak mocną pajęczynę, że buduje się z niej sieci rybackie.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
....największe jaszczurki, warany z Komodo mają nawet 3, 5 m długości.
....kot ociera się głową o człowieka, by oznaczyć go swoim zapachem
....najszybciej pływająca ryba, żaglica osiąga ponad 100 km/h
....kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył
....płetwal błękitny jest największym zwierzęciem i waży nawet 190 ton -  tyle, co około 120      
 samochodów 

     KOCHAMY ZWIERZĘTA I PRZYRODĘ I CHCEMY DBAĆ O EKOSYSTEM DLATEGO:

1. Nie śmieć
2. Segreguj śmieci
3. W lesie zachowuj ciszę
4. Nie niszcz łąk i lasów i ich mieszkańców (np. mrowisk)
5. Nie zrywaj roślin chronionych, a zwierzętom pozwól cieszyć się wolnością

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23
parków narodowych w Polsce i jednym z2 parków nadmorskich. 

Najważniejsze atrakcje:
Ruchome Wydmy koło Łeby, Wydma Czołpińska, Wzgórze Rowokół, Latarnia

Morska w Czołpinie, Skansen Wsi Słowińskiej w Klukach.
Parki Narodowe są cennym dziedzictwem przyrody. Bądź ekologiem i dbaj o naszą przyrodę

Trochę banalnie, ale z humorem

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość,
jakie wrażenia. Jadę na słoniu, patrzę za mną
pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.
**********************************
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu -
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.
**********************************
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze
szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok -
zostaję w tej samej klasie.
**********************************
Rozmawiają dwie pchły:
-Gdzie spędziłaś wakacje?
-Na krecie.
**********************************
Wakacje nad morzem
Pyta Alex swojej mamy:
- Mogę popływać?
Mama:
- Dobrze tylko się nie zamocz.

Ciekawostki ze świata zwierząt, czyli CZY WIESZ, ŻE... Z uśmiechem i
humorem o nieogarniętym Jasiu i szkole
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Kostka Rubika.
Popularna zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika w 1974 roku.
W 1976 r. taką samą kostkę skonstruował i opatentował w Japonii inżynier
Terutoshi Ishige. Wynalazca kostki Ernő Rubik pierwszy raz układał kostkę
przez miesiąc. Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie posiadały
jeden kolor. Składa się ona z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego w środku.Liczba kombinacji różnych ułożeń
kostki 3x3x3 wynosi ponad 43 tryliony. Źródło:Wikipedia.org

*********************************
Łamigłówki mądrej główki

1.  Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?
2.  3 żółwie idą przez pustynię jeden za drugim. Pierwszy żółw mówi: "Przed
sobą widzę pustynię, za sobą widzę żółwia". Drugi z nich mówi: "Przed sobą
widzę żółwia, za sobą widzę żółwia". Trzeci żółw mówi: "Przed sobą widzę
żółwia, za sobą widzę żółwia" Jak to możliwe ?
3.  Leciało sto dwadzieścia odleciało ile zostało?
4.  Jola, Lucyna, Irena i Kasia obchodzą urodziny tego samego dnia. Z tej
racji każda z nich kupuje 7 orchidei i obdziela nimi każdą z trzech
przyjaciółek. Tak się składa, że każda otrzymuje 7 orchidei. W
rzeczywistości Jola podarowała 5 orchidei Lucynie, Lucyna dała dwie Joli, a
Irena - trzy Kasi. Ile orchidei otrzymała Irena od Kasi?
1.  Co to jest: chodzi po ścianie i stuka
2.Na oceanie jest wyspa. Na wyspie jest palma . Na palmie siedzi człowiek.
Pod palmą stoi lew i wiernie czeka na swoją przekąskę
(człowieka).W pewnym momencie na wyspie pojawia się mężczyzna z
bronią. Lew pada martwy! Co się stało, że lew zmarł?
(Człowiek z bronią nie wystrzelił, człowiek na palmie nie rzucał kokosami,
nikogo po za tą trojką nie było tylko człowiek ,lew, mężczyzna z bronią)        
                                               Julia R.

"Najmilej wspominam jastrzębskich kibiców"
Z Przemkiem Odrobnym rozmawia Julia Gagat z rodzicami

1. Proszę powiedzieć czy Vice-mistrz Polski oraz utrzymanie się kadry w
Dywizji 1A są sukcesem czy może porażką?
P. O. -Zarówno Vice-mistrz Polski jak i utrzymanie się kadry w Dywizji 1A
są dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o drużynowe srebro zdobyte z JKH jest
świetnym wynikiem. Nikt przed sezonem na nas nie stawiał i nie myślał że
zagramy w pierwszej czwórce, a co dopiero mówiąc o grze w finale. Moim
zdaniem nasza Jastrzębska drużyna zaprezentowała się z bardzo dobrej
strony w sezonie 2014/2015. Natomiast co do Mistrzostw Świata głównym
naszym celem jako beniaminka było utrzymanie. Oczywiście w miarę
jedzenia apetyt rośnie. Chociaż od samego początku graliśmy o najwyższy
cel. Zostało nam to wpojone kiedy pracę z nami podjeli rosyjscy trenerzy,
dwa i pól roku temu. Wygrane w meczu z Japonią i Ukrainą dodały nam
wiatru. Jednak drużyny Kazachstanu i Węgier były trochę lepsze. Ogólnie
reasumując wszyscy zgodnie stwierdziliśmy że był to sukces.
2. Jak to jest być najlepszym bramkarzem Mistrzostw Świata Dywizji 1
grupy A i czy w związku z tym myśli Pan o wyjeździe za granicę?
P. O. -Do  zdobycia nagrody za najlepszego bramkarza przyczyniła się cała
drużyna, to ona pomagała mi w trudnych chwilach, a ja im. Nasza wspólna
praca zaowocowała tą nagrodą. Jestem bardzo zadowolony że drugi rok z
rzędu byłem najlepszym bramkarzem Mistrzostw Świata.

. Na pewno też dzięki tej nagrodzie dostałem propozycje z Francji, którą
pozytywnie rozpatrzyłem.
3. Jak najlepiej wyszkolić młodego bramkarza? Liczy się głównie talent, czy raczej stawiać na ciężką pracę?

P. O. -Bardzo ciężkie pytanie. Moim zdanie musi się złożyć kilka czynników.
Nie ma złotego środka, recepty. Przede wszystkim młody zawodnik musi
chcieć ciężko i sumiennie pracować. Być dobrze ukierunkowanym przez
dobrych trenerów, których spotka na swojej drodze. Do tego dochodzi
prawidłowe odżywianie, powinno się zapomnieć o coli i chipsach.To powinno
zaowocować sukcesem.
4. Co według Pana trzeba zrobić i czym się kierować, żeby nasza
jastrzębska młodzież grająca w hokeja była lepsza?
P. O. -Tak jak wspomniałem we wcześniejszym pytaniu. Ciężka praca i
zaangażowanie na treningu. Najwięcej można się nauczyć w młodym wieku
potem jest coraz ciężej! Oczywiście potrzebny jest do tego odpowiedni plan
treningowy, sparing partnerzy i cała otoczka, od sprzętu po przez odnowę aż
do zaplecza finansowego i pomocy klubu. Jastrzębska młodzież ma tą
przewagę, że jest blisko Czeskiej granicy i to właśnie z nimi może grać.
Fajnie jakby w przyszłości kilku zawodników zostało tam i mogło się tam
kształcić.
5. Jak wspomina Pan dwu-letnią przygodę z JKH i co się Panu w tym
okresie najbardziej podobało?
P. O. -Jeżeli chodzi o wyniki sportowe to wspominam ten okres dobrze. W
sezonie 2013/2014 po słabym początku i roszadach w drużynie zdobyliśmy
brązowy medal. Natomiast rok później jak już wspominałem, srebrny medal
co było ogromnym sukcesem i wyrównaniem rekordu klubowego. Sama
organizacja w klubie jednak nie stała na wysokim poziomie. Było kilka
momentów które zapadły mi w pamięci jak choćby mój rekord liczby meczy
bez straconego gola w sezonie 2014/2015 i moja najdłuższa liczba minut bez
gola. 
6. Jaka atmosfera zazwyczaj panowała w drużynie JKH?
P. O. -Od samego początku atmosfera była wspaniała. Nie było nigdy
żadnych nieporozumień między nami. Wszyscy razem świetni się
dogadywaliśmy, i pewnie dlatego zdobyliśmy brązowy i srebrny medal w
dwóch ostatnich sezonach.
7. Kto był Pana najlepszym kolegą z drużyny i za co Go Pan cenił?
P. O. -Wszyscy trzymaliśmy się razem. Było kilku bliższych kolegów. Ale
nikogo nie chciałbym urazić nie wymieniając kogoś.
                                                                 Dalsza część wywiadu na s.4

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sze%C5%9Bcian_%28geometria%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trylion
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          Bazgroły ze szkoły, czyli bajkopisanie
Julci i .... wakacyjne master kucharzenie

8. Proszę opowiedzieć o trenerze, z którym się Panu najlepiej
współpracowało.
P. O. -Jest wielu trenerów z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało.
Jednak na ten moment najlepszym trenerem jest dla mnie Kiril Korenkov. 
9. Czy miło Pan wspomina kibiców z Jastrzębia?
P. O. - Najbardziej podobało mi się to że najmłodsi fani stali zawsze przy
wejściu na lód i przybijali nam piątki. W pamięci utkwił mi też moment
wręczenie mi przez Ciebie pamiątkowego rysunku, który zdobył nagrodę w
twojej szkole i został przeze mnie wystawiony na Facebooka a potem pojawił
się w wiadomościach PZHL.TV. Dziękujemy za rozmowę i powodzenia we
Francji

Przemek Odrobny i Julka Gagat

Kotek Miłek i Tajemniczy świat bajek
Kotu oklapły uszy na czoło. Znalazł się w jakimś ciemnym lesie! Miłek
głośno krzyczał: Ratunku! Na pomoc! Kot woła o pomoc! Kotek Miłek
rozpłakał się. Głośno i przeraźliwie krzyknął: Nie ma już nadziei! Nagle nad
głową usłyszał znajomy głos: Skąd, że znowu! Spojrzał w górę i ujrzał
siedmiu krasnoludków. Miał nadzieję, że zostanie uratowany, jednak dziura
była za głęboka i nie zdołał podać ręki krasnoludkowi. Miłkowi oklapły uszy.
Na pomoc przybyła mu Śpiąca Królewna.–Chwyć różyczkę! Kot miał
wrażenie, że leci w górę, ale tylko stanął na palcach. W dodatku nawet
jej porządnie nie złapał. Puścił ją po dotknięciu. Wiecie czemu? Trzy świnki i
ich długa słoma się urwały.Słoma. Nie trzy świnki. I ściana z miodu Kubusia
Puchatka. Lina zawiodła. Kot jest ciężki, Pinokio chciał go wyciągnąć nosem,
ale był za krótki. No więc zaczął kłamać.- Jestem księciem Rudolfowa, które
leży w Psełdonimowie Wielkim, mam zamek z plastiku i 40-u więźniów.
 Przeteleportowałem się teleporterem, który zbudowałem rok temu w piwnicy
magicznym młotkiem, który robi wszystko sam. Zrobiłem go z magicznego
metalu, który znalazłem w piaskownicy w Krakowie…Wystarczyłoby
jeszcze jedno kłamstwo, ale powiedział, że na tym koniec i wtedy to było
kłamstwo i kot mógł się wspiąć, ale nos się złamał. : halo?! Stolarz?! Wtedy
zza drzwi od klatki wyszedł pan. W kieszeniach płaszcza miał: linę, kilof,
kotwice i zaczepkę do betonu. Wyciągnął Miłka z dziury, a później…
wskoczył tam znów razem z nim!!! Złapał go za rękę i pobiegł w dal. –halo?
Proszę pana? Szepnął nieśmiało Miłek. –gdzie… gdzie idziemy? Ćśś-
Uciszył go pan. Do twojego miejsca! Nie! Tylko nie schronisko! Pomyślał
kot. Naglę pod jego stopami znalazły się kolorowe wiórki z posypki. A po
chwili dostrzegł domek z marcepanu i herbatników. –no pięknie…
przyprowadził mnie na pożarcie czarownicy. - Czarownicy?! -Zdziwił się
nieznajomy. Nie! To świat z lukru! Uff. Usadził kota w żelkowym fotelu i
wytłumaczył: -Kocie… Na targu, kiedyś sprzedawano koty. Byłeś jednym z
nich. -Tak, tak znam tą historie. Byłem kotem i ktoś mnie kupił i zgubił. -Tak?
! Może i znasz tą historie, ale czy znasz ją do końca?... Ktoś cię kupił. To…
to znaczy tym człowiekiem byłem… ja. -Ty?! To znaczy pan?! Nie,  …ja
muszę iść. Nie! Czekaj! To nie było tak! Wysłuchaj do końca! Byłeś bardzo,
ciekawskim kotkiem. Pobiegłeś zwiedzać czas i… już cię nie było! Kot był i
szczęśliwy, bo odzyskał właściciela i smutny, bo nie wiedział o tym
wcześniej. Kotek Miłek i pan Adam Szczęśliwski razem zamieszkali i byli
szczęśliwi.              Julcia S.

Tort Pavlovej
"Ciasto przypomina spódnicę baletnicy, uszytą z białego tiulu przybranego
czerwonym i zielonym jedwabiem niczym kwiatami" (Magda Gessler).Tort
powstał na cześć rosyjskiej baletnicy Anny Pawłowej. Jest pyszny i prosty.

Beza:7 białek, szczypta soli, szkl. drobnego cukru, 2 płaskie łyżki mąki
ziemniaczanej, łyżeczka octu jabłkowego, 1/2 laski wanilii.Białka ubić ze
szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dosypywać cukier, ubijając aż
piana będzie lśniąca i bardzo sztywna. Dodać przesianą mąkę
ziemniaczaną oraz ocet jabłkowy. Na koniec dodać nasiona z laski wanilii,
dokładnie wymieszać. Na papierze do pieczenia narysować dwa kółka o śr.
22cm. Kółka wypełnić ubitą masą. Piec ok. 50min w temp. 140st. Ostudzić.
Sos owocowy: 200g świeżych malin, 2 płaskie łyżki cukru, 1/4 szkl. wody,
łyżka likieru z truskawek ale niekoniecznie, 1/2 szkl. dżemu
truskawkowego.Maliny rozgnieść widelcem, po czym zagotować wraz z
cukrem i wodą. Gotować ok. 5 min na małym ogniu. Dodać likier oraz dżem
z truskawek, dokładnie wymieszać.Schłodzić, by sos zgęstniał. Dodatkowo:
500g truskawek, 250g malin, 250g jagód, szkl. śmietanki 30%, łyżka cukru
pudru, łyżeczka esencji waniliowej.Truskawki przepołowić. Śmietankę ubić
na sztywno, pod koniec ubijania dodając cukier oraz esencję waniliową.
Pierwszy blat bezowy ułożyć na paterze, posmarować połową ubitej
śmietanki, wyłożyć połowę owoców i polać połową sosu.Przykryć drugim
blatem bezowym, resztą śmietanki oraz owocami. 
Dacie radę. Torcik jest rewelacyjny. Smacznego

Torcik Pavlovej

R.Gagat

Z miłości do słodkości


