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  Naszym Drogim Nauczycielom 
w dniu ich święta...

Czy łatwo być filozofem?

        Wstęp  do Mitologii i Biblii o powstaniu świata oraz inne  kwestie
dotyczące kosmosu sprawiły, że my- uczniowie kl. 5A  zaczęliśmy
zastanawiać się nad sprawami dla nas niewyobrażalnymi. W końcu każdy
z nas ,,coś tam " wie o kosmosie, bo widział, czytał, a i z lekcji z panem
Jawieniem coś w głowie  zostało. Ale to są czasem rzeczy tak trudne do
pojęcia i wyobrażenia, że doprowadziły nas do następujących pytań:

I. Jak to się dzieje, że gwiazdy świecą?
II. Czy w kosmosie są pojazdy?
III. Czy gwiazdy to rakiety, które wyleciały w kosmos?
IV. Co by było, gdyby Ziemia się zatrzymała?
V. Jak to się dzieje, że raz gwiazd jest więcej, a raz mniej?
VI. Czy Słońce kiedyś przestanie świecić?
VII. Czy  ufoludki istnieją?
VIII. Jak robi się dzień i noc?
IX. Co by było, gdyby grawitacja przestała działać?
X. Ile jest gwiazd?
XI. Czy gwiazdy to czarne dziury?
XII. Co z wycieczką na Marsa? Czy kiedyś nastąpi?
XIII. Gdzie jest niebo?
XIV. Gdzie mieszkają aniołowie?

Co udało im się ustalić:
Gdyby Ziemia się zatrzymała,  doszłoby do kataklizmów typu: tsunami,
wybuchałyby wulkany i Ziemia zmieniałaby kształty.
Obwód Ziemi  wynosi 40 075 km.
Gdyby grawitacja przestała działać,  Ziemia by się rozczepiła!
Druga „Ziemia", czyli planeta, na której mogą zamieszkać ludzie, o nazwie
Kepler- 452b została odkryta w 2015 r. W roku 2014 odkryto trzecią
,,Ziemię" 186F.
Słońce jest największym obiektem w Układzie Słonecznym, większym od
Ziemi o 109 razy!
Średnica Słońca to 1 390 000 km,  natomiast masa wynosi
1,989,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kg co stanowi 99.8% całego
Układu. (jak oni to obliczyli????) 
Temperatura jądra słońca wynosi 15 milionów st. Celsjusza.
W szkole zapewne obiło ci się o uszy, że istnieją planety gazowe, ale czy
wiedziałeś, że np. taki Saturn mógłby dryfować w wodzie? Gęstość
planety wynosi 0,687 g/ cm3, natomiast wody 0,998 g/ cm3. 
Saturn byłby więc świetną kaczuchą w największej wannie wszechświata.
Wierzcie lub nie, ale światło słoneczne, które teraz widzimy, ma tak
naprawdę 30 000 lat. Tyle czasu potrzebowała energia wytworzona we
wnętrzu Słońca na przedostanie się do jego zewnętrznych warstw.
Stamtąd w formie światła dociera do Ziemi w przeciągu 8 minut.
W przestrzeni kosmicznej ludzie są wyżsi o ok. 5 cm. Grawitacja na naszej
planecie sprawia, że kręgosłup nie może się w pełni rozciągnąć. Zła
wiadomość dla astronautów jest taka, że po powrocie na Ziemię kręgosłup
wraca do swoich standardowych rozmiarów.

WNIOSEK, jaki nasunął mi się na koniec: zostać naukowcem i dorównać
wiedzy Stephenowi Hawkingowi- raczej nieosiągalne. Ale zostać
filozofem??- Czemu nie!

Wybrała i  opracowała Oliwia Gajda

Dlaczego w naszej szkole są sami wspaniali nauczyciele?
Nie wiemy, 
ale wiemy na pewno, 
że powinni być nagrodzeni życzeniami.
Zatem naszym dobrym, mądrym, wspaniałym
nauczycielom sto lat i więcej. 
Wszystkiego co najlepsze 
i dobrych ocen do wstawiania jeszcze.
Wielkich marzeń stos, a młodości stokroć. 
Za trud i pracę w nas włożoną dziękujemy, 
a zdrowia i cierpliwości do nas - uczniów 
oraz sukcesów zawodowych życzymy.

                      Cała społeczność uczniowska

    To, że nauczyciele znają nas jak własną kieszeń, czasem lepiej niż
własne dzieci, to nie podlega dyskusji i nie budzi żadnych wątpliwości.
  Ale czy my uczniowie wiemy o nich tyle samo? To właśnie się okaże.

Dlatego z okazji Święta Edukacji Narodowej, przygotowałyśmy dla Was
mały teścik.

    Odpowiedzcie na pytania znajdujące się na kuponie dołączonym do
gazetki, zaznaczcie właściwe odpowiedzi, na odwrocie wpiszcie swoje imię
i nazwisko i oddajcie do sprawdzenia nam-organizatorkom konkursu. 
       Wśród tych, którzy wykażą się największa wiedzą, zostaną
rozlosowane nagrody rzeczowe. Zatem do dzieła:)

                            Olga Urbańska i Natalia Nowak
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      Fuerteventura to należąca do Hiszpanii wyspa na Oceanie Atlantyckim, będąca częścią
archipelagu Wysp Kanaryjskich. Leży nieopodal północno-zachodnich wybrzeży Afryki. Razem
 z wyspami Lanzarote i Gran Canaria tworzy prowincję Las Palmas. Nazwa wyspy pochodzi od słów
"wietrzna wyspa", więc tam zawsze wieje wiatr. Kiedy się spaceruje można odczuć, że wiatr wieje od
strony wyspy, a nie od strony oceanu. Na plaży można zobaczyć wiewiórki, ale
w jednym miejscu jest ich najwięcej. Mają tam domek z kamieni wulkanicznych. Uwielbiają jak je się
karmi np. kawałkami jabłek, pestkami dyni, ciastkami, orzechami itp. Przy okazji wycieczki na
Fuerteventurę warto popłynąć na Lanzarote, gdzie można znaleźć liczne ilości wulkanów
i kraterów. Jeżeli chodzi o mój wyjazd z rodzicami, to gdy przejeżdżaliśmy między tymi wulkanami,
wówczas kierowca puścił muzykę jak z jakiego filmu typu „ Apokalipsa ‘’. Znakiem Lanzarote jest
cabra. Po polsku znaczy koza. Zatem znajdziemy tam dużo serów kozich. Warto spróbować taki ser,
bo jest naprawdę pyszny.  Na wyspach Kanaryjskich, w restauracjach często można zauważyć, że na
przystawkę (po hiszpańsku: tapas) są podawane ziemniaki po kanaryjsku z sosem mojo rojo i mojo
verde (czytaj: moho roho i moho berde). Rojo po hiszpańsku znaczy czerwony, a verde zielony i
właśnie w takich kolorach są te sosy. Te ziemniaki gotuje się ze skórką oraz solą i zostawia się je, aż
woda wyparuje. Na wyspach jest taka specjalna odmiana, dzięki temu można je tak przyrządzać.
Niestety w Polsce nie ma takiej odmiany, więc można je po prostu upiec i gotowe posypać solą. Na
Fuerteventurze jak i na Lanzarote jest mnóstwo pustynnych krajobrazów, dlatego można się poczuć
jak na księżycu.
 Do tekstu wykorzystano informacje ze źródła: Wikipedia                              Patrycja Siastała

                Fuerteventura i Sardynia.
                Sprawdź, gdzie jest lepiej!

                                      SARDYNIA
  Strasznie szybko minęły te wakacje! Pogoda się popsuła, a przynajmniej w Polsce…
Na szczęście nie wszędzie jest tak jak u nas. Aby nie zapomnieć, co to ciepło i słońce, wybierzmy się
na gorącą, słoneczną i nadzwyczajnie piękną Sardynię.
     Sardynia to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim. Jak dla mnie, to najpiękniejsze miejsce w
Europie. Można spędzić tu cały dzień na plaży i nie spotkać nikogo, lub pokonać wąską ścieżkę
położoną kilkadziesiąt metrów nad huczącym morzem. Sardynia zaskakuje na każdym kroku.  
  Sardynia oferuje mnóstwo turystycznych atrakcji;
         Piękne plaże porównywalne z karaibskimi.
         Czyste błękitne morze, idealne do nurkowania.
         Białe klify idealne do wspinaczki.
         Białe osły (gatunek endemiczny), na których można jeździć.
         Można też skosztować robaczywego sera (rany, kto to wymyślił?!!)
Najważniejsze informacje
Państwo: Włochy
Stolica: Cagliari
Język: Włoski
Najwyższy Szczyt: La Marmora (1834 m. n. p. m.)
Flora
  Roślinność Sardynii to głównie makia śródziemnomorska (cyprysy, pinie, oleandry), ale są tam także
gatunki endemiczne np. haber kolczasty. Występują tam dęby korkowe, a w morzu rośnie trawa
morska i gąbki.
Fauna
   Na Sardynii jest wiele gatunków zwierząt: W przybrzeżnych lagunach żyją flamingi, kormorany,
czaple, zimorodki. Jest też mniszka śródziemnomorska- mały ssak przypominający fokę. Symbolem
Sardynii są udomowione osły Asinara-gatunek o białej sierści i dzikie konie Giara.
Morze
  Dno morskie Sardynii jest naprawdę ciekawe. Niedaleko stolicy znajdują się podwodne ruiny. Oprócz
tego jest tam wiele podwodnych jaskiń. Przy brzegu żyją ryby, kraby i ośmiornice, a zdarzają się też
rekiny!

A TERAZ WYBIERAJ, CO WOLISZ: Fuerteventurę czy Sardynię?
                                                                                                 Grzegorz Lenda
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 Teraźniejsza   EKOmoda

Woreczek na owoce i warzywa

     W ostatnim czasie wiele mówi się o ratowaniu naszej planety, o o
odzyskiwaniu surowców wtórnych i rozważnym korzystaniu z produktów,
które zatruwają i zanieczyszczają środowisko. 
Stąd też wzięła się dzisiejsza moda – Zero Waste.
       Zero Waste to w dosłownym tłumaczeniu „Zero Śmieci”.
      Zero Waste jest  to styl życia, który ma na celu zmniejszenie ilości
śmieci, odpadów przez nas produkowanych. 
To wybieranie rzeczy biodegradowalnych np. szkło, metal, papier i bambus.
Zero Waste mówi plastikowi NIE.
Chcesz być Zero Waste, wybieraj:

1. Butelkę filtrującą zamiast wody butelkowanej.  
2. Wielorazową torbę na zakupy zamiast foliówek.
3. Na zakupy zabieraj własne pojemniki (w większości sklepów

zapakujesz towar w swoje opakowania).
4. Korzystaj z materiałowych woreczków na owoce i warzywa.
5. Używaj wielorazowych woskowijek (możesz je sam zrobić)

 zamiast papieru  śniadaniowego.

Zero Waste to nie tylko moda, ale to dbanie o środowisko i o przyszłość
naszej planety Ziemi.
Może Ty też zaczniesz być Zero Waste?
   
       Warto segregować śmieci, gdyż przerażające są dane, co ile czasu się
rozkłada:

1.  Papier                            2-4 tyg.
2.  Niedopałek papierosa    2-5 lat.
3.  Guma do żucia              5-10 lat.
4.  Reklamówka                  10-20 lat.
5.  Plastikowa butelka         450 lat.
6.  Metalowa puszka          100-200 lat.
7.  Opona samochodowa   300-500 lat.
8.  Styropian ( opakowania na wynos, kubeczki styropianowe)     nigdy
9.  Szklana butelka             nigdy

Czy wiesz że…

-  z 35 butelek PET można zrobić polar.
-  z butelek PET produkuje się wielorazowe torby na  zakupy.
-  rocznie przez foliówki i słomki umiera na świecie 2000000 zwierząt.
-  wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.
-  z makulatury robi się papier toaletowy.
-  jedna bateria z zegarka może zatruć 400 litrów wody.
-  co minute do morz i oceanów trafia tyle plastiku, ile zmieściłoby się w
jednej dużej ciężarówce.

        Myślę, że nie ma nad czym dyskutować, rozmyślać....
Fakty są nieubłagane. 
         
            I TY BĄDŹ ZERO WASTE

                                                                        Piotr Futoma

zaplątany żółw w plaski

Piotr Futoma
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         Diy to nowoczesny trend, który ma na celu przetwarzanie staroci w
pożyteczne rzeczy. Polega na zasadach upcycklingu i recyklingu. Nawet
nie wierz, ile drzew musi zostać ściętych i porąbanych, aby wyprodukować
jeden T-shirt! 
      Dla przykładu: aby wyprodukować koszulkę, którą masz na sobie,
zużyto około 300 litrów wody! A przeciętny Europejczyk wyrzuca 50 ubrań
rocznie! (To tak jakbyś rocznie wyrzucał/a 1500 litrów wody).
       Żeby nie torturować naszego środowiska, warto wykorzystać „śmieci”,
aby stworzyć coś nowego a zarazem oryginalnego!  Oto kilka moich
pomysłów:

            Wygodna torba ze starych dżinsów
Potrzebne będą:
·  nożyczki,
·  igła,
·  nitka,
·  guziki,
·  za małe/zniszczone dżinsy,
·  gruba włóczka/sznurek,
·  (dodatkowo) klej na gorąco ,
·  chęci i umiejętności ,
Co zrobić?
1.  Zszyj nogawki dżinsów (jeśli to długie dżinsy, obetnij i wykorzystaj do
dekoracji).
2.  Zwiąż lub przyklej włóczkę do obu regulacji.
3.  Przyszyj guziki w losowych miejscach (tak będzie najładniej).
4.  Resztę guzików przyszyj po wewnętrznej stronie paska (aby zakryły
szwy).
5.  Dorób ozdóbki według uznania.
6.  Gotowe!
Sposób, w jaki powinna być zszyta torba, przedstawia zdjęcie obok.
Najprościej szyć na tzw. okrętkę.
          
               Kolczyki z włóczki i spinaczy
Potrzebne będą:
·  dwa powyginane spinacze ,
·  płyn dezynfekujący,
·  włóczka w wybranym kolorze,
·  nożyczki,
·  widelec (nie zostanie on zniszczony/przerobiony),
·  klej na gorąco,
Co zrobić?
1.  Zdezynfekuj spinacze i odstaw na bok.
2.  Zwiń włóczkę wokół widelca .
3.  Odetnij mały kawałek i zawiąż w połowie.
4.  Zdejmij z widelca.
5.  Przytnij nożyczkami, aby były równe końcówki tylko z jednej strony.
6.  Przyklej zdezynfekowane spinacze do kulistej części.
7.  Gotowe!

                                                     Matylda Kula

           Szkolny DIY- czyli rzeczy 
                wykonane ręcznie
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               Half Life 2 to osadzona w przyszłości gra opowiadająca o Gordonie Freemanie, byłym
pracowniku Black Mesa, czyli ośrodku w stylu strefy 51. Teraz po tym wszystkim trafiasz do City 17,
Combine opanowała ziemię, musisz więc dołączyć do ruchu oporu, aby powstrzymać tę
bezwzględną rasę.
        Gra jest bardzo trudna, ale jeżeli ją opanujesz, możesz robić dużo dobrych tricków. Strzelanie
jest świetne, spluwy różnorodne i bohaterowie bardzo dobrze zagrani. Lecz końcówka jest trochę
antyklimatyczna i wysysa nieco z zabawy.
 
                 Teraz opowiem o minusach: niestety widać, że gra jest stara, postacie się blokują, mapy
czasami źle ładują. Lecz myślę, że gra słusznie uzyskała miano "Gry Roku". Niesamowite jak firma
Valve wciąż może robić gry tak ponadczasowe. Jest to też dowód na to, że grafika się zmienia, lecz
Gameplay zawsze pozostanie świeży, oryginalny i po prostu dobry. 
Myślę, że warto czasami cofnąć się w czasie i pograć w coś, w co grali kiedyś nasi "Przodkowie".
 
  ocena: 9,7/10                                 Autor:  Mateusz Krzywicki                
     cena: 35,99  

       
          Superhot to ciekawa perełka w świecie gier, ponieważ jest to strzelanka na czas, ale rusza się
tylko, gdy ty się ruszasz. Można w ten sposób omijać kule i lepiej się orientować, ale nie myślcie, że
będzie łatwo.
     Wrogowie czasami pojawiają się w trakcie poziomu, więc trzeba obracać głowę o 360 stopni, aby
jej nie stracić. 
          Jeżeli utkniecie w trakcie gry, zawsze można wrócić  do niej następnego dnia z czystą głową i
po prostu ją przejść, przynajmniej ja tak to zrobiłem. Gra jest zrobiona przez polskie studio. Mamy też
wersję na VR, która jest zupełnie inną grą. A dlaczego? Wszystkie poziomy są od tyłu, teraz więc
jesteś wrogiem.  
           Gra jest krótka, toteż myślę, że sami możecie zobaczyć, jak to wygląda! Jeżeli nie jesteście
pewni, nie kupujcie, nie jest to gra wymagana. Dla mnie była po prostu przyjemna.

         Ocena: 7.6/10                              Autor: Mateusz Krzywicki  
      Cena:29,99
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  Gra na: C

     Bridge Constructor był prostą grą o budowaniu mostów. Twórcy tej ciekawostki połączyli się z
Valve (twórcy Portala), aby osadzić grę w Aperture Science. 
     Jako gracz jesteś  pracownikiem testującym technologię mostów. Musisz budować je tak, aby
omijały niebezpieczne wieżyczki, lasery, kwas oraz inne ciekawe pułapki. Oczywiście ważna jest też
stabilna konstrukcja mostu. Pomóc w tym mają tytułowe portale, które działają tak, jak można się
spodziewać, czyli teleportują gracza z punktu A do punktu B. 
     Poziomy są na tyle krótkie, że opisanie jednego mogłoby zepsuć zabawę, więc tego nie zrobię.

     Gra co prawda nie ma polskiej wersji językowej, ale na pewno sobie poradzisz, ponieważ pułapki
da się rozgryźć po chwili zastanowienia. Zatem miłego grania!

  Ocena:8/10                                                                          Autor: Mateusz Krzywicki

     Crash Bandicooot to platformówka, w której można chodzić tylko w przód i w tył, co daje miły
kontrast do klasycznego już chodzenia w lewo i w prawo. 

      Główną postacią gry jest Crash, którego więził zły Doktor Vortex. Nasz bohater uciekł z jego
szponów, lecz jego dziewczyna nie, i teraz Crash musi ją uratować... za pomocą skakania na
skrzynki i...  zbierania owoców Wumpa.
     Tak, fabuła to zdecydowanie nie jest mocna część tej gry, za to rozgrywka to co innego. Co
prawda ma typowe dla takich gier elementy, lecz jest wyjątkowo grywalna i ma też parę kreatywnych
pomysłów. Na przykład, kiedy musisz jechać na zwierzęciu i nie możesz się zatrzymać, albo kiedy
pojawiają się nowi przeciwnicy z tarczami. 

    Teraz pomówmy o cenie, która trochę odpycha. Lecz co, gdybym powiedział, że za tę cenę
dostajecie aż 3 gry! Tak! Mamy tu pierwszą część przygód, kontynuację oraz trzecią część,
zdecydowanie najbardziej zwariowaną i w ciekawy sposób rozwijającą wcześniejsze pomysły. I na
koniec grafika - jest przepiękna! To tak jakbyście grali w bajkę Pixara. Slapstik i ogólny klimat tylko
zwiększają zabawę. Niestety oznacza to spore wymagania sprzętowe.
     Zatem co myślę o grze? Uważam, że jest solidnie wykonana, daje mnóstwo zabawy i zasługuje
na kupno.
                                                                                               Autor: Mateusz Krzywicki
      Ocena: 9,7/10                                                           
        Cena:170,00 złotych
     The comeback Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4fbO2-egZ3U

https://www.youtube.com/watch?v=4fbO2-egZ3U
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10 ciekawostek o internecie     Nietypowe dni
1.  Internet powstał w końcówce lat 60. XX wieku jako efekt projektu
naukowego ARPANET, czyli przodka dzisiejszego Internetu. Projekt
zakładał zbudowanie sieci komputerowej, która działałaby pomimo
uszkodzenia jednego z komputerów. Poza tym funkcją Internetu był rozwój
potencjału naukowego i wirtualnego oddalonych placówek,
które posiadały urządzenia komputerowe. 

2.  Pierwsza strona internetowa została utworzona w szwajcarskim
ośrodku CERN 30 kwietnia 1993 roku i istnieje do dziś. Obecnie
funkcjonuje 47 miliardów stron internetowych.

3.  Pierwszy mail został wysłany w 1971 roku przez Ray`a Tomlinsona,
amerykańskiego programistę. W tym momencie na świecie działają cztery
miliardy skrzynek e-mailowych. Każdego dnia wysyłanych jest z nich 190
miliardów wiadomości. I aż 70% z nich to spam.

4.  Pierwszy dostawca Internetu w Polsce to sieć Fidonet. Można było
z niej korzystać jeszcze przed upadkiem PRL w latach 80., jednak tylko
w środowiskach akademickich. 1991 rok to symboliczny początek
Internetu w Polsce.

5.  W 2016 roku pobrano 90 mld aplikacji na urządzeniach mobilnych
z systemem iOS i Android. Aż 9 z 10 najpopularniejszych aplikacji, to te
należące do Google i Facebook, z których użytkownicy korzystają
każdego dnia.

6.  Dzięki Internetowi, Pokemon Go dotarł do 50 milionów użytkowników
w zaledwie 19 dni.

7.  Pierwszą powszechnie używaną emotikoną był symbol :-), mający w
zamyśle podkreślać żartobliwy wydźwięk wypowiedzi. Za jego twórcę
uważa się amerykańskiego informatyka Scotta Fahlmana, który
wykorzystał tę buźkę w wiadomości wysłanej do internetu w 1982 roku.

8.  W przeciągu każdej minuty, w serwisie YouTube pojawia się około stu
godzin nowego materiału wideo. Oznacza to, że na obejrzenie wszystkich
filmów umieszczonych na stronie jednego tylko dnia, trzeba by było
przeznaczyć ponad szesnaście lat.

9.  Nadal można wejść na stworzoną w szwajcarskim ośrodku CERN,
pierwszą stronę internetową. Witryna nie była dostępna przez wiele lat,
ale w zeszłym roku udało się ją odzyskać i przywrócić.

10.  Podczas wspinaczki na Mount Everest, można korzystać z szybkiego
internetu w standardzie LTE. Co więcej, sieć działa nawet na szczycie
najwyższej góry świata!
                                                         
               
           Źródło: s-net.pl, komputerswiat.pl
                                                         Patrycja Siastała

Niestety, większość kalendarzy nie ma wpisanych dni nietypowych. Jest
mnóstwo takich dni, ale ja Wam pokażę kilka tych najlepszych na
październik.

4 października

    Światowy Dzień Uśmiechu
Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku.
Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie
symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963
roku. Wystarczy częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych,
gdyż jak szwedzcy naukowcy dowiedli, śmiech jest po prostu zaraźliwy.

10 października

      Światowy Dzień Owsianki
To pomysł szkockiej organizacji charytatywnej Mary’s Meals, która pomaga
najbiedniejszym dzieciom i sierotom. Święto jest okazją, by spróbować
owsianki w nowej dla siebie odsłonie. W wielu krajach z tej okazji odbywają
się imprezy tematyczne, np. mistrzostwa w przyrządzaniu z owsianki.

11 października

   Dzień Dziewcząt
To święto, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu wyzwań, przed
jakimi stoją dziewczyny z całego świata.
 
16 października

   Dzień Szefa
Można go nie lubić, ale trzeba uczciwie przyznać: to on zapewnia nam
comiesięczną wypłatę… To święto pochodzi z USA, w Polsce nie jest
jeszcze zbyt popularne.

 21 października

   Dzień Bez Skarpetek
To święto, które ma zwrócić uwagę społeczeństwa na to, by dbać o stopy.
A pomaga w tym chodzenie boso, które według specjalistów jest bardzo
zdrowe. Aby przyłączyć się do obchodów, wystarczy więc nie zakładać
skarpetek.

25 października

   Dzień Kundelka
Wiele państw, w tym Polska, świętuje Dzień Psa, niemniej u nas swojego
nieformalnego święta doczekały się również wszystkie nierasowe
czworonogi.
                                         Źródło: kalbi.pl          
                                                               Patrycja Siastała

https://www.s-net.pl/blog/2018/04/06/skuteczna-strona-internetowa-zwrocic-uwage/
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
https://www.s-net.pl/blog/2018/06/08/e-mail-marketing-dziala-biznesie/
https://www.s-net.pl/blog/2018/03/22/jestesmy-najlepszym-dostawca-internetu-polsce-wedlug-netflix/
https://www.s-net.pl/blog/2017/11/02/technologie-mobilne-innowacja-koniecznoscia-przedsiebiorstwach/
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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      W ostatnim czasie wytwórnia Marvell wypuściła kolejny film ''SPIDER MAN DALEKO OD
DOMU,,." Film tak jak zawsze cieszy się ogromną popularnością. Na początku wakacji miliony fanów 
Marvella (i nie tylko) ruszyło do kin. Film opowiada o fikcyjnej postaci Spider Manie, który : po ciężkim
roku szkolnym wyjeżdża na wymarzone wakacje z przyjaciółmi do Wenecji i Paryża. Gdy Peter
(Spider Man) szedł po uliczkach weneckich tuż obok rzeki, nagle z rzeki zrobił się wielki stwór wodny,
który zaczął demolować wszystko na około. Na szczęście zaraz pojawił się super bohater.          
Tubylcy nazwali go  Misterio. Razem z Spider Manem zrobili porządek. Wieczorem pan Nick Flury
poszedł do hotelu, w który przebywał Peter i zabrał go do tajnej kryjówki. Zobaczył w niej Mysterio,
który tak  na prawdę nazywał się pan Beck. Pan Beck powiedział, że Peter musi polecieć z nimi do
Pragi, by zniszczyć ostatniego Żywiołaka, bo tak nazywały się te stwory. Niestety Peter odmówił, bo
powiedział, że gdy inni zobaczą, że ten zniknął, mogą  się domyślić, że to on jest Spider Manem. Pan
Beck powiedział, że nie ma problemu, wówczas Spider Man wrócił do hotelu.
DRODZY CZYTELNICY, MAM NADZIEJĘ, ŻE TYM STRESZCZENIEM FRAGMENTU FILMU
ZAINTERESOWAŁEM WAS

moja ocena tego filmu to mocne 7/10          Autor :Maksymilian Pabis    

               Coco skupia się na 12-letnim Miguelu, który zaplątuje się w tajemnicę liczącą już 100 lat.
Pewne wydarzenia sprawiają, że doprowadza on do niezwykłego rodzinnego spotkania zarówno tych
żyjących, jak i już martwych członków swojej familii.Fabuła animacji Coco rozgrywa się w czasie
meksykańskiego Dnia Zmarłych. Młody chłopiec Miguel marzy o karierze muzyka, jednak w wyniku
pewnej traumy z przeszłości jego rodzina bardzo sceptycznie podchodzi do pasji związanej z graniem
i śpiewaniem. Miguel postanawia jednak walczyć o swoje, kierując się radami, które zawsze powtarzał
jego idol, Ernesto de la Cruz. 
              Chłopiec decyduje się wziąć udział w konkursie talentów. W tym celu kradnie gitarę swojego
ulubionego piosenkarza. W ten sposób trafia do Krainy Zmarłych. Tak rozpoczyna się jego wielka
przygoda, w której wspierać go będzie poznany na miejscu Hector. Najlepszy moment był według
mnie jak Babcia Coco zaczęła bić muzyków. 
          
Ten film zasługuje na ocenę 10/10
A dlaczego?  a to dlatego, że bardzo mi się podobał pomysł na jego fabułę.

                                                                Borys Szutkowski
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Żarty żartami a ziarenko prawdy...

Pewien bezrobotny inżynier nie mogąc od dłuższego czasu znaleźć
zatrudnienia, postanowił zmienić fach i założyć własną klinikę. Na
budynku wywiesił szyld z napisem “Wyleczymy twoją dolegliwość za 500
zł, w przeciwnym wypadku damy ci 1000 zł”. Przechodzący obok lekarz
postanowił to wykorzystać i trochę zarobić.
- Dzień dobry, nie wiem, co się stało, straciłem smak…
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim syrop. Proszę go podać
pacjentowi.
- Dobrze. Proszę otworzyć usta…
- Fuuuuuuuu!!! przecież to jest benzyna!
- Gratulacje, odzyskał pan smak, poproszę 500 zł.
Wściekły lekarz zapłacił. Po kilku dniach wrócił do kliniki:
- Dzień dobry, straciłem pamięć, pomóżcie mi ją odzyskać…
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim syrop. Proszę go podać
pacjentowi.
- Dobrze, już podaję…
- Ale przecież tam jest benzyna!
- Gratuluję, odzyskał pan pamięć, 500 zł.
Jeszcze bardziej zdenerwowany lekarz zapłacił, jednak po kilku kolejnych
dniach ponownie postanowił się odgryźć:
- Dzień dobry, straciłem wzrok, proszę mi pomóc…
- Przykro mi, nie mamy na to lekarstwa. Proszę, tu jest pana 1000 zł.
- Ale tu jest tylko 500 zł…
- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, należy się 500 zł.

              Na lekcji religii katechetka pyta się Jasia:
              -Jasiu, kto zbudował Arkę?
              -Nooo….Eeeee….
              -Dobrze, piątka.

W księgarni klient otwiera atlas samochodowy, a tam wszędzie czerwone
kropki. Sprzedawca wyjaśnia: A na tej stronie mamy Odrę.

                 Co łączy psa z człowiekiem?
                 Smycz.

Jak się czuje ogórek w towarzystwie śmietany?
Mizernie.

                 -Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa.
                 -A nie pogryzie mnie???
                 -Właśnie chciałem to sprawdzić

Mówicie, że nie ma kosmitów? To skąd się wzięły tabliczki: "Obcym wstęp
wzbroniony’’?

Dzwoni klient do sklepu mięsnego i pyta: 
-Czy ma pan kurze nóżki?
-Mam
-Czy ma pan skrzydełka?
-Także mam
-A ma pan świński ryj?
-Tak
-No to musi pan naprawdę śmiesznie wyglądać!

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz coś w trybie oznajmującym.
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!
                                          Co robi piłkarz na autostradzie?
                                            Stoi w korkach.
  Dlaczego lody się topią?
  Bo nie umieją pływać.

         Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi:
        - Hau!
        - Halo?
        - Hau!
        - Nic nie rozumiem.
        - Hau!
        - Proszę mówić wyraźniej!
        - H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula: HAU!

Dlaczego nie da się zjeść zegarka?
Bo to zbyt czasochłonne.

     Śpi gajowy w leśniczówce, nagle budzi się i słyszy jakiś łomot. 
     Patrzy, a tam w kontakcie spadło napięcie.

Jaki film jest najbardziej przerażający dla paznokci u rąk?
Czas Apokatipsy.

         Dlaczego dorośli pytają dzieci, kim chcą być w przyszłości?
         Bo sami wciąż szukają na to pomysłu.

Jak się rozmnażają kalorie?
Przez pączkowanie.
                        Jak nazywają się małe sowy, które mówią tak?
                        Taksówki.

Jaki jest największy las na świecie?
Las Vegas.

                    - Dzień dobry! Ja dzwonię w sprawie garażu.
                    - Tutaj baza rakietowa. Źle pan trafił.
                    - Nie, to wy źle trafiliście!

Spotykają się dwa jeże. Jeden ma zabandażowaną łapkę.
- Co ci się stało?
- Chciałem się podrapać.

                                  Co jedna flaga powiedziała do drugiej?
                                 Nic, tylko sobie pomachały.

Jakie rytmy komputery lubią najbardziej?
  Algo-rytmy.
                                             Szedł sobie Chopin i… Bach.
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     Najlepsze   MEMY   z  Internetu
               o   REKINACH

  REKINY W CHORWACJI

     Wszyscy myślą, że tylko w oceanach żyją rekiny. Mylicie się. W Morzu
Adriatyckim żyje ponad 30 gatunków rekinów np. żarłacz biały. W
Chorwacji żyją 4 gatunki rekinów, z tego 2 z nich są ludożercze (rekin
ostronosy i żarłacz biały). Rekin ostronosy to samotnik, który pokonuje w
wodzie bardzo duże dystanse. Jest agresywny, atakuje także ludzi. 
     Żarłacz biały uważany jest za najbardziej niebezpiecznego z rekinów.
Opinię taką wzmacniają publikowane dane na temat liczby ataków na
terenach kąpielisk między innymi południowej Australii, Nowej Zelandii,
Stanów Zjednoczonych i południowej Afryki, a więc na terenach
występowania tego gatunku. Analiza tych danych wskazuje jednak, że
człowiek nie jest "przysmakiem" żarłacza białego. Odnotowywane ataki
należy raczej traktować jako "pomyłki" drapieżnika. Wskazuje na to sposób
gryzienia w czasie ataku. Rekin nie rozrywa ofiary, lecz gryzie i w
większości wypadków odpływa, pozwalając ofierze przeżyć. Nie należy
również wykluczać ataków powodowanych chęcią obrony swojego
terytorium. 
Źródła: wikipedia , nto.pl                Wybrał: Michał Krawczyk

                                    
                                         Żarty o rekinach

 Na środku oceanu spotykają się trzy rekiny. Jeden z nich mówi: 
- Psia krew, zżarłem jednego Francuza. Był taki wyperfumowany, że do tej
pory czkam wodą kolońską.
Drugi na to:
- To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoś Rosjanina, chyba to był generał, bo
do tej pory w brzuchu dzwoni mi jakieś żelastwo. Te jego medale tak
brzęczą, że ryby płoszę...
A trzeci rekin mówi:
- To jest wszystko nic, koledzy! Ja zżarłem tydzień temu jakiegoś gościa,
taki miał pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanurzyć.

źródło: Dowcip.NET                 Wybrał Michał Krawczyk
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Litwo, ojczyzno moja…
       Moje wyjazdy na Kresy nabierają już pewnej cykliczności. Tereny, które przez wieki należały do
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a następnie stanowiły istotny element II Rzeczpospolitej, urzekają
mnie swoim pięknem, ale stanowią również element moich zainteresowań jako historyka. Za każdym
razem odkrywam coś nowego, pięknego, ale i przerażającego, czyli miejsca masowych mordów na
Polakach, dokonywanych nie tylko przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, ale i partyzantkę
sowiecką oraz czerwonoarmistów.
       Tym razem uczestniczyłam w wyjeździe edukacyjnym do Białorusi i Litwy zorganizowanym przez
IPN Oddział warszawski, w ramach głównej nagrody w konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie
w XX wieku” , w terminie 9-14.09.2019 r.
       Tematem przewodnim wyjazdu było odwiedzenie miejsc związanych z życiem i twórczością,
naszego wybitnego poety Adama Mickiewicza oraz odwiedzenie miejsc i nekropolii, gdzie spoczywają
nasi żołnierze walczący w czasie wojny polsko- bolszewickiej, II wojny światowej oraz w okresie
powojennym, pojałtańskim, w którym okazało się, że ziemie rdzennie polskie zostają przyłączone do
ZSRS.
      Wyjazd to była prawdziwa uczta dla ducha i oka. Najpierw pojechaliśmy do Zaosia – miejsca
urodzin Adam Mickiewicza, gdzie zachował się skansen dworku i zabudowań gospodarczych, po
których oprowadzał nas dyrektor tego obiektu, który na każdym kroku podkreślał, iż Adam Mickiewicz
był wielkim poetą białoruskim. Byliśmy w pokoju, z którego młody Adam nocami uciekał do swojej
wielkiej niespełnionej miłości Maryli Wereszczakównej. Następnie udaliśmy się do Nowogródka do
Muzeum biograficznego, a zarazem domu Mickiewicza, zwiedzaliśmy też ruiny zamku, w których
bawił się z kolegami po szkole. Kontynuacją śladów wieszcza było Wilno – Uniwersytet, oraz miejsca
szczególnie ważne jak: budynek, w którym był więziony z innymi Filomatami, tam również rozgrywała
się akcja „Dziadów” cz. III, celę Konrada – Gustawa oraz dom, który był ostatnim miejscem pobytu
Mickiewicza w Wilnie. Potem został z niego zesłany do Rosji. I tu w Wilnie. drogi czytelniku.
dowiedziałam się, że Adam Mickiewicz był wielkim poetą litewskim. No cóż, uważam, że nikt nie ma
takiego prawa, żeby przywłaszczać sobie Mickiewicza, chociaż patrząc obiektywnie, najpiękniejszy
pomnik wieszcza stoi na Rynku krakowskim, przypadek? Nie sądzę.
       Jeżeli chodzi o miejsca związane z pochówkiem polskich żołnierzy i ludności cywilnej, najbardziej
wstrząsające wrażenie zrobiły na mnie: Koniuchy (na Litwie) – miejsce mordu ludności polskiej,
popełnionego 29 stycznia 1944 przez partyzantów radzieckich (Rosjan i Litwinów) na co najmniej 38
polskich mieszkańcach (mężczyznach, kobietach i dzieciach; najmłodsze miało 2 lata). Drugim
miejscem były Ponary - dla wielu naszych rodaków niewiele mówiąca nazwa. Tymczasem, na terenie
tej wileńskiej dzielnicy śmierć poniosły dziesiątki tysięcy ludzi. W "dołach ponarskich" spoczywają
przedstawiciele różnych narodowości, ale najwięcej jest tutaj Żydów i Polaków. Najczęściej podaje się,
że w podwileńskich lasach wymordowano od 56 do 70 tysięcy Żydów i od kilku do 20 tysięcy
Polaków. Ginęli tu przedstawiciele polskiej inteligencji (lekarze, prawnicy, naukowcy) i członkowie
organizacji podziemnych. 
         Na koniec chciałabym wspomnieć jeszcze o najważniejszym dla każdego Polaka cmentarzu na
Rossie i Grabie. Tuż przy wejściu, przykryty płytą z czarnego wołyńskiego granitu - spoczywa tu serce
Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze szczątkami Jego Matki Marii z Billewiczów
Piłsudskiej. Na płycie grobowej widnieje lakoniczny napis: MATKA I SERCE SYNA, Nie ma nazwiska,
ale każdy Polak przybywający na Rossę wie, kto w tym miejscu jest pochowany.
        Zachęcam wszystkich do odwiedzenia miejsc, które nieodłącznie związane są z naszym
dziedzictwem historycznym i kulturowym.

                                                                                          Małgorzata Kuśtrowska
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Radosna
twórczość klasy 6b

Lód jest dobry w swej naturze,
Czy w kubeczku czy z patyczka
W upał zawsze jest pysznością
Joker to J jak: Jestem szczęśliwy.
Lulek  to znane szczerze: Lubię jeść lody na spacerze.
I tym podobne są rymy szczere.
Dzięki tobie jestem w niebie, o aniele!
W rożku, na patyczku lub w kubeczku
zawsze pomagają w zjedzeniu.
Lepsze od chipsów, od lemoniady,
trudno mi wymienić jakiekolwiek wady.
                      autor: Mateusz Krzywicki, Aleksander Mądry,                         
                                 Grzegorz Lenda

                               
                                Ściano,
                               Taka blada.
                               Ty odzwierciedlasz moją duszę…
                               Jesteś tak przydatna,
                               Lecz nikt cię nie docenia.
                               Gdyby nie ty,
                               sąsiad widziałby mnie w nocy,
                               Kiedy jem natchosy.
                               Twoim przyjacielem jest sufit.
                              Jego też uwielbiamy,
                              Ale ciebie bardziej kochamy.
                                               autor: Jacek Radwański, Jakub Dydaś,         
                                           Maksymilian Pabis, Jan Achimescu

                  Piórniczku, piórniczku, co tam chowasz w sobie?
                  Tajemnicze wejście do Narnii
                   Oczywiście.
                   Otwieram wejście do Narnii,
                   A tam ludzie są marni,
                   Niebo granatowe jak oczy Nadii.
                                        autor: Nadia Kujawska, Gabriela Molenda,           
                           Gabriela Studzińska, Amelia Rzepecka 

Mamy Kaktusową Pustynię.
Komornicy zabrali nam
Kaktusową Pustynię!
Zabrali nam wszystkie igły, 
które wbiły im się w serca 
niczym sztylety, 
pozbawiając ich prawdziwej miłości.
I został tylko piach!
                autor: Matylda Kula, Marcelina Malik, Aleksandra Buła,               
                                      Sonia Chodór

                               Miron Białoszewski
                                        Namuzowywanie
                                        Muzo
                                        Natchniuzo
                                        tak
                                        ci
                                       końcówkowuję
                                       z niepisaniowości
                                      natreść
                                      mi
                                      ości
                                      i
                                      uzo

        Zamieszczone poniżej wiersze powstały podczas lekcji języka
polskiego w klasie 6B, a inspirowane były poezją Mirona
Białoszewskiego - "poety rupieci".  
       Dla porównania, że i nasi uczniowie mają wrodzony talent i niczym
nie ustępują Mistrzowi Mironowi, przytaczam oryginał:

             Miron Białoszewski
   Studium klucza
       Klucz 
       ma 
       zapach wody gwoździowej 
       smak elektryczności 
       a jako owoc 
       to on cierpki 
       niedojrzały 
       będący cały w sobie 
       pestką.

Klucze kluczą już w mym zamku,
Lecz trafić nie mogą .
Chcę go otworzyć jednak.
No i wreszcie otworzyłem,
Mamę w kuchni zobaczyłem,
Jak mi rosół gotowała…
Trochę kurcząt tam dodała.
              autor: Jacek Radwański, Jakub Dydaś, Maksymilian Pabis,
                         Jan Achimescu  

                     Kluczu! Kluczu!
                     Jesteś skarbem moim małym.
                     Skórę mi ratowałeś razy wiele,
                     Jesteś moim przyjacielem.
                     Ciepły dotyk , grubość twoja,
                     Otworzyła mi otchłań głodomora.
                     Przed włamaniem bronisz czasem
                    I przed zmarnowanym czasem.
                    I dziękuję kluczu bardzo,
                    Że stoisz przy mnie hardo.
                                       autor: Aleksander Mądry, Mateusz Krzywicki,         
                                          Grzegorz Lenda

Kluczu, kluczu z metalu,
Smakujesz jak hajs w każdym calu,
Topisz się podczas upału.
Pachniesz jak stare buty,
Kluczu z metalu wykuty
Wychodzący już prosto z huty.
   autor: Gabriela Molenda, Gabriela Studzińska, Nadia Kujawska,               
                 Amelia Rzepecka 
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Nasi kudłaci i pierzaści przyjaciele
                                   Koty domowe

     Przodkiem kota domowego jest kot nubijski – według poglądów
większości współczesnych naukowców różnice pomiędzy kotem
domowym i nubijskim są tak niewielkie, że należą one do tego samego
podgatunku. Istnieją rozbieżności w kwestii daty udomowiania kota.
Większość źródeł sugeruje lata 4000–3700 p.n.e., a miejscem, w którym
miało do tego dojść była Nubia. Istnieją jednak dowody (grób mężczyzny z

kotem   z Cypru sprzed ok. 7500 r. p.n.e.), że domestykacja kota zaczęła
się znacznie wcześniej i trwała kilka tysięcy lat, a jej miejscem był obszar
Żyznego Półksiężyca. 
      Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w starożytnym
Egipcie, gdzie był zwierzęciem świętym, utożsamianym z boginią Bastet, a
zwłoki kotów mumifikowano. Później zaczęto wykorzystywać go do
tępienia gryzoni. Od momentu swego udomowienia kot stał się bohaterem
licznych baśni i mitów. 

                                    Kocie ciekawostki

1.   Każdy koci nos jest tak unikalny, jak linie papilarne u człowieka.
2.   Prawie 10% wszystkich kości kota znajduje się w jego ogonie.
3.   Koty nie mają obojczyka. Ten "brak" sprawia, że mogą wciskać się
     we wszystkie szczeliny, przez które może przejść ich głowa.
4.   Kot spędza ok 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że 
      dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swojego życia.

  Wybrała i opracowała: Oliwia Gajda

a modra krytycznie zagrożona wyginięciem

      W jednej ze scen w "Rio" spanikowany Blu, który nie potrafi latać,
krzyczy "Wszyscy umrzemy!". Niestety była to okrutna przepowiednia
końca gatunku ar modrych, które oficjalnie zostały ogłoszone gatunkiem
wyginiętym.
   Jak wynika z badań BirdLife International, w ubiegłym roku na zawsze
pożegnaliśmy nie trzy, ale aż osiem gatunków ptaków. Jest wśród nich ara
modra (Cyanopsitta spixii), która stała się bohaterką filmu animowanego
"Rio". Niestety gatunek w rzeczywistości nie podzielił losu filmowej pary
ostatnich ptaków, którym udało się przedłużyć gatunek. Rzeczywistość na
naszej planecie nie podarowała im happy endu i od tego roku o arze modrej
będziemy mogli wyłącznie pooglądać filmy.

Hej, Ludziska! 
Wbijajcie na kwadrat do sali 51
(komputerowej) w każdy poniedziałek w
godzinach 13.30- 15.15. Macie ciekawy tekst
lub choćby pomysł, postaramy się go
zrealizować w postaci artykułu w naszej
gazetce. Gdyby ktoś chciał pochwalić się
swoimi rysunkami, wierszami, komiksami,
filozoficznymi wywodami ZAPRASZAMY joł
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