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             Uczeń pyta...         
Pedagog odpowiada...  

W puli anonimowych pytań do pedagoga pojawiło się kilka
„karteczek” z problemami. W myśl zasady – nie ma głupich pytań, są
tylko głupie odpowiedzi podjęłam próbę ustosunkowania się do
każdej nawet tej niezrozumiałej problematyki.

Z jakiego powodu nauczyciele faworyzują niektórych uczniów? Jest
to bardzo denerwujące.
Odpowiedź: Z przykrością muszę przyznać, że nie znam odpowiedzi na to
pytanie. Żywię nadzieję, że takie sytuacje nie mają miejsca . Jeśli jednak
tak się dzieję, to mogę wyrazić jedynie przykrość, że zdarzają się w szkole
takie incydenty, które są odbierane jako faworyzowanie. Mam nadzieję, że
to incydentalne wydarzenia. Jeśli jednak autor pytania czuje się osobiście
dotknięty zawsze zalecam szczerą rozmowę , również z nauczycielem i
wyjaśnienie problemu.

Po czym nauczyciele stwierdzają, że ktoś jest uzależniony od gier
komputerowych?
Odpowiedź: Nauczyciele nie są w stanie w sposób jednoznaczny i
zdecydowany rozpoznać uzależnienia. Natomiast potrafią dostrzec pewne
symptomy, takie jak: zmęczenie, zdenerwowanie, czasami apatia,
podkrążone oczy, zaczerwienienie białek w oczach, agresja, zmiana
słownictwa, które mogą sugerować pojawiający się problem. Najczęściej
wtedy po rozmowie z rodzicami  taki uczeń jest kierowany na dokładną
diagnozę w kierunku uzależnienia, która może przeprowadzić psycholog
lub psychiatra.

Dlaczego Pani od muzyki uważa swój przedmiot za najważniejszy?
Odpowiedź: Myślę, że muzyka dla naszej Pani jest częścią Jej życia. Chce
Was zarazić swoją pasją, stąd poczucie autora pytania o wysokiej randze
muzyki. Edukacja muzyczna, mimo, że wydaje się  mniej ważna,
uwrażliwia nas na całe życie, czyni nas lepszymi ludźmi. A każdy
nauczyciel dla którego praca jest pasją będzie uważał swój przedmiot za
najważniejszy.

Dlaczego od poniedziałku do piątku jest 5 dni a od piątku do
poniedziałku 3?
Odpowiedź: Myślę, że problem ten zaprząta umysły filozofom od zarania
dziejów. Odpowiedzi na to pytanie możemy doszukiwać się w Biblii,
filozofiach marksistowskich. Proponuje poszukiwać samodzielnie a nie
oczekiwać gotowej odpowiedzi, tym cenniejszym będzie dojście do
prawdy.

Zrobiłaby Pani sobie tatuaż?
Odpowiedź: Oczywiście, że nie mam z tym problemu. Nawet przyznam się
w tajemnicy, że ….. mam już tatuaż! :)

Poaruski pagadi, sprech du deuchland 4 ***
Odpowiedź: Uczmy się języków obcych bo jak widać braki uniemożliwiają
nam konwersację

pedagog szkolny: Anna Pabiańczyk

                     Wrażenia
                           po 
           odLOTowej wycieczce

  Choć do wakacji zostało jeszcze kilka miesięcy, to klasy piąte i szósta nie
marnują cennego czasu. 4 listopada odwiedziły Centrum Edukacji Lotniczej
i nabywały wiedzę oraz praktyczne umiejętności, jak sprawnie poruszać się
po terminalu lotniska i jak przygotować bagaż, by nie zaliczyć gafy. :) Ci co
już kiedyś lecieli samolotem nabywali nowych umiejętności, a ci co jeszcze
nigdy nie odważyli się polecieć tym wynalazkiem, dowiedzieli się, co robić,
by się nie pogubić. Oglądali również startujące i lądujące samoloty, tworzyli
swój własny bilet, zastanawiali się, które rzeczy wziąć do walizki, a które do
bagażu podręcznego, sprawdzali siebie nawzajem czy nikt przypadkiem nie
ma bomby... 
  Ok, tyle tych przyjemności, ale co z tego wynieśli? 
Odpowiedź jest prosta! Wszystko, no, poza sprzętami, które tam były... Już
teraz można powiedzieć, że jesteśmy mistrzami w przemieszczaniu się po
lotnisku. Wiemy, czego nie można brać do bagażu podręcznego, a co warto
wziąć do walizki. Przy kontroli bezpieczeństwa nie możemy tak po prostu
sobie przejść przez bramki, tylko musimy zdjąć z siebie rzeczy metalowe
lub takie rzeczy jak kurtka czy czapka. A jeżeli sobie ktoś zapomniał zasad,
może sobie zobaczyć na ekran przedstawiający, co robić w danym
miejscu. 
   Myślę, że wszystkim by się podobała ta wycieczka. Słyszałam, że
niektórzy nawet byli smutni, że ten projekt już się kończy. Najlepiej
zapamiętana była dla uczniów ta niesamowita wycieczka, wspólna gra w
Kahoot, robienie sobie nawzajem map, a potem odnalezienie pysznych
skarbów, poszukiwanie kodów QR z świątecznymi odpowiedziami do
zagadek oraz  grupowe robienie lapbooków z wyjątkowym w tym czasie
przesłaniem - zatrzymania zanieczyszczenia Ziemi.
   Wyjazd do Kraków Airport został sfinansowany w ramach programu
English Teaching autorstwa Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności,
którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 
                                                                                 
                                                Patrycja Siastała
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   Sprawdź czy jesteś
Smartfonowym zombie

      Niektórzy z was wiedzą, jak wygląda praca pilota czy stewardessy, ale czy wiecie, czym się
zajmuje pracownik zespołu „Need Help?” czy Agent Obsługi PRM? Nazwy wyglądają na jakieś
skomplikowane funkcje czy zawody. Postaram się rozwiać wasze wątpliwości. Pokażę wam 10
zawodów, które wchodzą w całą kadrę lotniska.

1. Kontroler Ruchu Lotniczego czuwa nad bezpieczeństwem samolotów znajdujących się w
przestrzeni powietrznej, m.in. wydając załogom zezwolenia (np. start lub lądowanie), instrukcje
zmiany prędkości, wysokości lub kursu, a także rozwiązuje niespodziewane problemy
występujące w ruchu lotniczym (np. awaria samolotu w trakcie lotu).

2. Agent Obsługi Pasażerskiej zajmuje się odprawą biletowo-bagażową oraz wpuszczaniem
pasażerów na pokład samolotu.

3.  Agent Obsługi PRM asystuje pasażerom z niepełnosprawnością od punktu zgłoszenia na
lotnisku, poprzez procedury odprawy i kontroli bezpieczeństwa, aż do zajęcia miejsca w
samolocie.

4.  Ramp Coordinator / Flight Dispather nadzoruje przebieg obsługi płytowej, załadunku samolotu
oraz przygotowuje dokumenty z nim związane.

5.  Pracownik Obsługi Płytowej zajmuje się obsługą sprzętu lotniskowego, sortowaniem oraz
załadunkiem i rozładunkiem bagażu.

6.  Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego przez 7 dni w tygodniu, 24h / na dobę czuwa nad
prawidłową pracą i utrzymaniem portu lotniczego, nadzorując wszystkie działające tu służby i
podejmując kluczowe decyzje w sytuacjach kryzysowych.

7.  Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego (tzw. Marshaller lub Marszałek) poruszający się
charakterystycznym, żółtym, samochodem z napisem Follow Me, ustawia samoloty na płycie
postojowej, wskazując im bezpieczne kierunki poruszania się, a także zabezpiecza samoloty
podczas ich kołowania w pobliżu przeszkód.

8.  Koordynator Obsługi Terminalowej nadzoruje przebieg płynności obsługi pasażerów i ich bagażu
w terminalu, planuje wykorzystanie infrastruktury terminalowej oraz czuwa nad jej sprawnością
techniczną.

9. Służba Ochrony Lotniska zapewnia bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom lotniska oraz
prowadzi kontrolę bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i bagażu.

10.  Pracownik Zespołu „Need Help? - Potrzebujesz pomocy?” przemieszcza się w
charakterystycznych żółtych koszulkach po terminalu pasażerskim i służy pasażerom pomocą
oraz wsparciem w nawet najbardziej nietypowych sprawach, przy ścisłej współpracy ze
wszystkimi służbami lotniskowymi.

    Jak się okazuje, by pracować na lotnisku – nie trzeba być pilotem ani stewardessą!
                                                                                                     
                                                                                           Patrycja Siastała

                        Kim warto zostać:
                 pilotem czy stewardessą?

Jeżeli ktoś Cię zapyta, czy jesteś uzależniony
od internetu, większość z nas odpowiada, że
nie, lecz niektórzy jednak mogą być.
Stworzyłam ten mały teścik, by się przekonać,
czy rzeczywiście jesteś uzależniony.

1. Jak długo grasz / przeglądasz internet
dziennie?
a) 20 minut dziennie
b) 1 godzinę dziennie
c) 24 godziny dziennie
d) 10 godzin dziennie

2. Czy idziesz z telefonem spać?
a) Tak
b) Rzadko, ale tak
c) Raz w miesiącu
d) Nie

3. Jak się budzisz, czy sięgasz najpierw po
telefon?
a) Nie
b) Tak
c) Czasami
d) Rzadko, ale tak

4. W jakim wieku otrzymałeś /-aś swój pierwszy
smatrfon?
a) W wieku 5 lat
b) W wieku 10 lat
c) W wieku 7 lat
d) W wieku 12 lat

5. Według Ciebie od ilu lat są tzw. social
media?
a) Od 3 lat
b) Od 10 lat
c) Od 13 lat
d) Od 7 lat
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Recenzje książek:

    Wszystkie powieści z poniższej listy przeczytałam w październiku
(oczywiście było ich więcej, ale tu podaję te godne uwagi).
Oto książki, o których powinniście wiedzieć:
 
·  „Rutka”, aut. Joanna Fabicka – jest to trudna książka, która mnie
zadziwiła, wzruszyła i dała do myślenia, więc polecam ją dla osób od 10 do
14 lat. Przedstawia ona w niezwykły i zagadkowy sposób II wojnę światową
i niedolę dzieci w żydowskim getcie. Opowiada o zupełnie zwykłej,
dziesięcioletniej Zosi, mieszkającej na zupełnie zwykłej ulicy Rybnej, w
zupełnie zwykłej dzielnicy Łodzi. Podczas wyjazdu matki dziewczynę
pilnuje ciotka Róża. Niedługo po jej przyjeździe Zosia spotyka rudowłosą
dziewczynkę, która ma na imię Rutka. Razem z nią wybiera się w
niesamowitą podróż w czasie. Czy Zosia odgadnie, kim jest Rutka? Czy
odkryje tajemnice Białego Pana? I czym właściwie jest Diamentowa
Planeta?

·  „Dziewczynka z atramentu i gwiazd”, aut. Kiran Millwood Hargrave – to
jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam, (choć uważam, że tytuł
zupełnie nie pasuje do tekstu). Wartka akcja, wspaniałe opisy i intrygująca
fabuła – wszystko to, znajdziesz w tej książce. Isabella musi ocalić rodzinną
wyspę Moya przed porażającymi posłańcami Yote i samym demonem.
Razem z przyjaciółką, córką okrutnego władcy wyspy – Gubernatora,
wyrusza w podróż do podziemnych korytarzy, które tysiąc lat temu
przemierzała Arinta. Czy Lupe i isabella dadzą radę przeciwstawić się
demonowi Yote? Czy uwierzą w legendę i wyciągną miecz Arinty? Czy obie
wrócą z radosnymi wieściami?

·  „Chłopak z lasu” aut. Mårten Melin – idealna książka dla wielbicieli
fantastyki. Na początku sądziłam, że będzie to powieść psychologiczna, ale
wraz z płynącą akcją przekonałam się, że nie brakuje tu trolli, magii i
dziewcząt zabranych do serca góry, które zapomniały o swoim życiu i
poszły za miłością. Czy to samo zrobi dwunastoletnia Mona, która już po
pierwszym spotkaniu wiedziała, że Mikael jest jej przeznaczony? Kim
właściwie jest Mikael? Dlaczego Mona tak go wyczekuje? Czemu zmieniła
swoje nawyki? Czy zaczęła się upodabniać do Mikaela? Czemu zapomina
nawet o najlepszej przyjaciółce? Czy wejdzie na Most?

·  „Podróż na koniec świata”, aut. Nicholas Gannon – pierwsze rozdziały
były genialne, w połowie zaczęło się robić nudno, a pod koniec akcja się
toczyła, jak żółw na deskorolce z połamanymi kółkami. Autor przedstawił
nam Archera B. Helmsley, Oliviera Gluba i Adelajde L. Belmont, którzy chcą
wyruszyć na wyprawę, aby uratować dziadków Archera. Przygotowania
ciągną się przez całą książkę, a nie wynika z nich nic. Jeśli lubisz mnóstwo
opisów i wolną, pełną gier słownych akcję, to ta powieść może ci się
spodoba, ale gdy masz do wyboru powyższe książki, a „Podróż na koniec
świata” to nie zastanawiaj się – wybierz inną. Ja chcę nie odrywać się od
książki, aby fabuła mnie porwała i chcę czuć jakbym sama to przeżyła. Ta
powieść nie spełnia moich oczekiwań.

                                             Matylda Kula
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>>RELACJA Z WIZYTY NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KSIĄŻKI<<<

       Kto twierdzi, że Polacy nie czytają książek, powinien udać się na Targi Książki w Krakowie – 
Z pewnością największą tego rodzaju imprezę w Polsce i jedną z większych na świecie. W dniach 24-
27 października, w ogromnych salach w EXPO przy ulicy Galicyjskiej 9 odbyła się ogromna impreza-
zjechali się czytelnicy z wielu miast i krajów, było ich w sumie około 68 tysięcy! Na ulicach i
przejściach stali policjanci, przepuszczając coraz to większe tłumy w kierunku hal, a przy samym
wejściu do budynku sprawdzano, czy nie wnosi się niebezpiecznych przedmiotów. Przy zwiedzaniu
towarzyszyło mi nieustanne uczucie tego, że nie zdążę wszystkiego obejrzeć. I jednak moje
przeczucia nie myliły się- zobaczyłam pewnie jedną pięćsetną całej wystawy! 
         Ale głównym powodem, dla którego udałam się na targi było spotkanie z wybitnym pisarzem
książek fantasy- Brandonem Mullem, autorem znanego niemalże wszystkim "Baśnioboru". Bardzo
polecam Wam jego książkę pt. „Zwierzoduchy”. To jedna z lepszych pozycji, jakie przeczytałam, a
uwierzcie mi, trochę tego było. Szczęka opadła mi aż do ziemi, kiedy zobaczyłam, ilu fanów ma ten
autor. Kolejka po jego autograf ciągnęła się przez pół ogromnej sali. Do przybycia tam skłoniła mnie
jeszcze jedna rzecz- odwiedzenie stoiska wydawnictwa Nowa Baśń, które przetłumaczyło
"Wojowników", moją obecną ulubioną książkę. Ta opowieść nie jest w żadnym stopniu nudna, wręcz
przeciwnie, akcja jest prawie cały czas wartka a wydarzenia trzymają w napięciu- na dodatek jest
napisana bardzo ładnym stylem. Musicie koniecznie to przeczytać! Jeśli lubicie zwierzęta na pewno
pokochacie tę powieść!

                                                                                 Gabriela Molenda
-

    "Sonic" to dosyć stara, gra którą znają chyba wszyscy. Ostatnim czasem dowiedziałem się, że
powstanie film o tej fikcyjnej postaci. Ma on być wyemitowany w Rosji 7 listopada 2019 roku. Na film
producenci zamierzają przeznaczyć aż 90 milionów dolarów. Po oglądnięciu zwiastuna filmu można
dowiedzieć się, że Sonic to bohater, który potrafi osiągać niesamowite prędkości. Potwierdza to
początkowa scena, w której Sonic został złapany przez policjanta na miernik prędkości. Policjant
wpadł w niemałe osłupienie, gdy radar pokazał mu, że nasza postać pędziła aż 760 km na godzinę. 
      Jest to tym bardziej niesamowite, że dokonał tego bez jakiegokolwiek mechanicznego wsparcia -
na własnych tylko nogach. Sonic tak jak zwykle przesadzał z prędkościami, lecz tym razem przez
jego szalony pęd i niezwykły skok mocy wysiadło nagle zasilanie w czterech stanach na zachodnim
wybrzeżu. To niewytłumaczalne zjawisko spowodowało, że wojsko wynajęło kogoś, komu powierzyło
ogarnięcie tej katastrofy. To właśnie ten tajemniczy ktoś zaczął ścigać naszego bohatera – i to trzeba
zobaczyć. Zwiastun to zdecydowanie za mało, żeby się dobrze bawić.
      Drodzy Czytelnicy - z mojej strony to tyle, mam nadzieję że tym krótkim opisem zainteresowałem
Was tym filmem. Jeżeli chodzi o moją opinię, to zwiastun na tyle mi się bardzo spodobał, że jestem
pewien, iż pójdę na ten film do kina, a na razie daję mu 8/10.

                                                       Maksymilian Pabis .

-
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       Mirror's Edge to gra opierająca się na Parkour. Gracz wciela się w postać o imieniu Faith i musi
wykonywać swoje zadania, jednocześnie uciekając policji. W grze biega się po dachach, wskakuje na
rury, biega po dźwigach, spada na poduchy, wyważa drzwi i wiele innych. 

Mirror's Edge jest bardzo przyjemna do czasu kiedy trzeba walczyć. System walki jest zrobiony
bardzo topornie. Dopóki Faith biega po dachach, jest jeszcze ok, ale kiedy walczy z policją, to  ma się
wrażenie, jak by się grało jakąś deską, która jest ewidentnie bardzo miękka i można ją po 4
kopniakach po prostu rozwalić na pół. Ale rozumiem, czemu jest to tak zrobione. Otóż dlatego, żeby
gracz nie był drugim Terminatorem, gdyż w dużej mierze gracz zdecydowałby się wtedy tylko
walczyć. To samo tyczy się broni, ponieważ nie można z nimi praktycznie biegać i beznadziejnie
strzelają. 
    Gra jest naprawdę trudna i myślę, że spodoba się bardziej hardkorowym graczom. To nie jest zła
rzecz, bo w sumie gdyby gra była za łatwa, to by się o niej szybko zapominało. Zatem śmiało kup to
na jakiejś przecenie Steam czy na Allegro, bo jest to super gra, lecz jej normalna cena nie jest tego
niestety warta.
          Ocena: 8,4/10          Autor: Mateusz Krzywicki

        Enter The Gungeon to gra pełna giwer, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zmienić przyszłość.
                                      Jednak zanim to zrobisz musisz przejść podziemne lochy, używając dziwnych
pistoletów, które znajdziesz w skrzyniach. Potrzebujesz ich, gdyż loch Spluwy jest brutalny i pełen
niebezpiecznych przeciwników. Nawet naboje z twojego pistoletu przemieniają się w laserowy
szkielet! 

     Gra opiera się na ciągłym powtarzaniu poziomów, żeby stać się lepszym. Trzeba się trzymać, bo
jest tu dużo rzeczy, na które musisz zwracać uwagę. Na końcu zawsze każdego poziomu jest jakiś
"Boss", którego trzeba zabić, ale zanim to zrobisz, musisz nauczyć się jego ruchów i wiedzieć, jak
reagować na wszystko, czym w ciebie rzuci.
      Poziom trudności jest tak wyśrubowany, że nawet po poświęceniu 3000 godzin nadal można nie
osiągnąć 100% kompletności gry. Ale według mnie to dobrze! W grach nie chodzi tylko o to, żeby
tylko je przejść, ale też, żeby coś poczuć, żeby wracać ponownie do gry i próbować czegoś nowego. 
Jednak chyba najważniejszą rzeczą jest pytanie innych graczy na forach, ponieważ nic nie jest ci
powiedziane w Lochu. Musisz radzić sobie sam, ale na szczęście dzięki internetowi możesz zapytać
innych, co robi dana rzecz albo jak odblokować to czy tamto. Wskazane jest też oglądać dużo filmów,
poradników, nawet oficjalną wikipedię ETG. 
      Zatem powodzenia w lochu. Gra oczywiście jak najbardziej warta kupna i na dodatek jedna z
lepszych w mojej bibliotece!

Ocena: 10/10

                      Autor Mateusz Krzywicki

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=vYpSoiNdrZw (Enter The Gungeon - Launch Trailer) 

Wikipedia: https://enterthegungeon.gamepedia.com/Enter_the_Gungeon_Wiki

Cena:53,99 zł

https://www.youtube.com/watch?v=vYpSoiNdrZw
https://enterthegungeon.gamepedia.com/Enter_the_Gungeon_Wiki
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         Ciągłe problemy z wypadkami  samochodowymi. 

    Na Polskich drogach jest bardzo dużo wypadków drogowych. Nie ma
dnia bez stłuczki lub poważnego wypadku samochodowego.Setki ludzi
ginie podczas  jazdy właśnie tym pojazdem. Niektóre zdarzenia są
większe, inne mniejsze, ale wszystkie są groźne i niosą ryzyko śmierci. 
      Około 5% ludzi powodujących wypadki to osoby będące pod wpływem
alkoholu. Polska jest na 4 miejscu w UE pod względem  wypadków 
samochodowych. Ich liczba wynosi ponad 30000. Aż 86% wypadków jest
z winy kierowców. Najczęściej ludzie giną przez:
-nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (25,5%)
-niedostosowania prędkości (24,7%)
-nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na "pasach"(12,1%)  
-nieutrzymania odpowiedniej odległości między pojazdami (8,9%)
-niebezpiecznego zachowania pieszego (7,5%)
-nieprawidłowego wyprzedzania (4,8%)

      Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie statystyki przemówią do
waszej wyobraźni i spowodują, że staniecie się bardziej ostrożnymi
użytkownikami ruchu drogowego.

   Wybrał i opracował: Michał Krawczyk

Polskie drogi są pełne błędów np. za dużo znaków w jednym miejscu,
pomylone słowa na jezdni (chodzi o prawo i lewo), złe linie takie jak na
zdjęciu.Te rzeczy doprowadzają do wielu wypadków ,tych wypadków jest
tak wiele ,że nie będę ich wymieniał.

                                 MOŻNA TEMU ZAPOBIEC!
                                                  np.
1.Lepsze szkolenie malarzy lin.
2.Nowe procedury stawiania znaków.
3.Nowe maszyny.
4.Człowiek ,który sprawdza linie po skończeniu ich malowania.

             
                  MYŚLĘ , ŻE TO ZOSTANIE WPROWADZONE!!!

                           Długie budowy dróg

       Właśnie te problemy ciągle się mnożą. Niestety tak jest, bo wykonawcy
dróg znowu mają problemy. GGDKiA  zerwała kontrakty na budowę
obwodnicy Częstochowy w ramach powstającej autostrady A1 oraz na
odcinek trasy S3 w okolicach Polkowic. 
      Generalnym wykonawcą było włoskie konsorcjum Salini.W niedawnym
czasie GDDKiA zerwała kontrakty z Rubau Polska na budowę trasy S7 na
odcinku węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola oraz trasy S61 na
odcinku Podborze – Śniadowo. 
      Czy te drogi powstaną w ogóle? - Powstać to powstaną. Jeśli nie zrobią
tego dzisiejsi wykonawcy, to zrobią to inni. Jeśli nie za rok, to może za lat
dziesięć. Jednak są one mocno opóźnione w stosunku do harmonogramu,
dlatego zamawiający, czyli GDDKiA, podejmuje trudne decyzje i niestety
wypowiada umowy.

                                   Michał Krawczyk

                  POLSKIE DROGI,
                  co z nimi nie tak?



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 23 12/2019 | Strona 8  

www.juniormedia.plSzczyt Wszystkiego

           Morskie Oko
     To był piękny wiosenny poranek. Razem z moją Rodziną- Rodzicami i Babcią- wybraliśmy się na
spacer do Morskiego Oka. Około godziny ósmej ruszyliśmy z parkingu w Polanicy Białczańskiej.
Słońce świeciło nam po twarzach, przed nami ciągnęła się szeroka asfaltowa droga, w około
rozpościerały się piękne widoki na tatrzańskie szczyty. Spacer- marzenie!!!! Nigdy wcześniej nie
byłam w Morskim Oku, ale przed wycieczką przeczytałam, że to największe jezioro w całych Tatrach.
Leży w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów na wysokości 1395 m n.p.m.
Bardzo chciałam zobaczyć to na własne oczy.
      Po godzinie dotarliśmy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Nazwa tych trzech wodospadów
upamiętnia sprowadzenie do Polski prochów wieszcza w 1891 roku. Same Wodospady zostały
nazwane Wodogrzmotami z racji huku, jaki powoduje spadająca nimi woda, zwłaszcza po dużych
opadach. Zatrzymaliśmy się na chwilę i …. czar prysł. Usłyszałam stukot końskich kopyt. Po chwili
minęła nas bryczka… 
     Na tym temacie się zatrzymamy. Los koni z Morskiego Oka porusza serca wielu
spacerowiczów. Na trasie do Morskiego Oka pracuje około trzystu koni. Tablice w Tatrzańskim Parku
Narodowym informują, że praca, którą wykonują, nie obciąża ich ponad siły, i że znajdują się pod
opieką weterynarza. Wydaje mi się, że te informacje to nic więcej jak wytłumaczenie dla tych, którzy
są zbyt leniwi, żeby odbyć ten spacer o własnych siłach. Patrząc na te biedne, spocone, ciężko
dyszące zwierzęta nie mogłam w to uwierzyć. Dwa konie ciągną pod stromą górę bryczkę, w której
siedzi 14 osób. Na trasie często widać kępki sierści, które musiały zostać wyrwane w czasie ciężkiej
pracy. Widziałam to na własne oczy. To jest nie do pomyślenia. Skoro ja- dziecko i moja Babcia bez
problemu dotarłyśmy do schroniska, to chyba dla większości zdrowych osób nie powinno to być
problemem!!! Nadal jednak ludzie wybierają bryczki i bezmyślnie przysparzają koniom cierpienia.
     Ja kocham konie i jeżdżę konno, lubię chodzić po górach, ale do Morskiego Oka więcej nie pójdę,
bo nie mogę patrzyć na cierpienie tych pięknych zwierząt. Jeśli Wy się tam kiedyś wybierzecie-
pamiętajcie, żeby pokonać tę trasę pieszo- na pewno satysfakcja będzie podwójna. Dopóki ludzie
będą korzystać z bryczek, dopóty cierpienie koni się nie skończy. 
                                                             OLGA URBAŃSKA

                                    KONKURS  NA PODSTAWIE TEKSTU
   1)   Na jakiej górze znajduje się Morskie Oko?
     a)  Tatry                    c)Bieszczady 
     b)  Łysogóry              d)Pasmo Iwański       
   
   2)   Ile zajmuje obejście Morskiego Oka  szklakiem  asfaltowym?
     a)  2,5 godziny           c) 1 godzina
     b)  3 godziny              d) 30 minut  

   3)  Ile koni pracuje w Morskim Oku?
       a)  15                     c) 300
       b)  200                   d)500
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Rohacze: Tatry Wysokie 
i Bieszczady w jednym

       Jeśli chcecie połączyć ekstremalną wspinaczkę z wędrówką po
słonecznych łąkach, to trafiliście we właściwe miejsce. Rohacze to tak
naprawdę tylko dwa szczyty: Ostrý Roháč (2088 m. n. p. m.) i Plačlivé
(2125 m. n. p. m.), ale nazwa ta przyjęła się dla wszystkich szczytów
otaczających tzw. Smutną Dolinę. Ich odrębność potwierdza fakt, że dla
tego rejonu drukuje się osobne mapy.

      Atrakcje:
-Piękne Widoki
-Ciekawe szlaki o różnych poziomach trudności
-Malownicze doliny
-Wiele możliwości wycieczek
-Pyszne jedzenie w schroniskach turystycznych

     Położenie:
Rohacze znajdują się w całości po stronie słowackiej. Jest to najdalej
wysunięta na zachód część Tatr Zachodnich. Jedyne dojście z Polski
przechodzi przez grzbiet Rakonia (1879 m. n. p. m.).

     Możliwości noclegowe:
Główna grań Rohaczy znajduje się w zasięgu trzech schronisk: Ťatliakova
Chata, Žiarska Chata, a także jednego polskiego: schroniska PTTK „Dolina
Chochołowska”

     „Level Hard”:
Grań Rohaczy często bywa nazywana „Orlą Percią Tatr Zachodnich”. Ta
,,Zachodnia Orla Perć" przebiega przez następujące szczyty: Z Wołowca
przez Jamnícke sedlo* na Ostrý Roháč, później przez Roháckie sedlo na
Plačlivé skąd schodzi się na Smútné sedlo. Ze Smutnej przełęczy wychodzi
się na Tri kopy (2136 m. n. p. m.), a stamtąd z kolei przeskakując przez
Hrúbą kopę (2166 m. n. p. m.) zdobywa się Banikov (2178 m. n. p. m.). Na
znacznej części szlaku osadzone są sztuczne ułatwienia w postaci
łańcuchów. Trasa jest znakowana na czerwono.
* sedlo – (słow.) siodło, przełęcz

       Trasy na długie spacery:
Jeśli chce się odbyć ciekawą wędrówkę, nie wchodząc nigdzie wysoko, to
polecam Roháckie Plesa**. Szlak ten zapewnia cudowną wędrówkę doliną
pośród malowniczych jeziorek.
** Pleso – (słow.) staw, jeziorko

           
      Mam nadzieję, że ten artykuł zachęcił was do odwiedzenia tego
pięknego miejsca, tym bardziej, że wkrótce będą ferie zimowe a w
niedalekiej przyszłości wakacje, na które wszyscy czekamy.

                                                     Grzegorz Lenda           
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 Czym są UMIZGI?- polonista wyjaśnia

Sekretny szyfr - pisanie liścików na lekcjach

    Kiedyś w mojej starej szkole zdarzył się przypadek. Dwie dziewczyny pisały sobie liściki podczas
lekcji. Opowiem Wam, jak to wyglądało:
    Ksiądz nam mówił o drodze krzyżowej. Dwóm dziewczynom, Emilce oraz Hani, bardzo się nudziło i
zachciało im się pisać listy do siebie nawzajem. Zaczęły pisać tak:
(Emilka) wiesz, taka lekcja nudna… może pójdziemy do toalety pograć na telefonie?
(Hania) nie wiem czy to możliwe iść do toalety w dwie osoby naraz… znasz księdza.
(Emilka) ale może dziś zmieni zdanie… zobaczymy.
(Hania) kto pierwszy pyta?
(Emilka) może ja?
(Hania) uważaj zaraz on zobaczy naszą kart- (ksiądz w tej chwili wyrywa im kartkę)
Po wyjęciu im z rąk karteczki, ksiądz przeczytał, co one pisały.

JAK TEMU ZAPOBIEC?
Wymyśliliśmy dla Ciebie szyfr, który rozwiąże całą sprawę!

Musisz tylko znać klawiaturę QWERTY.
Cały sens polega na tym, że przesuwasz jedną literę w lewo. Więc możesz na lekcjach pisać sekretne
listy, nie narażając się na jedynkę. Pisząc takie listy, żaden nauczyciel się nie zorientuje o czym
piszesz. Kiedy pisząc ten tekst. próbowałyśmy przetestować ten sposób, sama nauczycielka od
języka polskiego p. Ewelina Trzaska powiedziała, że nawet ona nie będzie próbowała tego
rozszyfrowywać, bo to zbyt duże poświęcenie!

Autorzy: Elodie Begala oraz Gabriela Studzińska

       Rzecz z pozoru prosta, okazała się jak zwykle nie do przejścia. I po co było tyle czasu poświęcać
na lekcji na omawianie kolejnych ksiąg epopei narodowej autorstwa naszego wieszcza- Adama
Mickiewicza???? Po co wtłaczać do głów współczesnej młodzieży przykłady romantycznych zalotów
Tadeusza do Telimeny czy Zosi, skoro i tak dzisiaj się to nie przyda, bo przecież oni nie mieli
smartfonów....
Ale do rzeczy:
       Według "Słownika Języka Polskiego" Umizgi to:
1. zabiegi mające na celu pozyskanie względów osoby płci odmiennej, starania o czyjąś rękę; flirt,
umizg (dawniej), zaloty, konkury, amory, zalecanki;
2. zabiegi mające na celu pozyskanie czyjejś przychylności, czynione dla jakiejś korzyści;

      Jak wynika z definicji, umizgi łatwo zaobserwować również na naszym szkolnym korytarzu. 
To także tytuł trzeciej księgi „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, którą uczniowie powinni
przeczytać w klasie ósmej w całości.
      A jak błysnęli nasi uczniowie na kartkówce z języka polskiego, gdzie mieli odpowiedzieć na
pytanie: Czym są tytułowe „umizgi”?
       O, zgrozo!!!! Fantazji im faktycznie nie brakuje. Nasi geniusze odpowiedzieli:
„są to potrawy dawane na uczcie”, „jedna z cech ubioru szlachty”, „polowanie szlachty”, „wojny, coś w
tym stylu”, „kłótnie”, „zjazd miejscowej ludności”, „jest to powrót myślą do Ojczyzny”, „staropolski
język”, „potyczki, wojny, coś takiego”, „zajęcia w Soplicowie”.
      
        Jak dobrze Mickiewiczowi, że leży sobie spokojnie na Wawelu i nie musi zmagać się z takimi
"kwiatkami", jak my - WASI poloniści.
                                                                                     P.B. i E.T.

Klawiatura

Przykład

Qwerty

(nie nasz szyfr)
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QUIZ -  Jaką dostaniesz kolejną ocenę ze
sprawdzianu?

1.  Z jakiego przedmiotu masz sprawdzian?
a)  Uwielbiam ten przedmiot.
b)  Nie znoszę tego przedmiotu.
c)  Nie wiem.

2.  Uczysz się na sprawdziany?
a)  Czasami.
b)  Tak, zawsze.
c)  Nie, nigdy.

3.  Jaka była twoja ostatnia ocena z tego
przedmiotu?
a)  6 / 5 / 4
b)  3 / 2 / 1
c)  Nie pamiętam.

4.  Jaki jest wzór na pole trapezu?
a)  Nie chce mi się odpowiadać.
b)  Ej, to miał być quiz, a nie pytanie z matmy!
c)  Skąd ja mam to wiedzieć?!

5.  Ściągasz na sprawdzianach?
a)  Tak, dość często.
b)  Czasami.
c)  Nie, nigdy.

6.  Jeśli tak, to od kogo ściągasz?
a)  Od najlepszej /najlepszego w klasie.
b)  Od kolegi /koleżanki.
c)  Nie ściągam.

7.  O której godzinie chodzisz spać?
a)  Wcześniej niż 23:00
b)  23:00 
c)  Później niż 23:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Teraz za każdą odpowiedź „a” przyznaj sobie 3 punkty, za każdą
odpowiedź „b” 2 punkty, a za każdą „c” 1 punkt. Tylko szczerze! 

7 p. = pała.
Niestety z twoich odpowiedzi wynika, że dostaniesz jedynkę :(
8 – 10 p. = dwója. 
Taki/taka zdolna i dwója? Powinnaś/powinieneś się bardziej postarać, żeby
„przepowiednia” się nie spełniła.
11 – 14 p. = trója. 
Nie tak źle.
15 – 17 p. = dobry.
 Spoko, ale mógłbyś/ mogłabyś dać z siebie więcej.
18 – 20 p. = piąteczka!
 Super! Oby tak dalej!
21 p. = celujący! 
Jesteś naprawdę „wzorowym” uczniem ;)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Jeszcze zagadka na spostrzegawczość ---- >
Kto z nich ściąga, a kogo boli głowa?
                                                                    Matylda Kula

Szkolne
talenty

Anastazja Dzierżuk 6A

Anastazja Dzierżuk 6A
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       WĘDRUJĄC SZLAKAMI JURY        Avicii:  WaIting For Love
  wybrał:  Jakub Figiel

Where theres a will, theres a way, kind of beautiful
And every night has its day, so magical
And if theres love in this life, theres no obstacle
That cant be defeated

For every tyrant a tear for the vulnerable
In every lost soul the bones of a miracle
For every dreamer a dream were unstoppable
With something to believe in

Refren:
Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars its Friday
Im burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I wont be coming to church on Sunday
Ill be waiting for love, waiting for love
To come around

We are one of a kind irreplaceable
How did I get so blind and so cynical
If theres love in this life were unstoppable
No we cant be defeated

Refren:

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI
Tam gdzie jest wola znajdzie się i droga, tak piękna
Każda noc ma swój dzień, tak magiczny
Jeżeli na tym świecie jest miłość, nie ma przeszkód,
Których nie dałoby się pokonać

Nawet tyran uroni łzę współczucia
W każdej zagubionej duszy jest potencjał cudu
Dla każdego marzyciela znajdzie się marzenie
Nic nas nie powstrzyma gdy mamy w co wierzyć

Refren:
Poniedziałek pozostawił mnie bezsilnego
We wtorek zrodziła się nadzieja
W środę otworzyłem swe puste ramiona
By w czwartek oczekiwać miłości
Dzięki niebiosom, że już piątek
W sobotę płonę żywym ogniem
Pewnie w niedzielę nie pójdę do kościoła
Będę czekał na miłość, czekał na miłość
Aż przyjdzie

W pewnym sensie jesteśmy niezastąpieni
Jakim cudem stałem się tak ślepy i cyniczny?
Jeśli jest miłość na tym świecie nic nas nie powstrzyma
O nie, jesteśmy niepokonani

Piękna pogoda sprzyjała wycieczkom po zabytkach jury i ciekawych
szlakach turystycznych.  To kilka moich propozycji:
                               OJCÓW
    W Ojcowie warto zobaczyć jaskinię Łokietka i jaskinię Ciemną,
w których znajdziemy piękne polewy kalcytowe, stalaktyty, stalagmity,
stalagnaty, niektórym znane z lekcji geografii.
Jesienią można spotkać tu nietoperze, które szykują się do snu
zimowego.Warto też zwiedzić ruiny zamku "Kazimierzowskiego". Tu do
zwiedzania mamy basztę, w której znajduje się makieta pt. „Dzieje Zamku
Ojcowskiego”.  Na końcu polecam  pójść na pstrąga Ojcowskiego.
                           PIESKOWA SKAŁA
     Tutaj warto zobaczyć piękny zamek w Pieskowej Skale, gdzie przy
odrobinie szczęścia można wejść do cudownego ogrodu, gdzie biegała
Kasia Figura.Tak, tak,  to ta Kasia Figura . W tym miejscu były kręcone
sceny do filmu pt.: ,, Pierścień i róża''. Obok zamku można podziwiać
ciekawą Maczugę Herkulesa .
                           PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
    Pustynia Błędowska to na pewno jedna z większych ciekawostek
przyrodniczych  w Polsce. Zwana "Polską Saharą". To największy obszar
piasków lotnych w środku kraju. Podczas wyprawy na Pustynię Błędowską
warto odwiedzić punkty widokowe, z których możemy podziwiać jej piękną
panoramę, np. wzgórze Czubatka w Kluczach lub Dąbrówka w Chechle.

       Na Jurze, warto jeszcze zobaczyć Zamki w Mirowie, Bobolicach i
Korzkwi.
         To tylko kilka propozycji, ale przed Wami jeszcze dużo, dużo więcej
ciekawych miejsc. Kto chętny na wyprawę?? 

                                              Oliwia Gajda

Zamek w Pieskowej
Skale
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      SZTUKA EGIPSKA   Aby zrozumieć sztukę egipską, należy odrzucić wszystkie kryteria oceny,
które stosujemy wobec sztuki naszych czasów i całej kultury, do której
należymy.
 Sztuka dla nas jest przede wszystkim wyrazem twórczego natchnienia
artysty, nie podlegającego żadnym ograniczeniom. Egipska natomiast
miała całkowicie funkcjonalny charakter. Powstawała na zamówienie
państwa, króla lub przedstawicieli arystokracji. Artyści musieli przestrzegać
sztywnych reguł, co ograniczało ujawnienie własnej oryginalności. Dzieła
sztuki egipskiej nie pełniły roli dekoracyjnej. W świątyniach, ścienne
malowidła, posągi bogów i królów, stanowiły wyraz skomplikowanego
światopoglądu Egipcjan. Dotyczył on stworzenia świata, bogów, świątyni
jako siedziby bóstwa, rytuału i jego roli w utrzymaniu ładu w świecie i
zapewnieniu Egiptowi pomyślności, boskości władzy królewskiej. Król
uważany był jako pośrednik między bogami a ludźmi. 
 Rysunki i rzeźbione figurki, znajdowane w grobowcach, przedstawiające
zwykle zmarłego i członków jego najbliższej rodziny, miały dopomóc mu w
przejściu do świata pozagrobowego i zapewnić mu tam pomyślność. 
 Sztuka egipska miała wyraźnie określone i ważne funkcje do spełnienia w
sprawach wielkiej wagi. Miała zapewnić ogólny ład na ziemi i bezpieczny
żywot w innym świecie. Dla nas sztuka egipska jest zachwycającym
świadectwem sposobu życia, który wygasł. Dla Egipcjan była czynnikiem
decydującym o trwaniu życia po śmierci i najważniejszym dla utrzymania się
państwa.
 Cecha, która wyróżnia sztukę egipską od innych, to sposób przedstawiania
postaci ludzkiej. Starano się oddać jak najdokładniej prawdziwy kształt
każdej części ciała. Rysunek musiał być perfekcyjny. Doskonały typ
zastępował wyraz indywidualny. Przestrzegano także sztywnego kanonu
proporcji. 
 Sztuka egipska wnosi wiele do naszej wiedzy o życiu w tamtych czasach -
o charakterze ludzi i kraju przez nich zamieszkiwanego. Onieśmiela nas jej
potęga, zadziwia jej upadek wczasach rzymskich. Niewątpliwym jest fakt,
że sztuka, architektura i kultura starożytnego Egiptu zachwyca po dziś
dzień i należy do jednych z największych  zdobyczy ludzkości

Rysunek : Marcel Błachut

Tekst na podstawie źródeł:
"Cywilizacje starożytne"-
pod redakcją Arthura Cotterella
Wyd.Łódzkie 1980
"Starożytny Egipt"- "Sztuka Świata"
Wyd. Arkady 1989

Faraon

No i jeszcze taki żarcik:

Wchodzi gość do restauracji i pyta:
– Można zarezerwować na wieczór stolik na
cztery osoby na nazwisko Faraon?
– Może pan przeliterować?
– Ptaszek, skarabeusz, falista linia, znów
ptaszek,dwa trójkąty, psi łeb.

Źródło: www.meritum.us

rys. Marcel
Błachut

Marcel Błachut
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      Aloes to roślina powszechnie hodowana w domu. Może i Ty masz ją u
siebie, a nawet nie wiesz lub nie zwracasz na nią uwagi. A jest przydatna
szczególnie młodym, bo pomaga na trądzik i krosty. Najzwyczajniej rozetnij
łodygę i przyłóż w miejscu zmiany skórnej.

Ciekawostki:
- aloes składa się w 99%  z wody,
- Istnieje ponad 240 odmian aloesu,
- aloes zawiera 75 różnych witamin i mikroelementów,
- aloes może przetrwać w suchym środowisku ponad 100 lat.
- aloes jest sukulentem , ale nie jest  kaktusem
- miąższ dezynfekuje rany i przyspiesz ich gojenie.

Ze względu na niezwykły i bogaty skład, warto dostarczać aloes także do
wnętrza organizmu, na przykład w postaci napoju (jak poniżej).

                     Napój aloesowy z cytrusów
składniki:
- 10 liści aloesu
- pół litra soku z cytrusów

Sposób przygotowania:
Liście aloesu włóż na 24 godziny do lodówki. Po 24 godz. odetnij kolce,
rozetnij aloes na pół i łyżką wyjmij miąższ. Włóż do blendera i dolej sok z
cytrusów (np. sok z cytryn, pomarańczy, grejpfruta ). Dokładnie zmiksuj.
Przelej do butelek z czarnego szkła. Przechowuj w lodówce przez tydzień.
Sok : wzmacnia odporność,  wzmacnia przemianę materii, oczyszcza
organizm z toksyn.

      Porady jak hodować aloes:
- temperatura nie może być niższa inż 7 stopni.
- wymaga  jasnego miejsca.
- lubi suche powietrze.
- podlewaj go raz na 1,5 tygodnia.

       Na świecie rośnie blisko 400 gatunków aloesu, jednak tylko 20 z nich
przypisuje się właściwości lecznicze. 
      Właściwości aloesu doceniono już wieki temu. Stosowano go na
oparzenia i różne zranienia, gdyż przyspieszał regenerację skóry. Służył
również jako środek na dolegliwości żołądkowe i bóle stawów. Ceniono
jego korzystny wpływ na skórę. Aloes był również wykorzystywany do
balsamowania ciał zmarłych. 
    
     W medycynie ludowej zaleca się używanie wyciągu z aloesu do
łagodzenia nieprzyjemnych skutków ukąszeń i użądleń owadów.
     Wodny wyciąg z liści aloesu drzewiastego stosuje się w
nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych, wywołanych
przez bakterie lub wirusy. 
      Aloes doskonale nawilża, dlatego warto go stosować do pielęgnacji
skóry głowy i włosów. Regularnie stosowany sprawia, że włosy są lepiej
nawilżone, gładkie, bardziej elastyczne i łatwiej się układają. 
      Sok z aloesu może posłużyć jako płyn do demakijażu. 
     Można nim również smarować stłuczenia i poparzenia słoneczne -
zmniejszy ból i przyspieszy gojenie.

     W warunkach domowych do celów leczniczych wykorzystuje się
miąższ z dużych, 2–3-letnich liści pozbawionych gorzkiej, zielonej skórki.
Miąższ można stosować bezpośrednio na skórę lub zrobić z niego sok. W
warunkach domowych aloes może osiągnąć do 50 cm wysokości,
podczas gdy w naturze jego wielkość dochodzi niekiedy do 2 m. Aloes to
pożądane kwiat w naszej sypialni, ponieważ w nocy są w stanie
dostarczać większych ilości tlenu, a pochłaniać wydychany przez nas
dwutlenek węgla.

      Jeśli nie posiadasz w domu tej cudownej rośliny, to jeszcze nic
straconego. Jest dostępna w dość korzystnej cenie (ok. 15 zł) w sklepach:
OBI, Leroy Merlin, IKEA, Castorama. 

                                   Piotr Futoma

              Magiczna roślina, 
       którą znajdziesz w domu

Rozcięty aloes

Aloes
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      Wszystko drożeje!     
              Co robić?
        Jak wszyscy zauważyliśmy, (teraz to nawet widać gołym okiem!)
wszystko drożeje. Zadajemy sobie tyle pytań: A dlaczego? A po co? Co
teraz mamy robić? 
       By odpowiedzieć sobie na te pytania, trzeba tylko wyjrzeć przez okno.
Tak, niestety to wszystko przez smog, ale tu niespodzianka... Nie tylko! W
ostatnich latach opanowała nas „ Zakupowa Mania”. Co nowe przychodzi,
stare już do wyrzucenia. I takie błędne koło się zatacza. Niedawno
słyszałam w radiu, że w Krakowie oprócz smogu, w powietrzu fruwa sobie
plastik. A dlaczego? Ano właśnie z tych wyrzucanych ubrań z sztucznego
włókna, niesegregowania śmieci... Przez wszystkie te rzeczy jest
zanieczyszczone powietrze, a przez takie „brudne” powietrze m.in. są
gwałtowne zmiany klimatu. Przez to jest więcej susz, zdarzają się dziwne
dla położenia zjawiska atmosferyczne, jest więcej burz, huraganów,
pożarów. W zimy jest coraz cieplej, a w lecie chyba jak na pustyni. 
      Też przez te zjawiska jest mniej warzyw czy owoców. Rolnicy sprzedają
je drożej, bo przez te zjawiska zbiorów jest coraz mniej. Jak tak dalej
będzie, koperek może kosztować nawet 100 złotych, a jabłka 250 złotych
za kilogram. Kolejną smutną wiadomością jest fakt, że tych zmian
klimatycznych potem nie można cofnąć. Wiele organizacji próbuje to
powstrzymać, lecz jak walczyć z tym, gdy niektórzy tylko pogarszają
sprawę.
       A zatem, co zrobić, by to powstrzymać? To proste! Nie musisz tyle
ubrań kupować naraz. Jeżeli już jest coś Tobie niepotrzebne, zamiast
wyrzucać, możesz to po prostu przerobić, podarować komuś
potrzebującemu lub sprzedać. To wcale nic nie kosztuje, a możesz tą jedną
rzeczą uratować świat! Tylko, że jedna osoba nie da rady sama...
Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć o skutkach tych zmian klimatu możesz
wejść na stronę:
https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/kategoria/26/zmiany-klimatu-
zjawiska

Mam nadzieję, że razem zdołamy uratować świat!

                                             Patrycja Siastała

https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/kategoria/26/zmiany-klimatu-zjawiska
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                                                     FOOTBALL AMERYKAŃSKI
      W tym sporcie chodzi o to, żeby grać zespołowo i przede wszystkim fair play. Dnia 6 listopada
1869, w Nowym Brunszwiku w stanie New Jersey, rozegrano pierwszy mecz futbolowy między
drużynami Uniwersytetu Rutgersa i Uniwersytetu w Princeton.
Od listopada 2004 działa w Polsce Polski Związek Futbolu Amerykańskiego, utworzony z inicjatywy
dwóch drużyn: Warsaw Eagles i1. KFA Wielkopolska

                                                          ZASADY GRY
    Reguły gry są dość proste. Mecz składa się z czterech kwart, każda z nich trwa 15 minut. To nie
znaczy jednak, że pojedynek trwa godzinę. Od pierwszego do ostatniego gwizdka mogą upłynąć
nawet trzy godziny. Na przeciwko sobie stają dwa jedenastoosobowe zespoły. Ich celem jest zdobycie
jak największej liczby punktów.
                                                           
                                                    JAK ZDOBYWA SIĘ PUNKTY
     Punkty najczęściej zdobywa się poprzez przeniesienie piłki w pole punktowe przeciwnika. 
I właśnie takie zagranie nazywane jest przyłożeniem (touchdown). Po takim zagraniu drużyna
atakująca otrzymuje sześć punktów. Po tym następuje podwyższenie: drużyna, która zdobyła te
punkty, może próbować kopać piłkę na bramkę i zdobyć kolejne punkty. 3 punkty zdobywa się też po
celnym kopnięciu piłki do bramki. Piłka musi przelecieć między słupami i ponad poprzeczką.
                                                            KARY NA BOISKU
      Przytrzymywanie rywali, blokowanie zawodnika przez plecy czy chwyt za kratkę w kasku,
uznawane są za wykroczenia, na które sędziowie mogą nakładać kary. Gdy sędziowie zauważą
zagranie niezgodne z przepisami, sygnalizują to poprzez wrzucenie na boisko żółtych flag. Karą za
faul jest utrata przez drużynę faulującą zdobytych wcześniej jardów. Celem gry jest zdobycie w
ustalonym czasie większej liczby punktów od drużyny przeciwnej.

Niebezpieczna fizyczność sportu oraz wynikająca z niego potrzeba używania sprzętu ochronnego
sprawia, że amatorskie i rekreacyjne uprawianie futbolu jest trudne.

                                      Ciekawostki 
1. Football Amerykański jest najpopularniejszym sportem w Stanach
Zjednoczonych.

2. Pierwszy mecz rozegrany został 6 listopada 1869 roku w New Brunswick
w Stanach Zjednoczonych.

3. Zawodowo w football amerykański grają tylko mężczyźni.

4. Polski Związek Futbolu Amerykańskiego powstał w 2004 roku.

5. Deion Sanders grał na bardzo wysokim poziomie w baseball i football
amerykański. Był jedynym w historii zawodnikiem, który w ciągu jednego
tygodnia uderzył “home run”, oraz zrobił przyłożenie.

6. Najwięcej bramek w jednym meczu (16) zdobył Stephan Stanis (Francja)
w meczu Pucharu Francji pomiędzy RC Lens a Auby Asturies. Wynik
końcowy brzmiał 32:0 dla drużyny Lens. Było to 13 grudnia 1942 roku

7. W dawnych latach za każdy mecz w barwach „Synów Albionu” gracz
otrzymywał pamiątkową czapkę, na której widniało logo federacji piłkarskiej
oraz nazwa rywala i rok spotkania. Stąd też na Wyspach Brytyjskich mówi
się, że dany piłkarz ma ilość caps w reprezentacji. A caps to po prostu
w języku polskim czapki.

                                                    Bruno Szutkowski
                                                          Klasa 5a.
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