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    W późnojesiennym numerze ,,Czasu na przerwę" chcemy zwrócić uwagę na bardzo poważny problem, o
którym mówi się coraz więcej (i bardzo dobrze) - na zanieczyszczenie środowiska. Pragniemy uwrażliwić
społeczność szkolną i naszych Czytelników na problem ekologii. 
    Za nami jesień z liśćmi na drzewach. Niestety, wiele krajobrazów, które podziwialiśmy w czasie jesiennych
spacerów,  popsuły nam wszechobecne śmieci. Wiele krajobrazów zimowych przysłonią nam śmieci.
   Mamy nadzieję, że umieszczone zdjęcia i dane skłonią do przemyśleń, promowania zachowań
ekologicznych, patriotycznych, bo przecież bycie patriotą w XXI wieku to między innymi dbanie o środowisko,
segregacja śmieci. Wszyscy, każdy z nas, jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę, która ginie w tonach
śmieci i dusi się przez coraz bardziej zanieczyszczone powietrze.
                                                                                                                              

Maria kl. VII

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4868180/five-feet-apart#
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Pinterest

                  

 Nasza planeta umiera !!!
BĄDŹ EKO, NIE EGO!

Każdy z nas, codziennie, może zrobić bardzo dużo
dla naszego wspólnego domu - Ziemi.

   
   Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego
rozpoczęła się, jak co roku, dyskusja na temat pieców-
,,kopciuchów" oraz smogu. W mediach widzimy coraz
więcej spotów informujących nas o coraz
poważniejszym problemie XXI wieku -
zanieczyszczonym powietrzu, a prognozy pogody
zostały ,,wzbogacone" o (smogową) mapę stanu
powietrza w Polsce.

Źródło:
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Przyroda

   
                       Wszędobylski plastik...

   Żyjemy w świecie plastiku. Plastik otacza nas i
przedostaje się do gleby, mórz, oceanów. W ciągu
ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton
do 348 mln ton rocznie.  Każdego roku w Europie
produkuje się 58 mln ton plastiku. 40% ogólnej
produkcji plastiku to opakowania. 50% odpadów
morskich stanowią produkty jednorazowego użytku.
80% plastiku w oceanach pochodzi z lądu...
  Ryby mylą drobne kawałki plastiku z planktonem, a
potem trafiają na nasze talerze.  Żółwie mylą torebki
foliowe z meduzami, ptaki zakrętki z pożywieniem i
giną z tego powodu... 

                                            źródło: www.wwf.pl

Wiele zależy od Ciebie! Wprowadź ekologiczne zmiany w swoim życiu!
    Zabieraj na zakupy koszyk lub torbę wielokrotnego użytku, oszczędzaj wodę i energię,  zamiast częstego
kupowania plastikowych butelek z napojami noś do szkoły bidon, kupuj produkty bez plastikowych
opakowań, wybieraj te na wagę, segreguj śmieci, zrezygnuj z plastikowych słomek, kubków, talerzy i
sztućców, zastanów się dwa razy zanim coś kupisz - nie marnuj żywności, nie zostawiaj sprzętu
(komputerów, telewizorów itd. w stanie czuwania), wybieraj produkty ,,bio", regularnie myj i odmrażaj
lodówkę (obciążona lodem zużywa więcej energii), nie myj naczyń pod bieżącą wodą, nie przegrzewaj
pomieszczeń (tak lepiej dla ludzi i planety), szybki prysznic jest bardziej ekologiczny niż kąpiel, unikaj opcji
suszenia (niech pranie powiewa na wietrze). Spróbuj, to nie jest trudne!

CZŁOWIEK PRZEZ OSTATNIE 200 LAT ZNISZCZYŁ ŚRODOWISKO NATURALNE
I ZANIECZYŚCIŁ ZIEMIĘ

   Jednym z poważniejszych problemów czasów, w których żyjemy jest degradacja środowiska,
zanieczyszczone powietrze, które wdychamy. Jeśli się nie przebudzimy już niebawem niektóre
gatunki dzikich zwierząt  będziemy mogli oglądać już tylko na zdjęciach... 
   Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 50 lat w wyniku działalności człowieka populacja dzikich zwierząt
na świecie zmniejszyła się o o niecałe 60% ? Czy jesteś świadomy tego, że niektóre gatunki zwierząt
mogą wyginąć na naszych oczach? Zachwianie równowagi w przyrodzie (wycinka lasów, niszczenie
naturalnych siedlisk zwierząt), polowania, traktowanie zwierząt jak żywych zabawek, wzrost emisji
dwutlenku węgla, drastycznie zmniejsza populację wielu gatunków zwierząt. Na liście gatunków
zagrożonych są między innymi: panda ruda, szympans zwyczajny i karłowaty, rekin wielorybi
(największa ryba w wodach oceanicznych), żółw zielony (jeden z największych żółwi morskich), żółw
szylkretowy, nosorożec czarny (spadek populacji o 98% w XX wieku) i jawajski, orangutan
sumatrzański, goryle, tygrysy...                

                                                                                                    źródło: noizz.pl/ekologia

w XXI wieku...
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Książki na długie
jesienne wieczory

rys.

Jesień

Jesieniara

  Już po raz czwarty Wydawnictwo Naukowe PWN
zorganizowało plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku.
W listopadzie i grudniu wpłynęło ponad 40 tysięcy
zgłoszeń.
   W tym roku na trzecim miejscu znalazł się wyraz
eluwina (powitanie, efekt przekształcenia wyrazu
halo/elo), drugie miejsce wyraz jesieniara (jest to
słowo bez przynależności płciowej, oznacza osobę
uwielbiającą porę roku jesień. Prawdziwe „jesieniary”
charakteryzuje wykonywanie typowo jesiennych
czynności, czyli siedzenia pod kocem w ciepłych
ubrankach z gorącym kubkiem dowolnego napoju.
Wyrazem 2019 roku została alternatywka, który
oznacza dziewczynę o alternatywnych upodobaniach i
zachowaniach.

https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku
,,Alicja w krainie Zombie" Gena Showalter

    Książkę tę znalazłam w bibliotece, gdy szukałam
ciekawej lektury. Jest ona w każdym calu, od
pierwszej do ostatniej strony, niepowtarzalna. To inna
wersja ,,Alicji w Krainie Czarów". Opowieść ta
opowiada o Alicji, jej siostrze i rodzicach. Zombie to
,,skażone" duchy.

   Ta książka bardzo mi się spodobała ze względu na
fikcję literacką oraz dlatego, że uwielbiam dramaty.
Uważam, że jest warta choć minimalnej uwagi.

  Alicja kl. VI
źródło

Przeczytane, polecane
,,Trzy kroki od siebie" 

R. Lippincott, T. Iaconis

     Książka ta wpadła w moje ręce
nie przez przypadek, lecz po
przeczytaniu artykułu o filmie pod
tym samym tytułem. To historia
dwóch zakochanych nastolatków,
którzy poznali się w szpitalu. 
   To dramat romantyczny o
nieuleczalnej chorobie i miłości,
która rozkwita pomimo zakazów.
Nie zdradzę więcej szczegółów.
Zachęcam do lektury.  
                 
                                 Ola kl. VII        

M. Poźniak

jesień

Google grafika

https://lubimyczytac.pl/autor/173029/tobias-iaconis
https://lubimyczytac.pl/autor/173029/tobias-iaconis
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Konkurs

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

 
Kolejna edycja Gminnego

Konkursu Wiedzy z Zakresu
Znajomości Historii i Tradycji

Regionu ,,Osiem wieków Ziemi
Przemęckiej - bliżej historii, 

kultury i przyrody"

   Kochamy
naszą małą
ojczyznę!

  19 listopada 2019 roku nasi
uczniowie wzięli udział w XII
Gminnym Konkursie Historycznym.
W tym roku szkolnym naszą szkołę
reprezentowało troje uczniów:
Mateusz  z klasy IV, Jola z klasy V
oraz Amadeusz z klasy VIII. 

   Po rozwiązaniu zadań testowych
w Gminnym Centrum Kultury i
Biblioteki w Przemęcie, tradycyjnie
już, uczestnicy konkursu wraz z
opiekunami udali się na wycieczkę,
by poszerzyć swoją wiedzę
historyczną. W tym roku znawcy
historii lokalnej udali się do
Wrocławia. Zwiedzano Panoramę
Racławicką oraz Muzeum
Narodowe w stolicy Dolnego
Śląska. Tegoroczna  wycieczka
dostarczyła wielu
niezapomnianych wrażeń.

  Na wyniki konkursu musimy
poczekać do stycznia 2020.
Trzymamy kciuki za naszych
pasjonatów historii lokalnej !!!

Czy znasz legendy o Ziemi
Przemęckiej?

,,Na wyspie białych
dzwoneczków",

,,Dzwon w Przemęcie",

,,Królewna z Wyspy Konwaliowej",

,,O trzech pannach z Osłonina",

,,Zatopiona wioska",

,,Legenda o Matce Boskiej
Wieleńskiej",

,,O tragicznej śmierci rusałki i
kamieńczyka",

,,Potop na ziemi wolsztyńskiej".

Konkurs

historyczny

Wrocław

Wrocław

Wrocław

historyczny
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Czynności

Bądź

Ekologia - wyzwanie XXI wieku

Ziemio nasza, Ziemio miła, Tyś nas wszystkich wykarmiła, Twe powietrze, lasy, wody, to największa Twa uroda.
Więc człowieku, pilnuj srodze, By nie padło wszystko w trwodze, Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie. To i
ciebie też nie będzie.
                                                                        Google  cytaty                                                                                   

                    

ekologiczne

eko
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                                                            Idea segregacji śmieci
 
     Kosz na śmieci wymyślił w 1884 roku prefekt departamentu Seine we Francji - E. Poubelle (poubelle to po
francusku kosz). Wprowadził on również nakaz segregacji odpadów w trzech pojemnikach. Potrzeba było
jednak niemal stu lat, by idea segregowania śmieci została rozpowszechniona.

      Europejskie badania dowodzą, że śmieci powinny być dzielone nie na cztery, lecz na piętnaście
kategorii. Za przykład może posłużyć model niemiecki.

rys. rys.

              

Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą.
                                                                                                               
                                                                                                                Albert Schweitzer

Zacznijmy wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak każdego roku
                                                                                                                Valeriu Butulescu

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt.                                  Anonim

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.
                                                                                                                  Arystoteles
         
Pozwalając na pojawienie się człowieka, natura popełniła więcej niż błąd – zamach na siebie samą.

                                                                                                                  Emil M. Cioran

Google cytaty, www.zamyslenie.pl

kl. VI kl. VI
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