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W numerze październikowym polecamy m.in. relacje
z Rajdu Ścieżkami TPK, Nocy Bibliotek i Naukowców.

HOT
NEWS
Zaginiony
kotek
odnalazł
się! 
Drodzy
Nauczyciele,
Pracownicy Szkoły !
Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim
dużo szczęści

i radości z
wykonywanej pracy
oraz samych
sukcesów
zawodowych.         
          Redakcja 

"Jak można
przechodzić koło
drzewa i nie być
szczęśliwym, że się
je widzi?" 

Fiodor Dostojewski

Dziękujemy wszy-
stkim uczniom
za oddanie zagi-
ninionego kotka
jego właścicielom.
Kotek przebywał 
na  terenie szkoły.

„Natura uspokaja,
pozwala
przemyśleć na
czym tak
naprawdę polega
życie.”
Signe Johansen
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 Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w ramach
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU.
W dniu 26 września br.  uczniowie klas 5-8 wraz z opiekunami p.
Kornelią Bielecką, Małgorzatą Arendt i Dorotą Gadomską wędrowali
leśnymi szlakami, wykonując różnorodne zadania z dziedziny
turystyki i przyrody: kartę pracy z rebusami, test wiedzy, określanie
warstw leśnych, wykonanie ekologicznej torby z papieru, wspólne
śpiewanie oraz tworzenie WŁÓCZYKIJA z darów lasu. Maszerując
mijaliśmy pomniki przyrody: drzewa i głazy.
Na mecie, w SP7 w Rumi, czekało na każdego uczestnika
przepyszne jedzonko: tradycyjny bigos z bułką, herbatka i słodki
poczęstunek.
Dziękujemy także uczniom z rumskiego Hipolita za wspólnie
spędzony czas na łonie natury.                                         DG
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NOC NAUKOWCÓW
2020. SUPERMOCE

ZWIERZĄT

Centrum Nauki
EXPERYMENT 

Liczymy, że w
przyszłym roku
ponownie
spotkamy się w

komplecie na
Nocy
Naukowców ! 

25 IX klasa 5a
brała udził w
Nocy
Naukowców.
Widzieliśmy,
m.in. jak
bezbronne
patyczaki

chowają się
przed
drapieżnikami
udając rośliny i
jak to się dzieje,
że karaluchy
mogą chodzić
po suficie,

a ludzie nie.
Furorę robiły
nietoperze.
Poznaliśmy
supermoce
m.in.
nitnikowców

i grzybów-
zombie, które –
niczym
superzłoczyńcyatakują
mózgi swoich
ofiar. 
Poznaliśmy
świat bobrów i
kolibrów.

Udowodniliśmy
też, że również
ludzie mają
swoje
supermoce –
potrafimy
modulować głos
i śpiewać

– i dlaczego jest
to ważne, oraz
że mamy coś,
czego nie
posiada żadne
inne zwierzę
wyobraźnię ! 
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Czego mogą nauczyć nas zwierzęta? Jakie mają supermoce? Podczas
Nocy Naukowców 2020 w gdyńskim Centrum Nauki Experyment
wszyscy chętni mogli poznać zwierzęcych superbohaterów, o których
nigdy wcześniej nie przeczytali w komiksach. Tej nocy z atrakcji w
EXPERYMENCIE skorzystało 350 osób – więcej chętnych nie mogło
uczestniczyć w wydarzeniu ze względu na procedury sanitarne.
Dlaczego foki i inne wodne ssaki potrafią długo nurkować, co pozwala
zwierzętom żyć w mroźnej Antarktyce, jakim cudem szkielet zmienia się
pod wpływem nowych funkcji i potrzeb zwierzęcia – to tylko kilka
intrygujących zagadnień, o których opowiadali naukowcy ze Stacji
Morskiej w Helu i z Uniwersytetu Gdańskiego.
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PATYCZAKI to owady przypominające gałązki czy
patyki. Na wolności żyją w płd. Wietnamie (patyczak
rogaty). Inne odmiany patyczaków w Indiach czy
Australii. Patyczaki rogate są najbardziej popularne w
domowych hodowlach. Patyczak ma długość ok. 7-10
cm (samice są większe, samce, a mniejsze) i żyje
około roku. W naturalnym środowisku żyją na
gałęziach eukaliptusa i do złudzenia przypominają ich
gałązki. Owady te potrzebują przede
wszystkim patyków. Patyczaki uwielbiają się wspinać
i maskować w gałęziach. Są one roślinożercami.
Uwielbiają liście jeżyn i malin, truskawek, porzeczek,
bluszczu, bazylii, róży, wiśni.                              ZK

Telodeinopus aoutii – krocionóg kenijski
Osiąga on dł. do 18 cm. Liczba segmentów  68-73.
Jest to gatunek nadający się dla dzieci. Ich łagodność
i gracja poruszania sprawia, że są świetnym
materiałem dydaktycznym. Kolorystyka- rdzawa
barwa pancerzyka. Nogi są  paskowane – kolor biały i
brązowy.
Krocionóg występuje w Keni, Togo, Ghanie. Jego
gonopodia znajdują się z przodu. Je roślinny,
warzywa, owoce, od czasu do czasu padlinkę –
cząstkę świerszcza lub mącznika. 

ARYKAŃSKI ŚLIMAK OLBRZYM W NASZYM
DOMU Muszla tego ślimaka ma ok. 25 cm, cały tułów
ok. 30 cm. Ślimak ten musi mieszkać w akwarium, na
którego dnie układamy  piasek i torf.  Ślimaki
ACHATINA nie potrzebują szczególnej pielęgnacji.
Dieta ich składa się wyłącznie z roślin. Zjadają ponad
500 gatunków, więc możemy je karmić praktycznie
wszystkimi gatunkami warzyw i owoców. Konieczne
jest podawanie wapnia, np. skorupy kurzych jaj, sepia
(szkielety mątw), kostki wapienne oraz każdemu
znana kreda szkolna !                                    DK

CIEKAWOSTKI O FOKACH 
Foki pospolite zamieszkują płytkie wody w bliskości
piaszczystych plaż. Foki są leniwe, są w stanie
przebywać pod wodą do 10 min. Ciąża trwa 9 mies.
Młoda foka może tyć w tempie 2 kg dziennie. Rekiny,
orki i niedźwiedzie polarne - to naturalni wrogowie fok.
Negatywny wpływ dla fok może mieć także
działalność człowieka. Ich zdrowie może pogorszyć
się poprzez połknięcie monety, jak np. Krysia
mieszkająca w fokarium na Helu. Ten niewłaściwy
"pokarm" źle wpływał na stan zdrowia Krysi. Foka
zmarła w skutek pęknięcia śledziony. Foki żyją w
stadzie. Liderem jest najsilniejszy samiec.       KK
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Noc Bibliotek 2020

Świętujemy
NOC
BIBLIOTEK
2020, czyli
"Klimat na
czytanie". 
W te magiczną
noc klasa 5a
świętowała,
online na
platformie
Teams,
coroczne
święto jakim
jest
ogólnopolska

Noc Bibliotek.
Czytaliśmy
opowieść o
niewidomym
chłopcu, który
pokazał nam,
że chcieć
oznacza móc i
tylko od nas
samych zależy
jak
pokierujemy
swoim życiem.
W ciągu
wspólnie
spędzonych

2 godzin
(20.00-22.00)
dyskutowaliśmy
o naszych
upodobaniach
czytelniczych,
zainteresowaniach,
chętni
uczniowie grali
na flecie i
ukulele, były
śpiewy oraz
pokazy
zwierząt
(jaszczurki,
psy, rybki).

Czas upłynął
nam ciekawie,
klimatycznie i,
co
najważniejsze,
RAZEM !
#NocBibliotek2020
#KlimatNaCzytanie

https://www.facebook.com/hashtag/nocbibliotek2020?__eep__=6&__cft__[0>=AZVvGZ0xlpj9TAhpsnkxdBObfdxcg9eCg--A4LMmBrNjaY0aClh8C78sHTOnLrwopOVSBL4n5yl4FDogrIEPBv9b0ykE5WZsxDRU9TbFCJatzFmT6JPDCCsnXiQzCRHzmcdLwVh1979_XuC_5dMgA5qJLzJIXBSojFvBnH70h_mjs-MIQyCD0df1YIMy7HhJ0C8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/klimatnaczytanie?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvGZ0xlpj9TAhpsnkxdBObfdxcg9eCg--A4LMmBrNjaY0aClh8C78sHTOnLrwopOVSBL4n5yl4FDogrIEPBv9b0ykE5WZsxDRU9TbFCJatzFmT6JPDCCsnXiQzCRHzmcdLwVh1979_XuC_5dMgA5qJLzJIXBSojFvBnH70h_mjs-MIQyCD0df1YIMy7HhJ0C8&__tn__=*NK-R
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Co to jest spódnica?
Spódnica to drapowana część garderoby wykonana z
jednego kawałka materiału. Większość spódnic to
samodzielna odzież, która jest dopasowana do ciała
w talii lub na biodrach.
Historia kroju spódnicy.
Historia spódnic jest znacznie starsza, niż ktokolwiek
mógłby pomyśleć, ponieważ pochodzi z czasów
prehistorycznych. Wykonane wtedy były głównie z
trzciny i słomy. W Egipcie spódnice nosili głównie
mężczyźni. Była to spódnica zawijana, która
nazywała się Shendyt ( wykonana z lnu).

W średniowieczu noszono pełniejsze spódnice,
których średnia długość wynosiła nawet 3 metry! W
XIX wieku, noszono mniej przycięte i mniej
restrykcyjne spódnice. W XX wieku widzieliśmy kilka
ikonicznych stylizacji, a skromna spódnica została
przeniesiona na nowy poziom.

Jak wyglądają dzisiejsze spódnice?
Dzisiejsze spódnice są alternatywą dla sukienek.
Można je zestawić z bluzkami czy topami różnego
rodzaju. Do wyboru jest wiele fasonów. Na przykład:
spódnica prosta (ołówkowa), rozszerzona ku dołowi,
bombka. Jaką rolę odegrały spódnice w modzie?
Dzięki wynalezieniu spódnic, moda zaczęła
diametralnie się rozwijać i wzbudzała większe
zainteresowanie wśród kobiet.

Dzień Spódnicy 
to co roczne święto
obchodzone
30 października 
( International Skirt Day)
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W tym numerze gazetki szkolnej chciałbym napisać 10 ciekawostek
o Japonii. Mam nadzieje, że się Tobie spodobają . 

W Japonii jest bardzo dużo automatów m.in. można tam kupić hot dogi, baterie,
komiksy, gazety nawet żarówki, a automat w Japonii jest na każdym rogu ulicy,
zawsze przynajmniej jeden. 
Japonii kultura jest taka, że są stoły tak niskie, aby można było jeść na siedząco. Jak
już jesteśmy w temacie jedzenia, to w Japonii uważa się, że jedzenie jest tam
najzdrowsze i najbardziej pożywne na świecie. 
Chciałbym Wam przedstawić jeszcze parę ciekawostek. 
W święta Bożego Narodzenia wielu Japończyków spędza w KFC. Dla mnie jest to
najbardziej zaskakująca ciekawostka o tym kraju. 
W Japonii produkuje się najwięcej samochodów. 
Najbardziej znane marki to Toyota, Mazda, Suzuki i Honda. 
W Japonii jest największy targ rybny na świecie. W kraju kwitnącej wiśni na ulicy są
niebieskie światła. Japońskie dzieci rozpoczynają rok szkolny w kwietniu. 
W Japonii są luksusowe toalety posiadające zaskakujące rozwiązania. 
Jedno z nich to podgrzewana deska klozetowa. 
                                                                                                                    J.Szwałek, 5a
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CYPRIAN MISZKA Z KLASY 5A PRZEDSTAWIA
SWOJEGO  PRZYJACIELA JASZCZURA 
           Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
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W zeszłym roku na lekcji biologii u mojego starszego
brata, Pani poprosiła o przyniesienie na następną
lekcję dowolnego owada. Mój brat kupił w pobliskim
sklepie zoologicznym patyczaka. Tak zaczęła się
Nasza hodowla, Pani od biologii zaraziła Nas tymi
pięknymi i ciekawymi owadami. Pierwszego
patyczaka brat hodował prawie rok. Z malutkiego,
zielonego patyczaka wyrósł duży wręcz “gałęziak”
 (na wesoło się o nim wypowiadaliśmy). 
Ja zacząłem kupować swoje. Na początku miałem
dwa malutkie, stworzyłem im terrarium , a w nim
odpowiednie warunki do hodowli. 
Całą wiedzę na temat tej hodowli czerpaliśmy z
filmików na youtube, a także ze sklepu zoologicznego.
 Lubią jeść listki malin, róży, jeżyny, trzeba dbać o to,
żeby miały zawsze wodę, a przy tym
utrzymując suche podłoże. Patyczaki to bardzo
ciekawe zwierzęta, podczas obserwacji ich trybu życia
wiemy, że kiedy zostawiają wylinkę, nie wolno im jej
zabierać, zjadają ją. Skradając jajka, samica nie
wymaga do rozmnażania partnera. 
Obecnie hodujemy patyczaka czerwono skrzydłego i
zadziwia Nas jego piękno. 

CYPRIAN MISZKA z klasy  5A
poleca 

 każdemu hodowlę 
niesamowitych owadów-

PATYCZAKÓW

Chihuahua jest rasą psa pochodzącą z Meksyku,
która dzieli się na dwa typy: krótkowłosa i
długowłosa. 
Psy te mają różnorodne umaszczenie,
charakterystyczne jest to że mają duże oczy i
uszy. Ich waga może wynosić od 1,5 kg do 3 kg.
Jeśli chodzi o charakter Chihuahua, to lubią być
one w centrum uwagi. Wydają się być pewne
siebie lecz są bardzo nieufne wobec obcych.
Robią wokół siebie dużo hałasu, uwielbiają być
rozpieszczane.

Przykładem psa tej rasy jest Odi  (na zdjęciach),
jego właścicielem jest mój wujek Arek. 
Odi ma 12 miesięcy, ma białą krótką sierść i duże
ciemne oczy. 
Bardzo lubię chodzić z nim na spacery i bawić
się. 
                                             Krystian Potrykus

KRYSTIAN POTRYKUS Z KLASY
5A ZACHĘCA DO KUPNA

NAJMNIEJSZEGO PSA ŚWIATA 
  * CHIHUAHUA *
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