
Korczynek
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710, Katowice

Numer 76 11/21

Uroki jesieni

Liście na głowie potargał wiatr

Leopold Staff -
Deszcz jesienny

O szyby deszcz
dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki,
miarowy,
niezmienny,
Dżdżu krople
padają i tłuką w me
okno...
Jęk szklany... płacz
szklany... a szyby w
mgle mokną
I światła szarego
blask sączy się
senny...
O szyby deszcz
dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny...

Jan Brzechwa 
Listopad

Złote, żółte i
czerwone
opadają liście z
drzew,
zwiędłe liście w
obcą stronę
pozanosił wiatru
wiew.
Mgły na polach,
ciemność w lesie,
drga jesieni smutny
ton,
przyjdzie wieczór i
przyniesie
sny i mgły, i stada
wron. 

M.
Stolarska

M.
Stolarska
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Cudze chwalicie - swego nie znacie. Wizyta w
Górach Sowich

Góry Sowie to
niewielkie
pasmo górskie
położone w
województwie
dolnośląskim na
południowy
wschód od
Wałbrzycha.
Warto wybrać
się w ten rejon,
ponieważ
znajduje się tam
wiele ciekawych
miejsc. 
Jednym z nich
jest najwyższy
szczyt Gór
Sowich –
Wielka Sowa o
wysokości 1015
m n.p.m.
Podejścia na
szczyt z
Przełęczy
Jugowskiej lub
Sokolej nie są
trudne, więc na
wycieczkę w to
miejsce może
wybrać się cała
rodzina.
Dodatkową
atrakcją u celu
podróży jest
wieża widokowa
z 1906 roku o
wysokości 25
metrów, z której
można
podziwiać
okoliczne
krajobrazy.
Innym wartym
odwiedzenia
punktem w
tamtej okolicy
są Sztolnie
Walimskie

. Podziemia te
są częścią
większego
kompleksu o
nazwie Riese,
którego budowa
rozpoczęła się
w czasie II
wojny
światowej.
Hitlerowcy
wykorzystywali
do budowy
sztolni
robotników
przymusowych,
dla których
praca pod
ziemią często
kończyła się
śmiercią.
Projekt nie
został
dokończony ze
względu na
zakończenie
wojny i do dziś
nie wiadomo
jakie było jego
przeznaczenie.
Na miejscu
oprócz
zwiedzanie
obiektu można
zobaczyć repliki
rakiet oraz most
Baileya.
Z Walimia warto
udać się do
Srebrnej Góry,
gdzie znajduje
się nigdy nie
zdobyta
największa
europejska
górska twierdza.
Została ona
wybudowana

przez Prusaków
na rozkaz
Fryderyka
Wielkiego w
XVIII wieku w
celu obrony
dróg i traktów
prowadzących
do jego
królestwa. 
Kolejnym
ważnym
turystycznie
miejscem w
Górach Sowich
jest Zagórze
Śląskie.
Znajduje się tam
m.in.
czternastowieczny
Zamek Grodno,
który można
zwiedzać przez
cały rok. Po
zwiedzaniu
można udać się
na spacer
wzdłuż
pobliskiego
Jeziora
Bystrzyckiego. 

Na jego końcu
wybudowana
została
kamienna tama
z elektrownią
wodną
działającą od
1917 roku. Nad
jeziorem można
też podziwiać
piękną kładkę
wstęgową
łącząca oba
jego brzegi.

Ma ona 126
metrów długości
i została otwarta
w 2019 roku. Po
zobaczeniu tych
wszystkich
atrakcji można
namówić
rodziców na rejs
po Jeziorze
Bystrzyckim np.
rowerem
wodnym.
Wystarczy

godzina, aby
poznać
wszystkie jego
zakamarki.
Zapraszam w
Góry Sowie!!!

Paweł Kopernok
kl. 5a

Kładka wstęgowa

Sztolnie walimskie

P. Kopernok

P. Kopernok
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Jesień - najlepsza pora
na grzybobranie.

Tama na Jeziorze Bystrzyckim

Twierdza Srebrna Góra

Zamek Grodno

.

Idąc do lasu, można nie tylko podziwiać piękno
jesieni, ale również szukać grzybów. Jesień to
najlepsza pora poszukiwanie i zbieranie grzybów. Te
owoce lasu są niezwykle smaczne po odpowiednim
przyrządzeniu.  Wybierając się na grzybobranie warto
się jednak solidnie przygotować. Po pierwsze załóż
długie spodnie, czapkę, wysokie buty i kurtkę z
kapturem. To uchroni Cię przed niespodziewanymi
ukąszeniami owadów.  Trzeba również pamiętać o
zachowaniu ostrożności. Nigdy nie idź na
grzybobranie sam tylko z kimś dorosłym, kto dobrze
zna się na grzybach. Co właściwie oznacza ‘’znać się
na grzybach’’?  To wiedza na temat tego, które grzyby
są jadalne, a które trujące. Jest to ogromnie ważne,
ponieważ zebranie, a później zjedzenie niejadalnego
grzyba, może przynieść bardzo poważne skutki dla
naszego zdrowia. Najbardziej znane grzyby jadalne
to: borowik szlachetny, kurka, prawdziwek, kania,
rydz, zajączek, koźlarz i maślak. Te, których
absolutnie nie powinniśmy zbierać to między innymi:
muchomor, muchomor sromotnikowy, muchomor
plamisty, muchomor jadowity. Jeszcze jedna bardzo
ważna uwaga dla wszystkich grzybiarzy:  jeśli
 znajdziesz trującego grzyba to PAMIĘTAJ NIE
NISZCZ GO!  Tymi grzybami żywią się leśne
zwierzęta.

                                     Józek Czubała kl. 5a

Borowik szlachetny

P. Kopernok

P. Kopernok

grafika.google

grafika.google

grafika.google
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Niezapomniana podróż do przeszłości 
w Krasiejowie   

5 października uczniowie klas 4a i 4b wybrały się na
wycieczkę do JuraParku w Krasiejowie. Wyjechaliśmy
spod szkoły już o 8, a na miejscu byliśmy około 10.
Pierwszą atrakcją, którą odwiedziliśmy na miejscu
było prehistoryczne  oceanarium 5D. Widzieliśmy tam
olbrzymie gady morskie, które żyły na Ziemi tysiące
lat temu. Najwięcej emocji wzbudzał w nas
niewątpliwie uderzający o szybę rekin. Aby go
zobaczyć, trzeba było stanąć na odpowiedniej
platformie i zaczekać, aż zwierzę się pojawi.
Kolejnym punktem naszego zwiedzania były
odwiedziny w kinie 5D. Tam obejrzeliśmy film o życiu
dinozaurów. Przesuwające się przed naszymi oczyma
obrazy były niesamowicie realistyczne.
Później wsiedliśmy do kapsuły czasu i specjalnym
tunelem udaliśmy  się w podróż przez miliardy lat
istnienia Wszechświata. Wędrówki kontynentów,
zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w
dziejach naszej planety. Wszystko to w niesamowicie
realistycznej scenerii połączonej z najnowszymi
osiągnięciami technologii multimedialnych.
Kolejną atrakcją było przeniesienie się  z
przewodnikiem w bardzo odległe czasy Triasu i Kredy.
Mieliśmy okazję obejrzeć autentyczne wykopaliska i
bardzo realistycznie wykonane modele dinozaurów.
Na zakończenie pobytu mogliśmy poszaleć na placu
zabaw i kupić pamiątki w miejscowym sklepiku. Do
Katowic wróciliśmy około 16. Wycieczkę do
Krasiejowa polecamy każdemu zarówno starszemu
jak i młodszemu. Można tam  zobaczyć naprawdę
dużo ciekawych rzeczy i zdobyć mnóstwo wiedzy.
Wrażenia niezapomniane. Na pewno będzie co
wspominać.

Krzysztof Dziedzic i Mikołaj Rolak z kl. 4a

.

.

tunel czasu
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Ogrodzieniec- cudowne
miejsce blisko Katowic

Scrap Mechanic - gra dla
wszystkich

 Ogrodzieniec znajduje się w Polsce na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek umiejscowiony
jest na Szlaku Orlich Gniazd. W obecnym czasie są to
ruiny starego zamku z XIII w. Jego zwiedzanie jest
interesujące i ciekawe. Na Podzamczu są
organizowane słynne bitwy rycerskie, podczas których
można zobaczyć, jak wyglądali dawni rycerze i ich
broń. W zamku znajduje się muzeum.  Zwiedzając je,
 dowiemy się wiele o średniowiecznych czasach.
Ogrodzieniec obfituje w piękne punkty widokowe.
 Miłośnicy wspinaczki mogą poćwiczyć swoje
umiejętności i kondycję wchodząc po wielu stromych
schodach. Będąc w Ogrodzieńcu, podziwiać możemy
ruiny i olbrzymie skały, które robią wrażenie. 
Najwięcej emocji  dało mi oglądanie bitwy rycerskiej i
widoków z wieży. To  spodobało mi się szczególnie.
Bardzo byłem zaskoczony, gdy wszedłem do sali
tortur. Zwana ona jest również Katownią Warszy ck ‐
iego. Zlokali zowana została na tere nie przedzam cza
Zamku Ogrodzie nieck iego. Jest to wys tawa dawnych
narzędzi tor tur i tech nik katows kich. Zna j dują się tu
takie machiny jak: Krzesło Czarownic, Hisz pański But,
Garota, Kołyska Judasza. Zwiedzając to miejsce,
przekonałem się, że okrutne były wtedy czasy. Na
sam koniec mojej wycieczki na Głównym Dziedzińcu z
moim tatą wybiłem pamiątkową monetę z
Ogrodzieńca. Wycieczka była udana i polecam to
miejsce historyczne.

                       Maks Moens kl. 5a

Ogrodzieniec

Scrap Mechanic  to  gra edukacyjna,  w której mamy
 nieograniczone miejsce do budowania i
konstruowania swoich maszyn. Oparta na
prawdziwych prawach fizyki. Gra jest jeszcze w wersji
BETA (tzw. wczesne wydanie), dlatego jej cena jest
nieco wyższa. Kosztuje 72 złote, ale dla prawdziwego
gracza cena nie ma znaczenia. Gra została wydana
31 października 2014 roku w wersji ALPHA.
27 kwietnia 2020 wyszedł nowy tryb gry nazwany :
Survival Mode. W nim nasz główny bohater rozbija się
swoim statkiem o ziemię, na której panują
nieprzyjazne roboty. Gdy się rozbijmy musimy zebrać
trochę drewna i popsutych opon, żeby zbudować
auto, którym dotrzemy do wybranego przez siebie
miejsca. Wtedy zaczyna się zabawa i budowanie
domu. 21 grudnia 2018 wyszedł tryb: Chalange Mode.
Można w nim  przetestować swoje umiejętności
budownicze. Tryb miał być nazwany samouczkiem,
lecz twórca gry nagrał filmik instruktażowy na
youtube,  więc nie było potrzeby, żeby nim zostawał.
Polecam tę grę,  ponieważ jest bardzo wciągająca i
interesująca. Według mnie 10/10. 
                                       Maks Moens kl. 5a

.
M.
Moens grafika.google
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Pokemony- niekończąca
się historia

    Śmiech to zdrowie.
      Uśmiechnij się :)

 Pierwsze kreskówki o pokemonach zostały
wypuszczone w 1997 roku! Serie i filmy o tych
wspaniałych stworzeniach tworzone i emitowane są
do dziś. W każdym anime z tej serii, głównymi
bohaterami są Ash Ketchum i jego wspaniały pikachu.
Podróżują oni po różnych regionach uniwersum
pokemonów i spotykają nowych przyjaciół, którzy
towarzyszą im przez cały pobyt w danym regionie.
Japońscy twórcy produkują przeróżne gadżety na
temat tych właśnie stworzeń. Jednymi z
najpopularniejszych gadżetów są karty pokemon.
Można nimi grać w rodzaje gier jakiekolwiek się
wymyśli. Aplikacji na telefon o stworzeniach zwanymi
pokemonami nie brakuje, a najbardziej znaną z nich
jest gra “Pokemon Go”, która odniosła sukces w 2016
roku. Jednak parę lat później gra podupadła, ale firma
Niantic (twórcy owej gry) się nie poddała i nadal
aktualizuje swoją aplikację. Drugą popularną grą o
pokemonach jest  “Pokemon Unite”, która jest
stworzona na bardzo podobnej zasadzie co “League
of Legends”. Najnowszą serią o omawianych
stworzeniach jest ”Pokemon podróże”. Posiada ona aż
18 sezonów! Lecz w polskiej wersji jest tylko 48
odcinków. Natomiast najnowszym filmem o
pokemonach jest “Pokemon, sekrety dżungli”. W
polskiej wersji został on wypuszczony 8 października
2021 roku. Prawie wszystkie filmy i serie o
pokemonach można legalnie oglądać na bardzo
znanej platformie o nazwie “Netflix”.
                          Bartosz Wolny kl. 5a

.

 Dwie blondynki chciały zdobyć Nagrodę Nobla. Jedna
wpadła na pomysł:
– Może polecimy na Słońce?
– No coś ty, spalimy się.
– To polecimy w nocy...

– Czy pamiętaliście, aby przez weekend dwa razy
zrobić coś dobrego? – zapytała pani w szkole.
Na to odzywa się Jaś:
– Tak. Jak przyjechałem w sobotę do cioci, to się
ucieszyła, a jak następnego dni wyjeżdżałem, cieszyła
się jeszcze bardziej!

– Dlaczego wciąż spóźniasz się do szkoły? –
nauczycielka pyta Jasia.
– Bo nie mogę obudzić się na czas.
– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni kiedy śpię...

Żona latarnika do męża:
– Kochanie! Wygraliśmy w konkursie!
– Cudownie! Ale co?!
– Dwutygodniowe wczasy nad morzem!

Na matematyce:
– Jasiu, co to jest kąt? – pyta nauczyciel.
– Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju
                                       źródło: www.malygosc.pl
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