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Jest wiosna! Rusz się z domu!

Spis treści:
Oto ja! Rozmowy z uczniami z Ukrainy
Przepis na barszcz ukraiński
Zabytki Ukrainy
Co warto czytać? Ósmoklasistki polecają
książki
Ciekawostki o ptakach
Pyszności z grilla
Dbaj o zdrowie! Ruszaj się!
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Imię i nazwisko: Mateusz
Kogut
Data urodzenia: 22.07
Znak zodiaku: rak
Ulubione danie: pierogi
Ulubiony przedmiot: wychowanie fizyczne
Zainteresowania: piłka nożna
Ulubiona muzyka: Morgensterna
Ulubiona pora roku: lato
Podoba ci się w naszej szkole?
-Tak, podoba mi się.

Kohut

Bogdana

Imię i nazwisko: Bohdana
Kogut
Data urodzenia: 22.03
Znak zodiaku: baran
Ulubione danie: sushi
Ulubiony przedmiot: j.polski
Zainteresowania: nie mam
Ulubiona muzyka: Miyagi
Ulubiona pora roku: lato
Podoba ci się w naszej szkole?
-Tak, bardzo!
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Imię i nazwisko: Mykola
Bespalko

Data urodzenia: 02.10.2009
Znak zodiaku: waga
Ulubiony przedmiot: wf
Ulubiona pora roku: lato
Ulubione danie: ziemniaki
Ulubiony zespół Maneskin
Jak Ci się podoba w naszej szkole?
Jest fajnie i śmiesznie

Lystopad

Imię i nazwisko: Iryna
Lystopad
Data urodzenia: 17.08
Znak zodiaku: Lew
Ulubiony przedmiot: matematyka
Ulubiona pora roku: zima
Ulubione danie: lody
Ulubiony zespół: Grupa Maneskin
Jak Ci się podoba w naszej szkole?
Jest fajnie

Bespalko

Mykola
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Zabytki Ukrainy
Lwów
Dawne polskie okno na Wschód, wielokulturowe miasto i świadek trudnej historii obu narodów.
Lwów otwiera swe podwoje dla turystów spragnionych kultury. Miasto wielokrotnie oblegane przez
wrogów zachwyca niezwykłą mieszanką większości stylów architektonicznych.
Zwiedzanie zacząć należy od Starego Miasta, które w 1998 roku wpisane zostało na listę UNESCO.
Na jego terenie znajduje się wiele zabytkowych świątyń: katedra łacińska, kaplica Boimów, katedra
ormiańska, ale też świeckie perły architektury: Czarna Kamienica, Kamienica Królewska albo budynek
Opery.
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Odessa
Odessa to jedno z największych i najpiękniejszych miast Ukrainy.
W XIX wieku podczas swego zesłania odwiedził je Adam Mickiewicz.
Napisał tutaj swoje utwory "Sonety odeskie".
Dawny kurort nad Morzem Czarnym po wojnie o Krym przeżywa swoje chude lata. Mimo to wielu turystów
przybywa tutaj aby obejrzeć miasto wybudowane prawie od podstaw w XVIII wieku i to w dodatku dzięki
łapówce w postaci wagonu pomarańczy. W XIX i XX wieku Odessa zasłynęła jako ważny port, ale i siedziba
licznych przestępców, którzy wykształcili swoistą subkulturę. W czasie II wojny światowej wojska radzieckie
na dwa miesiące zatrzymały tu nacierających Niemców i Rumunów. Za te zasługi Stalin nadal Odessie tytuł
"Miasto Bohater".
Największą popularnością w tym czarnomorskim porcie cieszą się plaże. Turyści chętnie odwiedzają też
największe na Ukrainie Delfinarium i Akwarium.
Całkiem przyjemny może być również spacer po centrum miasta, gdzie pośród secesyjnej i historycznej
architektury możemy zobaczyć gmach Opery, dawny dom Handlowy Pasaż czy Pałac Potockich. Rzecz
jasna, nie można ominąć słynnych Schodów Potiomkinowskich, na których Siergiej Eisenstein kręcił film
"Pancernik Potiomkin". Na południowych przedmieściach miasta ulokowano Pomnik Heroicznej Obrony
Odessy, na który składają się niewielkie muzeum i wystawa sprzętu wojskowego.
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Ukrainy

Kijów
Dumna stolica Ukrainy to dziś prawie
trzymilionowa metropolia. Miasto o długiej historii
zawsze odgrywało bardzo ważną rolę w regionie. I
chociaż wiele z jego zabytków przepadło w
mrokach dziejów to wizyta w Kijowie z całą
pewnością nie będzie nudna. Warto zobaczyć
przede wszystkim wpisany na listę UNESCO
Sobór Mądrości Bożej oraz Ławrę Peczerską
będącą siedzibą zwierzchnika Ukraińskiego
Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
Moskiewskiego. Kijów to również bardzo ciekawe
muzea. Miłośnicy historii najnowszej nie powinni
odpuścić wizyty w Muzeum historii Ukrainy
podczas II wojny światowej oraz Muzeum Wojny
w Afganistanie. Do interesujących placówek
należą też Muzeum Jednej Ulicy i Muzeum
Bułhakowa. W Kijowie znajduje się także Muzeum
Czarnobylskie - warto też zaznaczyć że w mieście
można zarezerwować wycieczkę na teren dawnej
elektrowni i opuszczonego miasta Prypeć.

Ta pierwsza była świadkiem dwóch ważnych bitew
w dziejach Rzeczypospolitej (w roku 1621 i 1673),
gdzie wojska polskie wychodziły zwycięsko ze
starć z Turkami. Ta druga znana jest z
zakończonej poddaniem zamku, obrony z 1672
roku. Uwiecznił ją Henryk Sienkiewicz w powieści
"Pan Wołodyjowski". W najbliżej okolicy obu tych
fortec znajdują się jeszcze dwie ruiny (słabo
zachowane) dawnych polskich zamków: Żwaniec
oraz Okopy Świętej Trójcy. Inne znane z historii
zamki z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
to: Trembowla, Zbaraż i Międzybóż.

Twierdza w Kamieńcu Podolskim
Zabytek znany chyba każdemu Polakowi,
tragiczną obronę tego zamku rozsławił Henryk
Sienkiewicz w swojej powieści "Pan
Wołodyjowski". I choć autor Trylogii nieco
"podrasował" tytułowego bohatera to dzieje
"hektora kamienieckiego" zna chyba każdy. Sam
zamek powstał jeszcze w XIV wieku i po
rozbudowie uchodził za niemożliwy do zdobycia.
Mury twierdzy były połączone z miastem
specjalnym systemem hydrologicznym, który
pozwalał na odcięcie całego Kamieńca od reszty
świata. Niestety wewnętrzne spory w XVII wieku
sprawiły, że w czasie wojny z Turcją w 1672 roku
zamku broniła nieliczna i źle wyposażona załoga.
Wprawdzie Kamieniec wrócił do Polski już w 1699
roku, ale nigdy nie odzyskał dawnego znaczenia.

Polskie twierdze kresowe
Historia Ukrainy nie byłaby pełna bez XVII wieku,
kiedy to na tym obszarze toczyły się krwawe wojny
pomiędzy Polską, Turcją, Tatarami, Rosjanami i
Kozakami. Pamiątką po tamtych czasach są liczne
zamki, które lepiej lub gorzej zachowane
przetrwały do naszych czasów. Do najciekawszych
i zdecydowanie wartych odwiedzenia twierdz
należą Chocim i Kamieniec Podolski.

Zabytki

Ukrainy
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Współcześnie stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych regionu. Malowniczo położona
twierdza góruje nad nieco zapuszczonym miasteczkiem. Turyści po przejściu przez dziedziniec mogą wejść
na częściowo zachowane mury, zobaczyć niewielkie wystawy historyczne lub wspiąć się na niektóre z
baszt. Na dziedzińcu bardzo często odbywają się imprezy rekonstrukcyjne, sprzedawane są również posiłki
wytwarzane metodami sprzed wieków. Nocą zamek jest iluminowany w dość widowiskowy sposób. Od
niedawna czynione są starania, aby zabytek trafił na listę UNESCO.

Lwowska "Złota Podkowa"
Wbrew pozorom nie jest to żaden wytwór ukraińskiego rzemieślnika, a określenie na… trzy zamki. Położone
na wschód od Lwowa dumne rezydencje układają się na mapie w kształt Podkowy. Wprawdzie ich stan
obecny pozostawia dziś wiele do życzenia to jednak nadal zachwycają turystów przypominając o swej
dawnej świetności.
Najgorzej zachowany jest zamek w Podhorcach, turystów nie wpuszcza się nawet do ciągle remontowanego
obiektu. Do tego wątpliwości budzą kwestie zarządzania obiektem.
Mimo zniszczeń i zaniedbań znacznie lepiej prezentuje się obiekt w Olesku.
To tutaj urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski. Dziś zamek należy do Lwowskiej Galerii Sztuki.

Zamki w Żwańcu i w Okopach Świętej Trójcy
Niewiele pozostało do naszych czasów z tych potężnych niegdyś twierdz. Żwaniec wspomniany został na
kartach "Pana Wołodyjowskiego", źródła historyczne potwierdzają fakt, że tytułowy bohater powieści
Sienkiewicza próbował początkowo zorganizować obronę tego niewielkiego zamku. Okopy Świętej Trójcy
wspomniał w swoim dramacie "Nie-Boska komedia" Zygmunt Krasiński (być może zainspirowany
bohaterską obroną twierdzy przez konfederatów barskich) czyniąc z zamku ostatni bastion konserwatystów.

Przygotowała Marcelina Czerniakowska

Pomagamy

Ukrainie
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Barszcz ukraiński
zupa zaprawiana, w której skład wchodzą buraki,
kapusta świeża oraz ziemniaki pokrojone w słupki.
Może zawierać kawałki gotowanego mięsa.
W Polsce do barszczu ukraińskiego dodaje się
również fasolę lub grzyby; na Ukrainie barszcz
z fasolą nazywają „barszczem czernihowskim”.

Przepis

Barszcz

ukraiński

Czas przygotowania: 30 minut
Czas gotowania: 2 godziny 10 minut
Liczba porcji: 10
Dieta: bezglutenowa

Przepis na grillowane warzywa

Składniki na bulion do barszczu
2 litry wody
300 g indyka - szyja lub skrzydło
kawałek pora - 20 cm
200 g żeberek wieprzowych
1 korzeń średniej pietruszki
pół średniej bulwy selera
po łyżeczce soli i pieprzu, 2 liście laurowe i 3
ziarna ziela angielskiego
Pozostałe składniki
2 średnie buraki
1/4 główki kapusty włoskiej - 300 g
1,5 szklanki fasolki szparagowej - 300 g
400 g pomidorów - u mnie z puszki
3 duże ziemniaki - 500 g
2 średnie marchewki
ząbek czosnku
mała cebula
sok z połówki cytryny
łyżka masła
Szklanka ma pojemność 250 ml.
Warzywa ważone były przed obraniem.

Wystarczy pokroić warzywa w kawałki, wymieszać
wszystkie razem, przyprawić oliwa, solą, pieprzem
i ulubionymi ziołami, a potem grillować w woku,
koszu na grilla lub na płycie żeliwnej.
Można je również grillować osobno, krojąc
w plastry, a później doprawić oliwą i octem
balsamicznym, lub dodać do sałaty.
Grillowane warzywa są bardzo smaczne i zdrowe.
Warto czasem spróbować czegoś nowego.
Z warzywami kiełbaska z grilla na pewno będzie
smakowała lepiej.

grillowane

warzywa
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Ciekawostki o ptasich
jajach

Jajka

duże i małe

Mało kto wie, że istnieją kury, które znoszą
kolorowe jajka. Tą niesamowitą zdolność
posiadają Araucany, które znoszą jaja w zielonym
albo przechodzącym w błękit kolorze.

Istnieje kilka podstawowych kształtów używanych
do klasyfikacji jaj. Jaja stożkowate i takie, które
z jednej strony są wyraźnie węższe, toczą się po
okręgu, dzięki czemu nie wypadają z gniazda.
Według kształtów:
Ptasie

jaja

Kolorystyka ma duże znaczenie. Jaja o ubarwieniu
kryptycznym (maskującym) chronią jaja przed
drapieżnikiem.

– kula np. puchacz
– owal np. flaming
– jaja cylindryczne np. koliber
– jaja eliptyczne (najbardziej popularne) np. emu
– jaja wydłużone np. nur
– jaja gruszkowate np. nurzyk podbielały
– jaja stożkowate np. sieweczka krzykliwa
– jaja dwustożkowe np. perkoz

Niezwykle ciekawe są jaja w niebieskim kolorze.
Takie znoszą np. rudziki.
Wielkościowo jaja współczesnych ptaków wahają
się od 0,5 g i 1 cm długości u kolibra, do nawet 1
kg, 15-20 cm u strusia.
Jajo jednakże nie zawsze jest proporcjonalne do
wielkości ptaka. Porównując strusie jaja do jaja
kurzych można zakrzyknąć: ale jaja!
Ale jajko strusia stanowi jedynie 2% masy
dorosłego osobnika – jest to więc najmniejsze jajo
w królestwie ptaków w porównaniu do wielkości
osobnika dorosłego. Największe jajo pod tym
względem znosi kiwi – jego jajko stanowi 20%
masy ciała dorosłego osobnika.
Niebieskie
Przygotował: Jakub Gwóźdź

jaja
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Polecam książkę
„Opowiem o tobie gwiazdom” to książka idealna
dla młodzieży. Opowiada o miłości w trudnych dla
bohaterów chwilach. Główna bohaterka Astrid, nie
potrafi się pozbierać po śmierci siostry. Pewnego
dnia przypadkiem poznaje swoją pierwsza miłość
Plutona. Książka opisuje ich wspólne przygody.
Myślę, że książka ta jest idealna dla osób, które
dopiero zaczynają swoją przygodę z czytaniem.
Gorąco polecam.
„OPOWIEM O TOBIE GWIAZDOM”

Polecam

książkę

Astrid po śmierci siostry marzy o jednym,
o opuszczeniu rodzinnego miasta. Po ukończeniu
liceum wraz z przyjacielem postanawia
wprowadzić w życie swój plan i wyruszyć w
podróż. Do wspólnego wyjazdu zapraszają nowo
poznanego kolegę, dzięki któremu tak naprawdę
marzenie
o podróży się spełnia. Wspólnie
spędzony czas, zbliżające się wydarzenia,
prowadzą do powstania nowej relacji Astrid i
Plutona. Moim zdaniem książka jest napisana
bardzo prosto, jednak urzekła mnie fabuła i
porównania do gwiazd. Książkę przeczytałam w
jeden wieczór, w książce jest poruszane dużo
problemów.

„KONTAKT ALARMOWY”
Dla Penny liceum było monotonnym i nudnym
okresem. Co prawda jej znajomi byli w porządku,
uczyła się świetnie i nawet miała chłopaka, to
jednak jak się okazuje, niczego o niej nie wiedział.
Penny, aspirująca pisarka, wyjeżdża na studia do
Austin w Teksasie. Sam pracuje w kawiarni i tam
też mieszka, sypiając na położonym na podłodze
materacu w pustym pokoiku na piętrze lokalu. Gdy
ścieżki Sama i Penny się skrzyżują, nie będzie to
spotkanie jak w typowych romansach, lecz raczej
pełne nieporadności zderzenie. A jednak
bohaterowie wymieniają się numerami telefonów
i piszą do siebie wiadomości. Wiadomo klasyczna
młodzieżówka z trochę oklepaną fabułą. Mogłoby
wydawać się, że to nic specjalnego.
Ale bez wątpienia było w niej coś, co mnie
poruszyło. Bardzo trafnie poruszone są w niej
problemy współczesnych nastolatków i bardzo
polubiłam główną bohaterkę Penny.

„PONAD WSZYSTKO”
Madeline choruje na SCID – złożony niedobór
odporności i jak mówi o sobie sama bohaterka
„mam alergię na cały świat”. Pewnego dnia do
domu obok wprowadza się rodzina i Maddy bardzo
szybko zaczyna fascynować się Olly’m.
Mimo, że dziewczyna żyje w zamknięciu, szybko
nawiązuje kontakt z chłopakiem. Z upływem czasu
kontakt przez Internet przestaje jej wystarczać.
W końcu dochodzi do upragnionego spotkania
i spotkanie to sprawia, że Maddy zaczyna
dostrzegać, że jej obecne, życie w „bańce” nie jest
tym czego by chciała. Książka jest napisana lekko
i przyjemnie, została okraszona pięknymi
rysunkami, czyta się ją bardzo szybko. Uważam,
że książka jest warta przeczytania jednak nie
porwała mnie tak jak inne lektury.
Książki polecają: Julia Pelc, Ola Matwij, Marcelina
Czerniakowska

www.nowiny24.pl

Nowiny | Numer 2 05/2022 | Strona 11

Pegaz

www.juniormedia.pl

Suchary
1 Jak nazywa się ziemniaczany taniec?
-Obierek.
2. Jak się nazywają spodnie jąkały?
- Ga gatki.
3. Czemu deszcz poszedł do więzienia?
-Bo napadał.
4. Jak się nazywa się związek orangutana i żaby?
-Oranżada.
5.Jak nazywają się śpiące wory?
- Śpiwory.
6. Jakie są ulubione ciastka wnuków?
- Babeczki.
7. Jak się nazywa człowiek, który straszy dynie?
- BuDyń.
8. Niemowa powiedział głuchemu, że
ślepy widział, jak szczerbaty odgryza
włosy łysemu.
9. Jak się nazywa osoba, która łowi mak?
- Makłowicz.
10. Jaka jest ulubiona zemsta cukiernika?
- Słodka.
11. Jaka jest ulubiona słodycz człowieka, który lubi
sam siebie?
- LubiSię.
12. W jakim Stanie USA nie piję się alkoholu?
- W stanie trzeźwym.
13. Jedzie blondynka samochodem, podchodzi
policja i mówi:
- Poproszę dowody.
- Ale ja nie umiem pływać.
14. Człowiek, który zawsze siedzi w cieniu?
- Cienias.
15. Jak informatyk chroni się przed
koronawirusem?
- Antywirusem.

10 sportów,
które możesz uprawiać wiosną
Zaplanuj swoją aktywność fizyczną na
nadchodzącą nową porę roku.
Ruch jest bardzo ważny dla zdrowia. Teraz, gdy
dni stają się coraz dłuższe, a pogoda za oknem
coraz cieplejsza, warto postawić na sport, dzięki
któremu wzmocnisz swoje mięśnie, dotlenisz
organizm oraz zadbasz o dobre samopoczucie.
1. Jazda na rowerze
2. Spacery
3. Gra w badmintona
4. Skakanie na skakance
5. Jazda na rolkach
6. Bieganie
7. Gra w piłkę
8. Ćwiczenia, np. podskoki w miejscu, przysiady
9. Jazda na hulajnodze
10. Nordic walking, czyli marsze ze specjalnymi
kijkami.
Przygotowała: Anna Fiałek

Bieganie

najtańszy
sport
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Dzień Matki
Historia Dnia Matki sięga czasów antycznych, kiedy to starożytni Grecy i Rzymianie otaczali kultem matkiboginie - symbole płodności i urodzaju. Czczenie matek cieszyło się dużym powodzeniem również w Anglii,
gdzie w XVII wieku obchodzono wolne od pracy święto „Niedziela u Matki”. Do rytuału tego dnia należała
wizyta w katedrze oraz obdarowywanie matek prezentami - głównie kwiatami i słodyczami. Święto to było
obchodzone przez ok. dwa wieki, a następnie powróciło po zakończeniu II wojny światowej.

W Stanach Zjednoczonych historia Dnia Matki rozpoczyna się w roku 1858, kiedy to Ann Maria Reeves
Jarvis ogłasza „Dni Matczynej Pracy”. Julia WardHowe, od 1872 roku, pracuje natomiast nad
wypromowaniem „Dnia Matek dla Pokoju”. W końcu, w 1905 Ann Marie Jarvis (córka Ann Jarvis)
popularyzuje Dzień Matki, który z czasem zaczyna być obchodzony w niemal wszystkich stanach. W1914
roku Kongres USA uznaje Dzień Matki za święto narodowe.

Dzień Matki 26 maja
Dzień Dziecka 1 czerwca
Dzień Ojca 23 czerwca

Dzień

Matki

