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Rosomak

Jest to wielki żarłok, ciągle jest nie nasycony. Ciągle
szuka pożywienia, zjada nawet jedzenie z pułapek na
zwierzęta zastawionych przez myśliwych. Czasem
atakuje nawet osłabione Reny. Rosomaki żyją nawet
do 16 lat ! Ważą od 9 do 27 kg. Rosomaki żywią się
głównie opadliną , małymi zwierzętmi i jagodami.W
zime poluje na zające. Ich wrogami są ludzie. Jest
narażony na wyginięcie.Rosomak jest zwinny i silny.
Należy do rodziny łasicowatych. Rosomak żyje w
miach odludzionych jak ; Pensylwia, Skandynawia, Azji
i Kanady . Rosomak jest największym typowo
naziemnym przedstawicielem rodziny łasicowatych.

Żubr.

Kto nie wie jak wygląda Żubr? Każdy Wie! Oczywiście
nie chodzi o piwo, chodzi o zwierze. Prawie połowa
Polskich żubrów znajduje się w Puszczy Białowieskiej
.  Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę!
Samica waży do 460 kg, o wiele mniej niż samce- do
nawet 700 kg. Według mnie żubr jest bardzo podobny
do Byka, jest tylko bardziej owłosiony. 

                       W świecie zwierząt 
                                    -
                     Zwierzęta Europy cz.2

.

                                Jeż
Gdy jeże są jeszcze małe nie mają kolców. Dopiero
gdy dorośnie i osiągnie wiek okołu dwóch lat, na jego
ciele pojawia się co najmniej 5000 kolców ! Jeż ma od
20 do 30 cm długości i waży 0,5 do 1,2 kg . Żyją nawet
do 12 lat . Polują nocą, ich ulubioną potrawa nie są
jabłko! Wręcz przeciwnie !! Ich ulubioną potrawą są
bezkręgowce . Jeże w Polsce są chronione. Z
instynktu są raczej samotnikami. Żyją one w Afryce,
Azji i Europie . Według mnie jeże są bardzo miłe i
wyglądają słodziutko .

                           Wiewiórka.

Chyba każdy z nas wie jak wygląda wiewiórka,
puszysty ogon i malutkie łapki są rozpoznawalne
prawie w całej Europie. Wiewiórki występują w Europie
i Azji. Jest gryzoniem, najpopularniejsza w Polsce jest
Wiewiórka pospolita czyli ruda. Osiąga długość ciała
20–24 cm a ogon ma do 20 cm. Jej ciąża trwa nie
więcej niż 40 dni. Wiewiórka jest pod ochroną.

.
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United Kingdom,
warto    wiedzieć!

.

Z jakich trzech elementów składa się
Union Jack?
Jakiego elementu brakuje i dlaczego?
Union Jack, czyli flaga Zjednoczonego
Królestwa, składa się z krzyża św.
Jerzego, krzyża św. Andrzeja
 i krzyża św. Patryka. Brakuje więc na nim
krzyża
 św. Dawida, albo jakiegokolwiek
elementu łączącego się z Walią. Stało się
tak dlatego, że kiedy flaga ta zaczynała
nabierać obecnych kształtów, Walia była
połączona z Anglią i obie te krainy
traktowane były jako jedność.

Zimowy sport narodowy Kanady to hokej na lodzie, a
letni - lacrosse.

Wyścigi konne w Ascot to pretekst to prawdziwej rewii
mody. Szczególnie jeśli chodzi o kapelusze. Każda
kobieta, odwiedzając zawody, musi pochwalić się
nowym i niezwykłym nakryciem głowy.

Brytyjczycy na ostatniej letniej olimpiadzie ,która
odbyła się w 2012 roku zdobyli 29 złotych medali.

Boisko do piłki nożnej w Australii jest owalne

Teorie o Stonehenge:
- starożytna świątynia pod gołym niebem,
- miejsce składania ofiar ze zwierząt i ludzi,
- kalendarz do przewidywania zaćmień słońca,
- ośrodek prehistorycznej muzyki,
- obserwatorium astronomiczne,
- miejsce kultu zmarłych,
- zaszyfrowana wiadomość od przybyszów z 
  kosmosu
- lądowisko dla statków kosmicznych,
- antena do ściągania energii kosmicznej,
- prehistoryczny wzmacniacz dźwięku

Tim Berners-Lee. Stworzył WWW -
World Wide Web, czyli ogólnoswiatową
sieć wymiany informacji przy
pomocy Internetu. Dzięki jego pomysłowi
Internet jest wykorzystywany do
gromadzenia informacji, tworzenia stron
i tak dalej.

Kevin Warwick, eksperymentując sam na sobie,
został pierwszym cyborgiem.

Isaac Newton był umysłem wybitnym i dokonał
wielu odkryć i sformułował wiele ważnych zasad,
takich jak np. trzy zasady dynamiki, prawo
powszechnego ciążenia, zasada obliczania
prędkosci dźwięku, opracował teleskop
zwierciadlany i tak dalej.

Legenda o powstaniu skał Three
Sisters w Australii.

Pewien szaman miał trzy córki.
Pewnego razu, chcąc je
uchronić przed atakiem Bunyipa,
zamienił je w skały. Niestety,
zgubił swoją magiczną kosć i nie
mógł ich odczarować. Do dzis
jako lirogon spędza większosć
czasu u podnóża drzew,
szukając swojej zaginionej
kosci...

.
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Wywiad z panią
Aleksandrą Gajowską

Od dwóch lat w naszej bibliotece pracuje pani
Aleksandra Gajowska, która w kwietniu poleciała do
stolicy Hiszpanii, Madrytu na szkolenie dla nauczycieli.

1. Jak udało się Pani zapisać na to szkolenie?
W Polsce koordynacją środków europejskich dla celów
oświaty zajmuje się
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. To właśnie ona
w ramach pozyskanego grantu
z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiła
konkurs wniosków na zagraniczne
szkolenia kadry edukacyjnej. Ja taki wniosek
napisałam, wystartowałam w konkursie i udało mi się
uzyskać fundusze na wyjazd szkoleniowy za granicę.
Zanim jednak przystąpiłam do konkursu, ze 
katalogu różnych szkoleń wybrałam sobie takie, które
najbardziej opowiadało moim potrzebą. Formalności
było bardzo
dużo: musiałam posiadać dokument potwierdzający
znajomość j. angielskiego w stopu
komunikatywnym, musiałam mieć opinię Dyrektora 

2. Kto był organizatorem szkolenia?
Organizatorem szkolenia była firma zajmująca się
doskonaleniem nauczycieli z Bułgarii.
3. Co było tematyką zajęć?
Kurs nosił tytuł Pobudzanie kreatywności poprzez
stosowanie metod nauczania we
współpracy. Tematyka zajęć oscylowała wokół, słabo
znanej w Polsce, formy pracy na zajęcia jaką jest
nauczania kooperatywne. Główne
założenia tej techniki nauczania określa sentencja:
„nauczyciel czasem bywa uczniem,
a uczeń nauczycielem”. Jedną z metod
wykorzystującą nauczania kooperatywne
jest tzw. metoda Jigsaw. Jest to specyficzna forma
pracy w grupach, gdzie każdy ma
określoną rolę, każda grupa pracuje nad innym
zagadnieniami, a następnie „eksperci”
z poszczególnych grup wymieniają się
doświadczeniem. Mam nadzieję, że będę miała
szansę pokazać w praktyce jak wyglądają
zajęcia prowadzone tą metodą. 

4. Nauczyciele z jakich Państw Europy
uczestniczyli w tych warsztatach?
W warsztatach wzięli udział nauczyciele z różnych
typów szkół, ale głównie ze szkół
podstawowych z prawie całej Europy. 

5. Czy miała Pani czas, by zwiedzić stolicę
Hiszpanii?
Ależ oczywiście, że tak! .Udało mi się przespacerować
najsłynniejszą ulicą Madrytu Gran Via. Byłam na placu
Puerta del Sol, od którego mierzy się wszystkie
odległości w Hiszpanii. Spacerowałam pięknymi,
zabytkowymi ulicami. Odwiedziłam Muzeum Prado (są
tu kolekcje malarstwa .), Muzeum Królowej Zofii oraz
Caixa Forum (sama bryła tego budynku jest
niesamowita – wygląda jakby lewitowała!), które jest
centrum sztuki współczesnej. Chwile wytchnienia
miałam w przepięknym
i ogromnym w Parku Retiro. Odwiedziłam również
budynek corridy oraz gratkę dla
kibiców piłkarskich - stadion Santiago Bernabeu.

6. Co najbardziej spodobało się Pani w Hiszpanii?
Pogoda! A tak na poważnie, to chyba wszystko. Klimat
miasta, uliczki i zapach. Ludzie
są uśmiechnięci, pomocni i życzliwi. Bardzo podobał
mi się Park Retiro, jest to miejsce
gdzie mieszkańcy Madrytu biegają, jeżdżą na rolkach,
na rowerach, można tu również
popływać na kajakach.

. .
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                         Co nowego w kinie?

              Rio 2
Blu i Julia wiodą w Rio szczęśliwe życie. Mają trójkę
cudownych dzieci – Bię, która uwielbia czytać i wdała
się w tatę, Tiago – najmłodsze z potomstwa, które
uwielbia przygody i jest łobuziakiem oraz Carlę –
najstarszą córkę, która kocha śpiewać i pragnie być
artystką.Julia dochodzi do wniosku, że dzieci muszą
się nauczyć żyć jak dzikie ptaki, dlatego namawia
rodzinę na wyprawę do Amazonii. Przyjaciele Blu –
Nico, Pedro i Luiz-ostrzegają go przed
niebezpieczeństwami, które czyhają w dżungli. Z kolei
optymista Rafael namawia go na wyprawę, bo
szczęśliwa żona sprawia, że i mąż jest szczęśliwy.
Główny bohater martwi się, że nie dopasuje się do
dziko-żyjących ptaków i straci rodzinę.

     Muppety:Poza prawem
Ulubieńcy światowej publiczności powracają na
srebrny ekran w filmie „Muppety: Poza prawem”.
Kermit, Piggy i spółka ponownie zapraszają na
pełen niezapomnianych gagów, okraszony dawką
wspaniałego humoru, muzyki i świetnego
aktorstwa ;-) show!
Podczas światowego tournée Muppety zostają
wplątane w aferę kryminalną o międzynarodowym
zasięgu. Stoi za nią Constantin – znany złodziej
diamentów i sobowtór Kermita…

                Niesamowity Spider-Man 2
Zawsze było wiadomo, że najważniejsza walka Spider-
Mana toczy się w nim samym: to zmagania między
zwykłymi sprawami Petera Parkera, a wielką
odpowiedzialnością, jaka ciąży na Spider-Manie. Peter
Parker uwielbia śmigać między drapaczami chmur,
dokonywać bohaterskich czynów, spędzać czas z
Gwen. Ale wszystko ma swoją cenę: tylko Spider-Man
może ochronić nowojorczyków przed wrogiem, który
zagraża miastu. Kiedy pojawia się Electro, Peter musi
stawić czoła przeciwnikowi potężniejszemu niż on
sam. A do tego kiedy powróci jego stary przyjaciel,
Harry Osborn, Peter zrozumie, że wszyscy jego
wrogowie mają jedno imię: OsCorp. .

.

.

.

.
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