
Rzeczpospolita
Szkolna

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstwowa nr36 im.
J. Tuwima
SP 36 41-800 Zabrze
pl.Warszawski 6
41-800, Zabrze

Numer 39 02/15

                 Wiosna okiem naszych redaktorów

.

 
    W tym numerze:

 Trochę o Arianie Grande
 Wystawa psów rasowych w
Katowicach
 Co nowego w kinach?
Poznajemy kraj
skandynawski -Finlandia
Co nowego w kinie ?
Rekord Świata

Redaktor naczelny - Barbara Pruszkowska

  Redaktorzy gazetki:
  -Madzia Jakubowska
  -Mikołaj Szyll
  -Klaudia Kowalczyk
  -Matylda Zubowicz
  -Julia Marciniak
  -Maciek Szczurowski
  -Michał Modzelewski
  -Kuba Linart
  -Kinga Więcek

.
.
.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 39 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRzeczpospolita Szkolna

Trochę o Arianie Grande

Ariana Grande znana
piosenkarka i aktorka, ma 21 lat
urodziła się 26 czerwca 1993
roku na Florydzie, a dokładnie o
godzinie 12:34 popołudniu .
Ariana zaczęła swoją historię z
muzyką w wieku 8 lat wystąpiła
na meczu hokeja śpiewając
hymn Anglii. 

         Krótko o rodzinie...
Mama nazywa się Joan Grande
Tata nazywa się Edward butera
Starszy brat Ariany nazywa się
Frankie Grande, lecz Frankie nie
jest jej rodzonym bratem tylko
przyrodnim (po innym ojcu) i jest
starszy o 11 lat

Ariana zadebiutowała w 2014
roku piosenką "Problem" potem
wielkim hitem była piosenka
"break free", teraz Ariana
jest bardzo znana na całym
ŚWIECIE. Obecnie jest w trakcie
drugiej trasy koncertowej "The
honeymoon tour"

Ariana je pięć truskawek na dobę.
Ma sześć psów (Coco, Toulouse, Ophelia, Fawkes
Kitty, Cinnamon i Sirius)
Jest chora na hipoglikemie (niedocukrzenie)
Jej pierwszą miłością była muzyka.
wraz z Nathanem Sykesem, nagrała piosenkę „Almost
Is Never Enough” do filmu pt. "Dary Anioła Miasto
kości".
W 2003 roku została współzałożycielką grupy Kids
Who Care, która w 2007 roku zebrała ponad pół miliona
dolarów na cele dobroczynne

Michi Michi
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    Poznajemy kraj
skandynawski-Finlandia

                          O religii
Odsetek osób wierzących w Boga i
uznających podstawowe prawdy religii
chrześcijańskiej jest wyższy, niż w innych
państwach skandynawskich. Fiński
Kościów Ewangelicko-Luteriański i Fiński
kościół Prawosławny mają status
Kościołów narodowych. Dzięki temu mają
specjalne przywileje, wierni płacą na ich
rzecz podatki.

Finlandia jest to kraj
skandynawski, państwo w
Europie Północnej. Finlandia jest
członkiem Unii Europejskiej. Od
zachodu graniczy z Szwecją, od
północy z Norwegią, od
wschodu z Rosją, a od zachodu
ma dostęp do Morza
Bałtyckiego.
 

W ostatnich studiach PISA, prowadzonych przez
OCED, fińscy uczniowie we wszystkich
dziedzinach poza matematyką, w której byli drudzy,
zajęli pierwsze miejsca na świecie. Prawie
wszystkie szkoły w Finlandii to szkoły państwowe,
a za szkoły niepaństwowe nie płaci się, gdyż
finansuje je państwo. W szkołach organizuje się
zajęcia wychowania fizycznego, edukacji
zdrowotnej oraz gotowania. Wśród szkół w Unii
Europejskiej fińskie szkoły zajmują jedne z
ostatnich miejsc, przeznaczając najmniej czasu na
wychowanie fizyczne. 

mati

mati .

mati

mati .
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 Wystawa psów
rasowych w Katowicach

 W dniach 20 - 22 kwietnia 2015 roku w katowickim
Spodku odbyła się 20. jubileuszowa międzynarodowa
wystawa psów rasowych.
 W wystawie udział wzięli przedstawiciele 242 ras z
całego świata. 
 Łącznie w Spodku zaprezentowało się 3200 psów.
 Specjalnie na to wydarzenie zostali zaproszeni
sędziowie z wielu krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Serbii,
Luksemburga, Czarnogóry, Szwecji, Włoch, Hiszpanii,
krajów skandynawskich oraz Polski.
 Każda rasa podzielona była na klasy, w których psy i
suki były oceniane: klasa młodszych szczeniąt,
szczeniąt, młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa,
championów i weteranów. 
  W czasie wystawy odbywały się także konkursy
młodych prezenterów oraz pokazy psiej sprawności.
 Organizatorem wystawy, jak co roku, był związek
kynologiczny w Polsce Oddział Katowice. Skład
Komitetu Honorowego, stanowili Prezydent miasta
Katowice, Marcin Krupa, Radny Miasta Katowice,
Józef Zawadzki, Przewodniczący Zarządu Głównego
ZKwP, Jan Gajewski oraz Prezes Honorowy ZKwP,
Andrzej Mania.
 Sponsorem wystawy była firma Bosch.
 

medialny objęła Gazeta Wyborcza, Polskie Radio
Katowice i TVP Katowice.
Miałam okazję zaprezentować mojego psa, labradorkę
czekoladową, Mokkę Princess Chocolate Hearts FCI,
która pokazała się z jak najlepszej strony. Bezbłędnie
wykonywała wszystkie moje polecenia ( no prawie ) 
i otrzymała od sędziego, Grzegorza Werona, ocenę
bardzo dobrą. Zachwyciła szczególnie pigmentem,
silną budową i temperamentem. 
 Uważam, że wystawa była dobrze zorganizowana,
chociaż mam w tym małe doświadczenie - była to
druga w której ja i Mokka uczestniczyłyśmy. 
 Wiele ludzi było bardzo miłych, niektórzy nawet prosili
o zrobienie zdjęcia mojej futrzanej siostrze. Inni
wydawali mi się być obojętni na los swoich zwierząt -
zamykali, weźmy na przykład, pięć dużych labradorów
w jednej ciasnej klatce.
 Dlaczego ludzie muszą być tak bezpardonowi?

.

  Labradory to psiaki niezwykle łagodne i bardzo
przyjacielskie, kochające swoich właścicieli.
Potrafią znakomicie współpracować z ludźmi
(zarówno młodymi jak i osobami starszymi, czy
niepełnosprawnymi). Kupując czy adoptując
labradora zyskujecie naprawdę wartościowego
psa, ale przede wszystkim wiernego przyjaciela
domu, przy którym nie sposób się nudzić czy
smucić;)                  

.

http://psylabradory.blog.onet.pl/files/2013/05/12.jpg
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Co nowego w kinach?

                 "Chappie"
( Film Neilla Blomkampa, twórcy
„Dystryktu 9” i „Elizjum”)

13.03.2015r. w naszych kinach ukazał się
film pt.: "Chappie "  który jest robotem
nowej generacji i zaprogramowano go
aby mógł czuć i myśleć. Nie wiele różnił
się od ludzi, nawet jako dziecko musiał
uczyć się wszystkiego od początków.
Kiedy wpada w ręce gangsterów, oni go
resetują i uczą wszystkiego od nowa tak,
aby mógł dla nich pracować. Chappie
wpada w wir przestępstw, napadów
rabunkowych i nie do końca świadomego
wyrządzania zła.  
   W filmie może zobaczyć aktorów takich
jak: Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh
Jackman, Yo-Landi Visser oraz Jose
Pablo Cantillo.
   

.

              "Noc Hobbita"

   24.04 (piątek) w Multikinie odbędzie się "Noc
Hobbita". Zostanie powtórzona specjalnie dla
wiernych fanów"Hobbita". 
   Na seansie odtworzone zostaną wszystkie
stworzone dotychczas części filmu.
   Chyba każdy z nas kojarzy ten film dlatego też 
nie będę rozpisywać się na temat jego treści
również ze względu na to ile liczy sobie części.
    Dodam że "Noc Hobbita" odbędzie się w 30
Multikinach w Polsce. Godzina rozpoczęcia seansu
to 22:00 natomiast koniec planowany jest na 6:30.
Serdecznie zapraszamy :)

                    ''Avengers''

Grupa największych superherosów w historii kina
powraca w filmie „Avengers: Czas Ultrona”.
Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesić dawno
zapomniany program utrzymania światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie się komplikuje. Na scenę
wkracza mroczny Ultron ze zbrodniczym planem
zniszczenia całej planety. Los milionów niewinnych
istnień spocznie w rękach najpotężniejszych
bohaterów Ziemi z drużyny Mścicieli. Iron Man,
Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i
Hawkeye zostaną wystawieni na największą próbę
pełną niełatwych sojuszy i niespodziewanych zwrotów
akcji.

.

.

,
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Pobity: Rekord Świata!

Szczurek

  Do zdarzenia doszło 15 lutego 2015r. na skoczni w
Vikersund. Oskarżony – Anders Fannemel (Norweg,
24 lata), o dziwo od razu przyznał się do swojej winy,
wyraźnie zadowolony z pobicia rekordu, nie tylko
życiowego, czy narodowego, ale światowego!!! 
  
  W dodatku w sezonie 2014/15 do pobicia rekordu
skoczni doszło aż dwa razy!!! W trakcie pierwszego z
dwóch (Fannemel pobił rekord w trakcie drugiego)
konkursów na skoczni w Vikersund 150 metrów
skoczył Petr Prevc (Słoweniec, 24 lata) , co w
tamtym momencie było najdalszym skokiem w historii
Pucharu Świata!!!

Ciekawostka 

  W kwalifikacjach do drugiego konkursu Dmitrij
Wasiljew (Rosjanin, 35 lat) nie utrzymał się na
nartach i podparł skok. I nic dziwnego!!! Skoczył 154
metry!!! Niestety, skok oddany w trakcie kwalifikacji nie
może zostać uznany za Rekord Świata, więc weteran
musiał odejść z niczym.

.

ja

W nieprawdopodobnie emocjonującym ostatnim
konkursie sezonu na Letalnicy w Planicy (Słowenia),
byliśmy świadkami sensacji. Otóż Severin Freund ,
uwczesny lider Pucharu Świata, by przypieczętować
swoje zwycięstwo, przy zwycięstwie Petera Prevca
musiał być co najmniej na 3. pozycji. W wypadku
drugiego miejsca Prevca wystarczyło mu 7. miejsce.
  Po pierwszej seii Freund był 7. Prevc po niezłym
skoku przewodził stawce. Po skoku Freunda(zaledwie
utrzymał pozycję) wszystko wydawało się
przesądzone. Jednak Prevcowi szyki pomieszał rodak
Juri Tepes który życiowym skokiem wskoczył na
pierwsze miejsce. Freund został Mistrzem Świata!!!
  Ciekawe jak wyglądała wymiana zdań Słoweńskich
skoczków po konkursie…

Szczurek

.

maciek


