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Wszyscy cieszymy się na ferie!
Redakcja "Młodych Gniewnych"
życzy swoim czytelnikom
odpoczynku od obowiązków szkolnych
i wielu wspaniałych chwil
w czasie przerwy zimowej.
Mamy nadzieję, że spadnie dużo śniegu,
byście mogli poszaleć w białym puchu.
Do zobaczenia w II semestrze!

Redaktor naczelna Patrycja Pałyska
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SZKOLNE ŻYCIE NA GORĄCO
JASEŁKA
22 grudnia ubiegłego roku obchodziliśmy Boże Narodzenie w szkole. Klasy
wspólnie podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia, po czym zasiadły do
stolików, by zjeść różne smakołyki przygotowane na tę okazję.
Po uroczystych spotkaniach w klasie uczniowie zebrali się na pierwszym
piętrze, gdzie klasy siódme pod opieką pana Roberta Stachowskiego i Rafała
Wiewióry wystawiły jasełka. Występującym towarzyszył chór szkolny wraz
z Natalią Wódkiewicz grającą na flecie poprzecznym oraz Kasią Winiarską
grającą na saksofonie altowym.
Pięknie wykonane i oryginalnie zaaranżowane kolędy oraz wprowadzające
w klimat świąteczny przedstawienie zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Kasia Winiarska

Jasełka przygotowały klasy siódme
fot. Andrzej Dąbek

Klasa 7b przy wigilijnym stole
fot. Andrzej Dąbek
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ROZMOWA KONTROLOWANA
Zuzanna Gryczka to ubiegłoroczna absolwentka naszego gimnazjum, która
od kilku lat jest zaangażowana w harcerstwo. Od niedawna jest drużynową
104. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Strumień”. W rozmowie opowie
nam, czym jest harcerstwo i jak może wpłynąć na życie młodego człowieka.
Jaką drogę musiałaś pokonać, żeby zostać drużynową?
Aby móc pełnić funkcję drużynowej, musiałam ukończyć dwa kursy:
przewodnikowski oraz metodyczny dla drużynowych harcerskich. Ważnym
elementem było także zdobycie autorytetu wśród harcerzy.
Ile pracy i wysiłku musisz włożyć w tę funkcję?
Działanie w harcerstwie kosztuje mnie na ogół sporo czasu. Od cotygodniowego
przygotowywania i realizowania zbiórek przez comiesięczne odprawy kadry, po
układanie planów obozów i zimowisk. Cały wysiłek daje mi jednak ogromną
satysfakcję, a przy każdym działaniu mogę liczyć na wsparcie moich
przybocznych.
Słyszałam, że organizujecie zimowiska. Jak one wyglądają?
Podczas zimowisk uczestnicy poznają techniki harcerskie, spędzają czas na
wspólnej zabawie oraz zwiedzają ciekawe miejsca i zagłębiają się w ich historię.
Jakie są stopnie w harcerstwie?
W harcerstwie występuje podział na stopnie męskie i żeńskie. Pierwszym
stopniem jest ochotniczka, a odpowiednikiem dla chłopców jest młodzik. Dalsze
stopnie to tropicielka/wywiadowca, pionierka/odkrywca, samarytanka/ćwik,
harcerka orla/harcerz orli oraz harcerka Rzeczypospolitej/harcerz
Rzeczypospolitej. Istnieją również trzy stopnie dla osób od lat 16 wzwyż i są to
kolejno: przewodnik, podharcmistrz oraz harcmistrz.
Jaka jest pełna nazwa waszej drużyny?
Pełna nazwa naszej drużyny brzmi 104. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Strumień”.
Ile masz zastępów w swojej drużynie?
W drużynie obecnie funkcjonują trzy zastępy, mamy jednak w planach powołanie
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kolejnego.
Ile lat jesteś w harcerstwie?
W harcerstwie jestem od około 4 lat.
Prowadziłaś kiedyś zastęp?
Niestety, nigdy nie miałam okazji prowadzić zastępu, ponieważ w niedługim czasie
po dołączeniu do drużyny zostałam powołana na funkcję przybocznej, czyli prawej
ręki drużynowego.
Jak wyglądają wasze mundury?
W ZHP wyróżniamy dwa rodzaje mundurów: damskie w kolorze szarym oraz
męskie w kolorze khaki. Na mundurze wyróżniamy wiele istotnych elementów,
takich jak krzyż, sprawność czy pagony, które dają informacje o naszym stopniu.
Dodatkowym elementem jest chusta, której barwy zależne są od danej drużyny.
W naszym przypadku jest ona zielono – niebieska.
Co dało Ci harcerstwo?
W harcerstwie nauczyłam się wielu rzeczy, mniej lub bardziej przydatnych.
Zrozumiałam pojęcie odpowiedzialności oraz poświęcenia, a także poznałam
wielu niesamowitych przyjaciół, z którymi łączą mnie wspaniałe wspomnienia.
Dziękuję za rozmowę, Zuziu. Mam nadzieję, że wywiad z Tobą zainteresuje
harcerstwem uczniów naszej szkoły.
Ja też mam taką nadzieję.
Wywiad przeprowadziła Julia Gałek

Harcerki Zuzia Gryczka i Julia Cach.
Zdjęcie z archiwum Zuzanny Gryczki.
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CO W X MUZIE PISZCZY?
ALEX SAM W DOMU
Wszyscy znają Kevina – dzielnego chłopca, który stawia czoła dwóm
bandytom. Filmy: „Kevin sam w domu” oraz „Kevin sam w Nowym Jorku” Chrisa
Columbusa odniosły wielki sukces. Raja Gosnell poszedł jego śladem i nakręcił
remake sławnego „Kevina”. „Alex  sam
w domu” to film komediowy z 1997 roku.
Opowiada o małym chłopcu, który namierzył
czterech międzynarodowych szpiegów
(Petera, Alice, Burtona i Earla). Początkowo
ani policja, ani mama nie wierzą
ośmiolatkowi. Alex (Alex D. Linz) musi
poradzić sobie sam. „Alex – sam w domu”
jest świątecznym filmem familijnym, choć
z Bożym Narodzeniem ma niewiele
wspólnego. Przygody Alexa nie stały się
takim hitem jak „Kevin”, ale warto go
obejrzeć choćby po to, by porównać
pomysłowość obu chłopców. Jeśli
podobał się Wam Kevin, to film „Alex sam

Plakat promujący film

w domu”, mimo nieco już oklepanego tematu, przypadnie również do gustu.
Ciekawostki:
 film ten otrzymał nominację do Złotej Maliny,
 Scarlett Johansson odgrywała rolę siostry Alexa,
 w Polsce obowiązują też inne tytuły : „Sam w domu po raz trzeci” oraz „Sam w
domu”,
 cały budżet wyniósł ponad 79 mln dolarów.
Amelia Panek
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"OBCE RZECZY WIEDZIEĆ
DOBRZE JEST,
SWOJE OBOWIĄZEK"
KARNAWAŁ W POLSCE
Karnawał to okres od święta Trzech Króli do wtorku diabelskiego, czyli
kusego przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Według Zygmunta
Glogera, polskiego etnografa, słowo "karnawał" pochodzi od włoskiego "carne
vale", czyli "mięso, żegnaj". Stąd powstała polska nazwa karnawału: "mięsopust"
lub "zapusty", które są od wieków porą wszelkiego rodzaju zabaw, widowisk, uczt.
Gody (czyli Boże Narodzenie) i Nowy Rok dały powody do wesołości religijnej,
a łakomy żołądek ludzki w przewidywaniu długiego postu wymyślił tłuste uczty
i huczne pohulanki. Początki karnawałowych zabaw, połączonych z przebieraniem
się, sięgają w Europie Zachodniej czasów średniowiecza, skąd przywędrowały do
Polski i zaowocowały powstaniem przebogatej obrzędowości, wyrosłej na gruncie
narodowych i ludowych zwyczajów.
W miastach urządzano w najpiękniejszych salach, np. ratuszowych, bale
karnawałowe, które często były balami maskowymi, natomiast w prywatnych
mieszczańskich domach  potańcówki. Członkowie Bractwa św. Jerzego związku
kupieckiego w Gdańsku organizowali w tym czasie rycerskie turnieje ku uciesze
najzacniejszych rodów, jak również spragnionego rozrywki pospólstwa.
Szczególnie huczne były zapusty w dworach szlacheckich i magnackich.
W XVII w. śpiewano, że "na zapusty ... nie chcą państwo kapusty; wolą sarny,
jelenie i żubrowe pieczenie". Faktycznie od jadła i napitków uginały się stoły.
Urządzano kuligi z pochodniami, odwiedzano się wzajemnie wśród sąsiadów.
Tańce trwały przez całe noce do białego rana, czego echa przetrwały w znanej do
dziś piosence: "Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta". Oprócz mazura
w modzie były wówczas: polonez, młynek, hajduk, taniec świeczkowy, niemiecki
cenar i francuski galard.
W czasie karnawału popularne były korowody przebierańców. W wesołym
pochodzie nie brakowało  w zależności od regionu kraju  konia, kozy, bociana,
kominiarza, diabła, śmierci, doktora, baby i dziada, którym towarzyszyli muzykanci
uzbrojeni w tak oryginalne instrumenty ludowe, jak: mazanki, dudy, liry korbowe.
Orszak otwierał książę Zapust, czyli słomiana kukła.
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Orszak otwierał książę Zapust, czyli słomiana kukła.
Na wsiach małopolskich i lubelskich grupy przebierańców  dziady
zapustowe z muzyką i śpiewem odwiedzały domy dziewcząt i młodych mężczyzn,
których wyśmiewano za pozostawanie w stanie bezżennym, a nawet żartobliwie
karano.
W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom
i jedzeniu nie było umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami  racuchami, blinami
i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną i smażonym na smalcu. Stąd
pochodzi tradycja tłustego czwartku, który rozpoczynał tłusty tydzień wieńczący
karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał tylko tłusty czwartek,
w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, czyli chrust.
Lena Pietruszewska
Źródło: niedziela.pl

Źródło obrazka: grafika Google
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CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄ?
SŁYNNE KARNAWAŁY ŚWIATA
 WENECJA
Karnawał trwa. Jak bawi się świat? Odwiedźmy Wenecję!
To w Wenecji odbywa się najpopularniejszy karnawał w Europie. Ma
wspaniałą historię i tradycję. Mało kto wie, że jeszcze w XVIII wieku zabawa
karnawałowa w Wenecji trwała aż miesiąc. Napoleon Bonaparte uznał jednak, że
była za głośna i postanowił ją obalić. Karnawał powrócił w 1980 roku do łask
i obecnie trwa 10 dni  począwszy od niedzieli przed tłustym czwartkiem. Dawniej,
na czas karnawału, zawieszane były obowiązujące normy i zakazy. By móc
bezkarnie i anonimowo przekraczać bariery, sięgano po maski i przebrania. Tak
zostało do dziś. Eleganckie stroje, peruki i maski są nieodłącznym elementem
uczestników weneckiej zabawy. W czasie karnawału Wenecja zmienia się nie do
poznania.
Główną sceną, na której odbywa się legendarna rewia kostiumów, jest plac
św. Marka, porównywany do wytwornej sali balowej. Zabawa toczy się także na
małym placyku zwanym Piazetta. Każda edycja karnawału ma temat przewodni,
który nadaje ton licznym balom, widowiskom i spektaklom ulicznym. Zabawę
otwiera huczny pochód przebierańców do bazyliki św. Marka. Później następuje
słynny "lot Turka", czyli popis akrobaty, który wspina się na dzwonnicę bazyliki
z przyczepionymi do pleców skrzydłami, a następnie opuszcza się z góry, rzucając
na zebrany tłum tysiące konfetti. "Raz w roku dozwolone jest zwariować" ta
starożytna sentencja przyświeca co roku uczestnikom karnawału. Dodatkowym
plusem karnawału w Wenecji jest to, że tłem zabawy są najwspanialsze zabytki
architektury. Koniec święta ogłaszają o północy z wtorku na środę popielcową
dzwony XIwiecznej dzwonnicy św. Mark maski znikają, zaczyna się post. W tym
roku karnawał w Wenecji trwa od 31 stycznia do 17 lutego.
Weronika Pieniądz
Źródło: http://podroze.gazeta.pl

Źródło obrazka: grafika Google
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CO MĄDREGO POWIEDZIANO?
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
Gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
Gdy styczeń zamglony  marzec zaśnieżony.
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
Gdy trawa w styczniu nie zmarznie, to się w sierpniu spali.
Luty stały  latem upały.
Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie.
Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje.
Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.
Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyznego.
Przysłowia przygotowała Natalia Wolak

Źródło obrazka: http://pracowniakreatywna.org/30styczen11lutyzimowaakademiakreatywna/
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O NICH MÓWILI, MÓWIĄ
I MÓWIĆ BĘDĄ
ADAM OSTASZEWSKI
Adam Ostaszewski (urodzony 22 października 1860 we Wzdowie) był
przykładem człowieka renesansu. Już w młodym wieku interesował lotnictwem.
Mając 16 lat, zbudował model sterowca, a już kilka lat później zaprojektował
maszynę latającą Stibor 1 będącą pierwowzorem dla helikopterów.
Korespondował z braćmi Wright będącymi w owych czasach pionierami lotnictwa.
Jednak nie ma on na koncie jedynie lotniczych odkryć, bo skonstruował także np.
model samochodu i opatentował silnik hydrauliczny oraz gazowy na gaz świetlny.
Był absolwentem prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiował
matematykę u prof. Gralewskiego i Bogużskiego. Dał dowód patriotyzmu
 w czasie zaborów wykonał symboliczny lot balonem nad Berlinem z wywieszoną
polską flagą. Zmarł w 1934r. w Krakowie.
Aleksander Woźniak

Adam Ostaszewski
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UCZNIOWIE TEŻ
SWOJE ZDANIE MAJĄ...
RECENZJA KSIĄŻKI „KORALINA”
Neil Richard Gaiman to brytyjski pisarz, scenarzysta i redaktor. Urodził się
10 listopada 1960 roku w Portchester. Jest autorem licznych powieści, opowiadań
i komiksów fantasy, science fiction oraz grozy. Wiele jego utworów zostało
zekranizowanych.
Koralina Jones przeprowadza się do starego, wielkiego domu z dala od
zgiełku miasta. Jej rodzice są pracoholikami i nie mają czasu dla córki. Podczas
wędrówek po nowym miejscu zamieszkania Koralina poznaje pozostałych
lokatorów (są oni równie dziwaczni jak sam dom)  emerytowane aktorki (panny
Forcible i Spink) żyjące wspomnieniami dawnych czasów oraz pana Bobo
tresującego myszy. W domu mieszka także kot. Koralina odkrywa, że drzwi do
jednego z mieszkań są zamurowane. Pewnej nocy dziewczynka otwiera je
i znajduje przejście do lustrzanego odbicia domu z „drugimi”, „lepszymi”
rodzicami, pannami Forcible i Spink oraz panem Bobo. Jest także kot, który potrafi
mówić. Mieszkańcy tego domu są złowrogą parodią tych z rzeczywistości. „Druga”
matka chce zatrzymać Koralinę w swoim świecie, kusząc ją swoją bezgraniczną
miłością i poświęceniem, których brakuje w prawdziwej rodzinie. Gdy dziewczynka
odmawia i wraca do rzeczywistego domu, ze strachem odkrywa, że jej rodzice
zniknęli. Bohaterka musi walczyć o swoich rodziców z przerażającą i potężną
„drugą” matką. Idąc za radą czarnego kota, który staje się jej jedynym
sprzymierzeńcem, podejmuje ogromne ryzyko. Aby odzyskać wolność swoją
i rodziców, musi znaleźć ich dusze oraz dusze trójki dzieci, które kiedyś padły
ofiarą „drugiej” matki.
Książkę polecam zarówno młodszym jak i starszym czytelnikom. Dzieło
momentami może wydawać się przerażające, jednak to idealnie wpasowuje się
w klimat książki. Lektura jest naprawdę znakomitym utworem, który mówi, że
trzeba być w życiu dzielnym, bystrym i czasami przebiegłym. Opowiada o tym, jak
pokonywać swoje lęki. Z książki należy również wywnioskować, że czasami nie
warto mieć wszystkiego i należy doceniać to, co się ma.
Dominika Gajda
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PISAĆ KAŻDY MOŻE
Tej zimy śniegu raczej "jak na lekarstwo". Przeczytajcie więc wiersze
uczniów klasy 5b, a gwarantujemy, że poczujecie prawdziwie zimowy klimat.
sprawia, że ludzie chcą być razem.
Martyna Dembińska "Zima"
Zawsze na jej nadejście
Pory roku cztery mamy,
wszyscy mocno czekają,
każdej piękno podziwiamy.
jej cuda natury nas ku temu
Zimą śnieg pada,
co roku skłaniają.
latem upał nas dopada.
Zimą bałwana lepimy,
Lena Pietruszewska
a wiosną wielkanocne zające tropimy.
"Zimowy krajobraz"
Jesienią piękno kolorowych
Z nieba nie przestaje sypać śnieg biały,
liści widzimy,
Przecież zasypie nasz piękny świat cały.
zimą kuligiem jeździmy.
Lecz dzieci już się cieszą,
Mróz w buzię mocno szczypie,
Bo na sanki się śpieszą.
szronem po wszystkim sypie.
Potem bałwana ulepiły
Szyby zimą pięknie ozdobione,
I się przy tym świetnie bawiły.
szlaczki i wzory różne zrobione.
Miał trzy duże kule,
Biała dama śnieżnym puchem
marchewkowy nos
wszystko przykrywa,
I blond włos.
biel wśród kolorów wygrywa.
Dzieci na sankach z góry zjeżdżają,
dorośli na nartach biegają.
Budowle ze śniegu w zaspach już stoją, Kacper Wrona "Zimowy krajobraz"
Dzisiaj nastała nam zima
bałwany podwórka stroją.
a tu śniegu nima.
I choć wszyscy mają policzki zmrożone,
A być tak pięknie miało.
zimowe przygody są nieocenione.
Cóż takiego się stało?
Zające kicają wesoło po śniegu,
To efekt cieplarniany mamy.
w zimę zawsze jest mniej życia w biegu.
I zimy już nie zaznamy.
W domach jest coraz
Zamiast puchu białego na drzewach
więcej ciepła i gości,
Pąki kwiatów kwitną
gdyż zimą jest wśród ludzi dużo radości.
na wszystkich krzewach.
Porą roku jest cudowną,
Ptaki jak latem śpiewają,
w swych walorach
W głowie wielkie zamieszanie mają.
na pewno nieodzowną.
Miałem iść na górkę na sanki,
Zachwyca nas bajkowym krajobrazem,
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a tam pasą się baranki.
Zimowy krajobraz dziś jest taki.
Wszyscy się dziwią i baranki i ptaki.

i na sanki szybko leć,
podziwiać zimę tę.

Daniel Kacprzycki "Zima"
Była sobie zima,
bo w grudniu nam przybyła!
Śniegu nam naniosła
i w zaspy nas poniosła.
Lasy przebielały i krzaki pojaśniały.
Dzieci sanki wyciągały
i z górek zjeżdżały.
Szron malował coś na oknach,
to jest zima bardzo ostra.

Błażej Sarota "Śnieg"
Pada śnieg, prószy śnieg,
w końcu przyszła zima.
Ulepimy też bałwana,
niech codziennie wita nas z rana.
Sanki, narty też gotowe,
cały rok czekały na tę porę.
Więc biegnijmy wszyscy razem
i zjeżdżajmy pełnym gazem.
Natalia Mosor
Zrobiło się wokół pięknie i biało,
grubą warstwą śniegu
wszystko przyspało.
Cały krajobraz od morza do gór
wygląda niczym
pierzynka z gęsich piór.
Królowa Śniegu wreszcie przybyła
i cały pejzaż swym cudem rozjaśniła.
Ona do życia też jest nam potrzebna,
choć czasem ostra
i śniegiem zwiewna.
Lecz swoją misję ma do spełnienia,
natomiast pogoda w przyrodzie
musi się zmieniać.
Zadbamy teraz o swoich przyjaciół
 ptakom na drzewach
słoninkę powiesimy,
nasypiemy ziarna,
pieskowi na dworze budę ocieplimy,
a kotki przy piecu przytulimy.

Weronika Pieniądz "Zima"
Cały świat zima
W mroźnym uścisku trzyma.
Pola przykryła biała pierzynka,
A w powietrzu wisi śnieżynka.
Mroźna zima przybyła
I podwórka nam rozjaśniła.
Drogi śniegiem przysypało,
Dookoła wszędzie biało.
W tę biel zapatrzona
Nawet Sudetów korona.
Kalina Wojtasz ,,Zimowy krajobraz"
Za oknem białe drzewa,
a także drogi,
na których dostrzegasz różne ozdoby.
Każda jest inna,
na sposób swój,
ponieważ to krajobraz mój.
Białe domy i sklepiki,
które świecą lampeczkami,
a podwórza wystrojone choinkami.
Dlatego ciepło ubierz się
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Arkadiusz Wielgat
"Zimowy krajobraz"
Dookoła biało,
wszędzie śnieg i mróz.
Coraz więcej nocy
i coraz mniej jest dnia.
Wszędzie wszystko białe,
zieleni nie widać już.
Ptaki są teraz w Afryce,
a niektóre zostają tu.
Drzewa zgubiły liście,
a zwierzęta zapadły w sen.
Wszędzie brzydko i źle,
bo nie można kąpać się,
bo morze jest za zimne,
a na jeziorze jest lód,
bo to jest ten zły krajobraz
tej złej zimy i już.
Mówił chłopiec: "Nieprawda!
Zima i jej krajobraz to frajda!"
Alexander Cyganik "Zima jest już u nas!"
Zima przyszła niespodzianie,
zasypała białym puchem
łąki, lasy oraz góry.
Świat przysłoniła śniegową bielą,
pola okryła białą pościelą.
Na drzewach i krzewach czapy śniegowe,
uginają się mocno gałązki świerkowe.
Mróz drzewom płaszcze piękne przyozdobił,
niebo rozchmurzyło się śnieżną bielą
i płatków gwiazdkami ziemię dokoła zaścieliło.
Wiatr z mrozem i śniegiem
zmroził nosy i przysłonił oczy,
zima już zdecydowanie do nas dumnie kroczy!
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE...
 w styczniu urodzili się m.in. Grzegorz Krychowiak, Piotr Żyła,Weronika Rosati,
Justyna Kowalczyk, Justin Timberlake, Elvis Presley oraz J.R.R. Tolkien.
 11 stycznia obchodzimy Dzień Wegetarian, a 31 stycznia jest Międzynarodowy
Dzień Przytulania.
 Nazwa tego miesiąca najprawdopodobniej pochodzi od słowa „styk”, ponieważ
jest to miesiąc, który łączy stary rok z nowym.
 Aby wyjechać do Ameryki, nie trzeba opuszczać kraju, ponieważ Ameryka to
także wieś w Polsce.
 Land austriacki Tyrol ma taką samą flagę jak Polska.
 Żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych co człowiek – 7.
 Walt Disney został zwolniony z pracy, ponieważ jego szef uważał, że jest
niekreatywny.
 Mydło zostało wynalezione przez Fenicjan.
 Możesz samodzielnie wyhodować ananasa.
Wiktoria Lupa

Źródło: grafika Google
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SŁAWNE KOTY
Artykuły, które poprzednio ukazywały się w tej kolumnie, miały
charakter ciekawostek, które informowały nas na przykład o interesujących
miastach czy o ciekawych stworzeniach. Tym razem prezentuję listę pięciu
kotów, które cieszą się ogromną popularnością w świecie wirtualnym.
1. Lil Bub
Jest to amerykańska kocia celebrytka, najbardziej
znana ze swojego niespotykanego wyglądu. Na
Facebooku jego funpage ma już ponad 2 miliony
fanów! Bub urodziła się z kilkoma mutacjami
genetycznymi, więc musiała być karmiona butelką.
Lil Bub ma ekstremalną postać kociej karłowatości,
która powoduje, że jej kończyny są dość małe
w porównaniu z resztą jej ciała.

2. Venus
Świat ogarnął szał na punkcie pewnego
niezwykłego kota – chodzi o dwulicową Venus
o nietypowym, czarnorudym pyszczku. Co
ciekawe to nie jej wygląd, a genetyka wprawiła
wszystkich w osłupienie. Venus to bowiem
dwa koty w jednym ciele! Pochodzenie Venus
jest w pełni naturalne – urodziła się z innymi
kociakami w jednym miocie, jednak
w przeciwieństwie do nich Venus jest chimerą,
co oznacza, że jej ciało posiada fragmenty
różniące się kodem genetycznym DNA. Dzięki skrajnej różnorodności obu
„połówek” tego osobnika widać wyraźnie, gdzie dominują chromosomy każdego ze
zwierząt.
3. Snoopy
Ten słodki kot robi coraz większą karierę w sieci, a jego fanpage'e na Facebooku i
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Instagramie polubiło kolejno 12 tys.i 190 tys. osób.
Snoopy to chińska krzyżówka krótkowłosego kota
egzotycznego i persa.

4. Maru
Japoński kocur rasy szkocki fold z prostymi
uszami, którego nagrania filmowe zyskały
sobie dużą popularność za pośrednictwem
serwisu YouTube – każdy z nich notuje ponad
milion odsłon.

5. Grumpy Cat
Właściwe imię: Tardar Sauce – amerykańska
kotka, która stała się „osobowością” internetową
i której wizerunek wykorzystano w memach
internetowych. Zasłynęła z powodu wyglądu
pyska przypominającego wyrazem marudnego
kota.

Patrycja Pałyska
Źródła: Wikipedia.pl, http://kobieta.dlastudenta.pl/fotoalbum/989246,99978,1.html#photoanchor, http://filing.pl/18najslawniejszychkotowwinternecie/
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WIEWIÓRCZYM OKIEM,
CZYLI Z MARTYNĄ NA TROPIE ZWIERZĄT
ZIMORODEK
Piątek to wyjątkowy dzień dla każdego ucznia. Piątek to prawie weekend.
Tylko kilka godzin w szkole i zasłużony odpoczynek. Zanim jednak to nastąpi,
trzeba swoje odbębnić. Moje piątki (w okresie szkolnym) zawsze wyglądają tak
samo: budzę się ok. godz. 6.20. Po porannej toalecie, ubraniu się siadam do
śniadania serwowanego przez mojego tatę. Nie jest to nic wykwintnego, szału na
talerzu nigdy nie ma. Ale nawet gdyby tam były ośmiorniczki z Restauracji „Sowa &
Przyjaciele” i tak nic bym nie tknęła. Z obowiązku siedzę nad kromką z czymś tam i
spod półprzymkniętych powiek słucham… Radia. Około godz. 6.50 w każdy piątek
w „Trójce” (mój tata to fan tej stacji) jest nadawana kilkuminutowa audycja o
zwierzętach. Prowadzi ją Dariusz Pieróg. W rozmowie z drem Andrzejem
Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO, porusza tematy związane
z życiem i zachowaniem zwierząt. Z rozmów dwóch panów można dowiedzieć się
naprawdę wielu ciekawych rzeczy o życiu zwierząt. „Jak drapieżne ptaki polują
w miastach?”, „Co ptaki jedzą zimą? Czym je dokarmiać?”, „Co zrobić, gdy śledzi
nas ptak?”; czy wreszcie: „Co chce niedźwiedź na urodziny?”  to tylko nieliczne
tytuły piątkowych audycji. (Stronę do wysłuchania online archiwalnych programów
podaję na końcu artykułu). Szukając inspiracji do mojego kolejnego artykułu,
zadałam sobie pytanie, które mogłoby się pojawić w piątkowej porannej audycji
radiowej: „Czy zimorodki rodzą się zimą?”. Gdy zaczęłam zagłębiać się w temat,
okazało się, że nazwa „zimorodek” nie ma nic wspólnego z zimą. Ale po kolei…
Zimorodki zamieszkują tereny położone blisko zbiorników wodnych (jeziora, rzeki,
stawy, strumienie, tereny podmokłe), najlepiej porośnięte drzewami lub krzewami,
które stanowią dla ptaków dobry punkt obserwacyjny. Z gałęzi łatwiej jest dostrzec
przepływającą rybę. Zimorodka cechuje bardzo krępy i masywny tułów. Jego
charakterystyczną cechą jest także krótki ogon oraz długi, wąski dziób w kolorze
ciemnoszarym lub czarnym. Zimorodka najłatwiej jednak rozpoznać po wyjątkowo
kolorowym ubarwieniu. Głowa i grzbiet tego ptaka są intensywnie niebieskie i mają
metaliczny zielony połysk. Spód ciała przybiera barwę rudobrązową (w odcieniu
cynamonu). Biała szyja wyraźnie odcina się od reszty ciała. Nogi zimorodków
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są czerwone. Łagodny, piękny wygląd to jednak pozory. Zimorodek w
rzeczywistości zaciekle i agresywnie broni swojego terytorium. Najlepiej
rozwiniętym zmysłem zimorodka jest wzrok. Ptak ten ma zdolność polaryzacji
światła (nie oślepiają go słoneczne refleksy odbijające się w wodzie). Tym samym
nie ma problemu z dostrzeżeniem ryb (to podstawa jego diety) przepływających
pod taflą wody. W okresie zimowym, gdy stawy lub jeziora skute są lodem,
zimorodki polują w słonych akwenach. Obecnie w Polsce nie ma dużej populacji
zimorodków. Średnia życia tego gatunku to 78 lat. Całkiem sporo jak na ptaka
niewiele większego od wróbla.
Jak już wspomniałam, nazwa ptaka nie ma nic wspólnego z zimą. Nazwa
„zimorodek” może sugerować, że ptak ten rozmnaża się zimą. Nie jest to jednak
prawda. Dawniej zimorodka nazywano „ziemiorodkiem”, gdyż budował gniazda na
ziemi, w oddaleniu od brzegu rzeki lub jeziora. Ot, cała zagadka.
Zbliżają się ferie. Zachęcam Was do spacerów po najbliższej okolicy
i obserwowania przyrody. Zimą tylko pozornie w świecie zwierząt nic się nie dzieje.

Martyna Wiewióra
W tekście wykorzystano informacje z następujących publikacji:
1. „Zwierzęta Polski”, wyd. SBM Sp. z o.o.
2. http://dinoanimals.pl/zwierzeta/zimorodekzwyczajnyalcedoatthis/
3. https://www.polskieradio.pl/DariuszPierog/Tag173595

Źródło: commons.wikimedia.org
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KULTURALNYM CZŁOWIEKIEM
BYĆ
MOL, MÓL, MOLL
Mol to termin znamy chemikom i fizykom: oznacza jednostkę ilości materii. Mól to
owad, z którym najwięcej kłopotu mają panie domu. W dopełniaczu liczby mnogiej
obydwa rzeczowniki mają formę moli , a mól obocznie też molów.
Wyrazów tych nie należy mylić z terminem muzycznym moll, który jest
nieodmienny, np. walc cismoll Chopina.
MÓL KSIĄŻKOWY związek frazeologiczny oznaczający człowieka zagrzebanego
w książkach, niewidzącego życia poza nimi.
Martyna Dembińska

Źródło: Słownik wyrazów kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN
Wanda Szymańska, Szkolny słownik frazeologiczny, Delta

Źródło: grafika Google
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SAVOIR VIVRE WOBEC
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nieraz w obecności osób niepełnosprawnych czujemy się spięci
i zakłopotani, bo nie wiemy, jak się zachować. Na szczęście są to obawy na
wyrost. Wystarczą dobre chęci i odrobina wiedzy, by wzajemne relacje nie
sprawiały nam problemów.
W przypadku różnych niepełnosprawności powinniśmy zachowywać się
nieco inaczej. Mimo to są pewne ogólne reguły, które pozwolą nam już na wstępie
zrobić lepsze wrażenie.
1. Traktuj osobę z niepełnosprawnością jak pełnoprawnego członka
społeczeństwa.
Zakładanie z góry, że z osobą niepełnosprawną nie da się porozumieć albo że
czegoś na pewno nie zrobi, więc należy jej pomóc, jest bardzo krzywdzące. To
prosta droga do zrażenia drugiego człowieka do siebie.
2. Pytaj, jeśli nie wiesz.
Skrępowanie rodzi skrępowanie. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zwyczajnie
zapytaj. Osoba, z którą masz do czynienia, nieraz odpowiadała na takie pytania,
więc doceni to, że ci zależy na poprawnym postępowaniu.
3. Pomagaj dopiero po uzyskaniu zgody i wytycznych.
Zapytaj, czy możesz pomóc, zanim cokolwiek zrobisz. Tylko w wypadku, gdy
pomoc powinna być bezzwłoczna i oczywista, reaguj od razu. Osoby
niepełnosprawne czasem robią niektóre rzeczy wolniej, ale to nie oznacza, że
chcą, by ktoś to zrobił za nie. Nigdy z góry nie zakładaj, że czegoś nie mogą
zrobić. Jeśli jednak widzisz, że z czymś się męczą, zapytaj czy nie potrzebują
pomocnej dłoni. Czasem i one krępują się poprosić o wsparcie.
4. Zwracaj się wprost do osoby niepełnosprawnej.
Nigdy nie ignoruj osoby niepełnosprawnej i jeśli przebywasz w jej towarzystwie,
zwracaj się również do niej bezpośrednio. Faktycznie, w niektórych przypadkach
potrzebny jest tłumacz migowy albo opiekun, ale i w takiej sytuacji nie prowadź
rozmowy poprzez niego (np. mówiąc do tłumacza: „Zapytaj go, jak się czuje.”),
tylko bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej. Pewnie pamiętasz z dzieciństwa,
jak rodzicom zdarzało się rozmawiać ze znajomymi o tobie, zupełnie lekceważąc
fakt, że stoisz obok. To nieprzyjemne uczucie.
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5. Zwracaj uwagę na określenia, jakich używasz.
W naszym języku funkcjonuje wiele określeń, którymi zwykliśmy określać osoby
niepełnosprawne: „kaleka”, „inwalida”, „sprawny inaczej”, „chory”, „cierpiący”,
„przykuty do wózka”, itp. Nie są one jednak neutralne. Najbezpieczniej jest używać
określeń: „osoba niepełnosprawna”, „osoba z niepełnosprawnością”. Unikaj
zwrotów, które sugerują, że jakaś przypadłość jest konstytucyjną cechą danej
osoby, bo w rzeczywistości niepełnosprawność to tylko jedna z jej cech.
6. Stań na wysokości rozmówcy.
Jeśli rozmawiasz z osobą poruszającą się na wózku albo z zaburzeniami wzrostu,
nigdy nad nią nie góruj. To zmusza do bardzo niewygodnego wyginania szyi, żeby
spojrzeć ci w oczy. Lepiej też nie kucaj, bo to postawa kojarząca się z rozmową
z dzieckiem. Najlepiej jest stanąć w niewielkiej odległości, żebyście bez trudu
mogli na siebie patrzeć. Idealnie jest natomiast podsunąć sobie krzesło lub
znaleźć jakąś ławkę. Wówczas naturalnie znajdziecie się na tej samej wysokości.
Patrycja Chojnacka
Źródło: http://czasgentlemanow.pl/2016/10/manieryosobyniepelnosprawne/

Źródło: http://www.twkwroclaw.pl/index.php/8newsy/118savoirvivreaosobyniepelnosprawne
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PODRÓŻE MARZEŃ
TOSKANIA

Toskania to malowniczy region w środkowych Włoszech. Jego stolica znajduje się
we Florencji (jednym z najbardziej popularnych miast tego regionu).

Co warto zobaczyć?
Katedra Santa Maria del Fiore – katedra znajdująca się we Florencji. Utrzymana
jest w stylu gotyckim i neogotyckim. Otwarta została w roku 1436.
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Ponte Vecchio (Most Złotników) – najstarszy most nad rzeką Arno we Florencji.
Kiedyś znajdowały się na nim sklepy rzemieślnicze. Dziś mieszczą się tam sklepiki
jubilerskie. Ponte Vecchio to zdecydowanie wizytówka tego miasta.

Krzywa Wieża w Pizie – jeden z najbardziej znanych zabytków na świecie
wpisanych na listę UNESCO. W istocie jest to dzwonnica katedralna wykonana w
stylu romańskim. Co roku odwiedza ją ok. 10 mln turystów z całego świata.

Siena – miasto słynące z antycznej struktury. Według legendy Siena została
założona przez synów Remusa uciekających przed wujem Romulusem.

Chianti – historyczna kraina znajdująca się w środkowej części Toskanii. Słynie z:
pięknych wzgórz, rozległych winnic oraz ślicznych, małych miasteczek.
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Z czego słynie Toskania?
sery (np. ricotta),
oliwki i oliwy,
wina,
makarony,
wzgórza,
cyprysy,
urocze miasteczka,
piaszczyste plaże
wąskie, malownicze uliczki.

Potrawy:
Panzanella – tradycyjna sałatka z warzywami i chlebem.
Acquacotta – gęsta zupa, w której skład wchodzą najczęściej: chleb, warzywa
sezonowe i oliwki.

Źródła:
http://sunori.pl
http://koreaonline.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa

Klub Geografa i Podróżnika
Amelia Panek
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SUCHAR POWSZEDNI
Dzwoni blondynka na stację kolejową:
 Przepraszam, ile jedzie pociąg z Warszawy do Wrocławia?
 Chwileczkę...
 Dziękuję, do widzenia.
Przychodzi student na egzamin z historii transportu.
 Proszę podać, ile wynosiła długość linii kolejowych w Polsce.
 Ale w którym roku?
 Obojętnie!
 Rok 1352, zero kilometrów.
Pani pyta Jasia:
 Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
 Missisipi.
 Dobrze, a o ile?
 Sześć liter.
Przychodzi baba do lekarza.
 Jestem uzależniona od Facebooka  mówi.
Lekarz na to:
 Lubię to!
Szły dwa ogórki ulicą. Nagle jedzie samochód i przejeżdża jednego z nich, na co
drugi:
 O! Mizeria!
Przyjaciółki spotykają się na ploteczkach:
 Wiesz, jestem na diecie. Mam zamiar schudnąć 10 kilo.
 Naprawdę? Ile ci zostało?
 A tak koło 15 kg.
Suchary przygotowała Kasia Winiarska
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