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Słowo wstępne
Mamy już długo wyczekiwany maj. Pogoda wreszcie nam dopisuje, ptaki pięknie ćwierkają
za oknem, słońce wychodzi zza chmur, mamy mniej zadane. Jednym słowem – idealne warunki do
wyjścia z domu, do czego będziemy Was szczególnie gorąco zachęcać. Zagłębiając się
w artykuł ,,Jak się uczyć…”, dowiecie się co daje nam natura, wystarczy tylko wyjść z domu. Skoro
poruszyliśmy temat natury, nie obejdzie się bez tematycznego opowiadania. Tym razem wspólnie
potowarzyszymy ,,Dziewczynie, która weszła do lasu” w jej magicznej wędrówce. Co jeszcze na
Was czeka?






Cykl Black&White - jak zwykle dwie osoby i dwa różne spojrzenia na tę samą sprawę;
Recenzja płyty grupy Pet Shop Boys - mały ,,powrót do przeszłości’’ ;
Recenzje literackie i filmowe;
Kącik kulinarny - pełen nie tylko pysznych i prostych przepisów, ale też zawierający małą
porcję wiedzy - taką w sam raz ;
 Humor;
 Kalendarium gimnazjalisty;
 Kontynuacja podróży po Hiszpanii – teraz przedstawione zostały zagadnienia związane ze
sportem, filmem, festiwalami.

Na ostatniej stronie przygotowaliśmy dla Was podsumowanie trzech etapów (na pięć)
konkursu o znajomości treści gazetki szkolnej. Sprawdźcie, która klasa prowadzi, a która musi
nadrobić zaległości w lekturze .

Miłego czytania!!!
Redakcja

Kalendarium gimnazjalisty
Kwiecień

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
5 kwietnia – Dzień Drzew, Dzień Bez Makijażu, Dzień Grzeczności za Kierownicą
11 kwietnia – Dzień Radia,
12 kwietnia – Dzień Czystych Okien, Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i
Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych
16 kwietnia –Dzień Włókniarza
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy
Dzień Krótkofalowca, Dzień Pacjenta w Śpiączce
22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży,
25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
27 kwietnia - Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

Maj
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, Dzień Chorych na Astmę i Alergię,
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Międzynarodowy Dzień Strażaka
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
9 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Unii Europejskiej

10 maja – Światowy Dzień Przytulania
11 maja –Dzień bez Śmiecenia
14 maja – Dzień Farmaceuty
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu, Dzień Odnawiania Znajomości,.
22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana,
23 maja – Światowy Dzień Żółwia
25 maja –Dzień Mleka, Dzień Ręcznika
27 maja – Dzień Biżuterii

Julka

Człowiek & przyroda
„Był wspaniały jesienny dzień i jeśli się podczas huśtania spojrzało w górę, miało się wrażenie
latania w powietrzu. Jess odchylił się do tyłu i chłonął głęboki, czysty kolor nieba. Unosił się
w powietrzu jak duża, leniwa chmura, tam i z powrotem na tle błękitu.”
- Katherine Paterson „Most do Terabithii”
„Torak zaczynał rozumieć, że wilcza mowa jest mieszaniną gestów, spojrzeń, zapachów
i dźwięków. Gestów wykonywanych niekiedy pyskiem, kiedy indziej uszami, łapami, ogonem,
łopatkami, sierścią lub całym ciałem. Gestów często niezwykle subtelnych: najlżejszych ruchów czy
drgnięć. Większość z nich była bezgłośna.”
- Michelle Paver „Wilczy brat”
„Sarny przypominały duchy, potężne myśli o ucieczce i czujności. W ich świecie nie istniały
żadne ogrodzenia. Żadne, które by je powstrzymały. Żadne, które by je chroniły. Zora pojęła, dlaczego
miały takie wielkie oczy, nogi tak długie, a uszy tak wrażliwe i nerwowe. Sarny musiały być szybsze od
niebezpieczeństwa.”
- Leonie Swann „Triumf owiec”
„Było samo południe, najgorszy upał. Słońce stało wysoko na niebie, jak ognista kula,
w wodzie lśniły i migotały jakby tysiące małych słońc.”
- Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce”
„Niebo było niemal czarne, lecz śnieg lśnił jasno-niebieskim blaskiem w świetle księżyca.
Morze spało pod lodem, a głęboko w ziemi, między korzeniami, wszystkie małe stworzonka śniły
o wiośnie.”
- Tove Jansson „Zima Muminków”
„U stóp drzewa, w dolnej jego części, tuż przy ziemi, pień się podnosi, tworząc najwyższe
łańcuchy górskie. (…) Wydaje się, iż powierzchnia kory jest gdzieniegdzie jakby zmięta, pofałdowana
jak firanka. Lasu mchów zajmują szczyty i zbierają zimą płatki śniegu. Pnącza bluszczu zatykają
wszystkie przejścia między dolinami. To nieprzebyta i niebezpieczna kraina.”

- Timothée de Fombelle „Tobi – oczy Eliszy”

Ola

Czy człowiekowi jest potrzebna przyroda?
Wyobraźmy sobie drzewo, którego jesteśmy owocami. Czy możemy oddzielić jego korzenie
od reszty pnia?
Skały, lasy i morza to dla nas źródła życia. Skały dają nam kruszec do budowania dróg
i domów, lasy - tlen i drewno, morza i rzeki - wodę do picia i pożywienie. Nie możemy odciąć się od
przyrody, bo wtedy cały nasz świat runie w przepaść. Nie jesteśmy w stanie sami wytwarzać tlenu czy
drewna. Mamy sztuczne surowce, ale i ich produkcja zaczęła się od naturalnych środków. W
przyrodzie najważniejsza jest równowaga wszystkich sił, ale my próbujemy tę równowagę zaburzać,
wtrącając się zbyt często w cudze sprawy i czerpiąc zbyt wielkie zyski, których często sami nie
potrzebujemy.
Kiedy na świecie żyli jeszcze prehistoryczni ludzie, wówczas oni sami uczyli się praw przyrody,
bo była to ich jedyna szansa, by przetrwać. Teraz wydaje się nam, że zależności się odwróciły – że
teraz to przyroda jest zależna od nas. Oczywiście tak jest – to od nas zależy, czy przetrwają zagrożone
gatunki dzikich zwierząt, ale od tego zależy także nasze życie. Dbając o zagrożone gatunki, dbamy
równocześnie o nas samych. Właściwie my sami jesteśmy zagrożonym gatunkiem, któremu grozi
wyginięcie, jeśli nie zadba o resztę świata.
Bądźmy więc strażnikami równowagi, która jest podstawą nie tylko w przyrodzie, ale we
wszystkim, co nas otacza.
Powyższe cytaty to kolejny dowód na to, że potrzebujemy przyrody choćby w sztuce. Jeśli
przyrody by nie było, nie moglibyśmy się zastanawiać nad tajemnicami naszego otoczenia i przez to
nasze życie straciłoby pewną dozę tajemnicy. Bez niej bylibyśmy płascy i jednowymiarowi. Z nią
nabieramy nowych kolorów, nie zawsze zrozumiałych, ale istniejących gdzieś ponad naszą ludzką
świadomością.
Ola

Black&White
CZY ZWIERZĘ TO DOBRY PREZENT?
Tak często sprawiamy sobie radość. Prezenty to jeden z najlepszych sposobów na
okazywanie miłości, przyjaźni czy po prostu pamięci. Przypominamy sobie o nich w czasie Świąt
Bożego Narodzenia, przed urodzinami, imieninami, rocznicami. Wielu z nas obdarowuje bliskich
większymi czy mniejszymi upominkami bez okazji. Część ludzi uwielbia prezenty dawać – tak samo
(a może nawet bardziej) jak dostawać. Ale czy wszystko nadaje się na prezent? To oczywiste, że nie
– z wielu powodów. A czy zwierzak się nadaje? Niestety, chyba nie…
By uświadomić sobie, dlaczego pies, kot czy jakiekolwiek inne zwierzę nie nadaje się na
prezent, wystarczy spojrzeć na świat, na ludzi. Rozejrzyj się. Ujrzyj to, co kryją ludzkie twarze. Co
widzisz? Czy każdy człowiek może być odpowiedzialny za zwierzę? Czy ma na tyle duży dom, by mógł
w nim zamieszkać zwierzak? Czy ma na to wystarczająco dużo pieniędzy, by dorzucić do swych
codziennych wydatków kolejne? Czy ma na tyle czasu, by i dla nowego zwierzęcia coś
wygospodarować? A może ma zbyt wiele trosk i kłopotów, że z nowymi już sobie nie poradzi.
Przecież zwierzę potrzebuje nieustannie naszej opieki i troski. Potrzebuje naszego czasu
i zainteresowania. A teraz pytanie z pozornie innej beczki: Czy znasz tych ludzi na tyle dobrze, że
możesz stwierdzić, czego pragną? Czy masz pewność, że kupując im zwierzęta – nawet jeśli sobie
tego życzą – trafisz na te, które im się spodobają najbardziej? Inną stroną tego problemu jest to, że
nie każdy człowiek może mieć zwierzę przez stan swojego zdrowia. W takiej sytuacji może poczuć się
urażony, zraniony.
Niestety, często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, które niesie sprezentowanie
zwierzaka. Psa można oddać do schroniska – racja. Kota też. A chomika? Rybki? Jeża? Węża?
Skorpiona? Z tym trochę gorzej, prawda? Co zrobić z takim niechcianym lokatorem? Nie powinno
narażać się bliskiej osoby na dylemat, czy ma zwierzę gdzieś oddać lub może (o zgrozo!) wyrzucić.
Każdy z nas domaga się od innych szacunku. Każdego człowieka powinno się szanować –
właśnie dlatego, że jest człowiekiem. Ale szacunek wobec bliźnich to nie tylko mówienie „dzień
dobry”! Szacunek to coś więcej – to chęć „wejścia w skórę drugiej osoby”. Przyjaźń to nie tylko
słodkie rozmówki na Facebooku, lecz także przewidywanie tego, co może u(nie)szczęśliwić – także
w takich sprawach!
Paweł

Black&White
Pamiętam, że kiedy miałem może z 7 lat dostałem kota. Zwykły zwierzak sprawił mi wielką
radość i z czasem stał się członkiem rodziny. Takie sytuacje - dzięki Bogu - zdarzają się nieustannie.
Codziennie setki osób stają się właścicielami jakiegoś sierściucha, sprawiając radość sobie,
najbliższemu otoczeniu, ale także samemu zwierzęciu.
PETA i inni obrońcy praw zwierząt nieustannie wciskają ludziom kit, że "brać mniejsza nie powinna
być prezentem!", bo "ona też ma uczucia!". Jest to niesamowita hipokryzja, bo przecież ci sami ludzie
walczą o to, żeby brać zwierzaki ze schronisk. No właśnie - schroniska. Są one przepełnione do granic
klatek, przez co często ich podopieczni nie są dobrze traktowani. Warto jest więc uszczęśliwić
i obsługę schroniska, pupila, a także jego potencjalnego właściciela.
Pewnie kojarzycie sytuacje, gdzie znajoma suka albo kocica urodziła. Jest to wtedy wielki ciężar dla
właścicieli - dodatkowe kilkoro zwierzęcych bobasów, którymi trzeba się zająć. Zwykle decydują się
na rozdanie ich po znajomych. Zaopatrując się w pupila z takiego źródła, dodatkowo odciążacie
znajomych!
Skąd jeszcze można się zaopatrzyć w psa, kota albo jakieś inne żyjątko? Te bardziej egzotyczne można
brać ze sklepu zoologicznego – na pewno nie z czarnego rynku! Należy wtedy mieć pewność, że
obdarowywany człowiek wie, na co się szykuje, nawet bardziej niż w innych przypadkach, bo raczej
każdy wie, jak się zająć kotem, a z wężem może być trochę gorzej.
Podsumowując, jeśli wiecie, że ktoś bardzo pragnie dostać taki oto prezent, to warto jest zrealizować
dobry uczynek. Należy jednak pamiętać, że osoba ta musi wiedzieć, na co się pisze, a ty musisz
wiedzieć, czy obdarowywany na pewno tego chce. Zwierzęcia nie można sobie wyrzucić ani oddać, bo
może to być dla niego niezbyt miłym przeżyciem.
Michał

Recenzja płyty
Prawdopodobnie niewielu z was zna twórczość duetu Pet Shop Boys. Paru może kojarzyć
ich cover hitu Elvisa Presleya (Always on My Mind), ale tu kończy się ich popularność wśród
dzisiejszej młodzieży. A szkoda, bo ten założony w latach 80. zespół składający się z Neila Tennanta
i Chrisa Lowe'a tworzył naprawdę przyjemną muzykę rozrywkową. Na swojej 19. już płycie
postanowili pójść z duchem czasu i uwspółcześnili swój styl. Spodziewałem się czegoś na wzór
duetu Hurts, zespołu The 1975 albo wokalisty Troye'aSivana – czyli pomysłowego
i nowoczesnego synthpopu. Niestety, płyta Super to bardziej cacko dla fanów DJaAviciiego.
Zaczyna się od utworu Happiness – nie jest to może to, na co byłem nastawiony, ale
spodobało mi się połączenie tego wspomnianego już synthpopu z energicznym housem. Kolejny
utwór to już bardziej to, czego szukałem - The Pop Kids to dyskoteka przenosząca lata 80. do
dzisiejszych czasów, przy której można się świetnie bawić, ale także słuchać jej w domu, bez
konieczności tańczenia. Trzecia piosenka na płycie to Twenty-something i mam do niej mieszane
uczucia. Z jednej strony jej intro jest dosyć disco polowe (z tym, że wykonane przy pomocy
syntezatora), a z drugiej, to jest to piosenka tak chwytliwa, że nie wychodzi z głowy. Dodatkowe
wokale Neila Tennanta są na niej naprawdę świetne. Do tego
momentu jestem zadowolony.
Wtedy wchodzi utwór Groovy. Taneczna "sieczka", przy
której na siłę można się dobrze bawić, ale przesłuchać ją ciężko. Trzy
minuty pozbawionej duszy, komputerowej „nawalanki” jest
naprawdę męczące, więc najlepiej przeskoczyć do The
DictatorDecides – o wiele lepszego utworu, który wciąż nie jest
jakimś poważnym arcydziełem, ale dobrze łączy całkiem sensowne i
poważne teksty z fajnym, tanecznym podkładem i stylistyką lat 80.
Oczywiście muszę się przyczepić - jakoś nie pasuje mi ta piosenka do reszty płyty. Widać tu duży
kontrast z utworem numer sześć, czyli Pazzo!, które jest kolejnym bezdusznym techno. Za to podoba
mi się "uduchowione", wręcz eteryczne Inner Sanctum, na którym PSB po raz kolejny łączą muzykę
house z duchem swoich starych piosenek. I czemu reszta płyty taka nie jest?
Następne na trackliście jest Undertow, o którym ciężko mi się wypowiedzieć - brzmi jak taki
elektroniczny potworek, ale akurat nie jest zrobiony tak źle. Przyćmiewa go jednak Sad Robot World –
czyli to, czego podświadomie najbardziej oczekiwałem od tej płyty. To smutna, synthpopowa
piosenka, brzmiąca jak to, co PBS serwują nam od 20 lat. Być może tacy powinni zostać? Następny
utwór, Say It to Me, brzmi jak disco polo i nie widzę w nim nic szczególnie dobrego, ale też nie jest
taki zły. Ostatnie dwie piosenki to Burni IntoThinAir, które są dobre na zabawę, ale słuchane w zaciszu
domowym wywołują tylko wzruszenie ramionami.
Podsumowując, Super to płyta idealna na imprezę, ale jeśli chodzi o traktowanie jej jako
dzieło sztuki, to wcale nie jest tak super. Pewnie, jest zabawowa, ale nie tego się spodziewałem po

tym duecie. Jest tu kilka perełek, ale poza nimi, to album pełen dziur. A szkoda, bo miał potencjał.
Czemu Pet Shop Boys uparli się na ten house?
Michał

Recenzja książki
W tym numerze chciałbym zaprezentować Wam książkę J. D. Salingera Buszujący w zbożu.
Książka Salingera opowiada o przygodach chłopaka. Jest on taki, jak otaczający nas świat –
zniszczony przez używki, konsumpcjonizm, wulgarność…
O przygodach głównego bohatera – szesnastoletniego Holdena – dowiadujemy się, czytając jego
zapiski. Uczestniczymy dzięki temu w pewnej rozmowie, wymianie poglądów. Możemy poznać
nastolatka „od podszewki”. Wiemy, jakie ma zdolności i zalety, fobie i wady. Możemy zauważyć, jak
wiele nas łączy, a jednocześnie, jak bardzo on
cierpi…
Naszą przygodę z Holdenem Caulfieldem
rozpoczynamy, gdy zostaje on wyrzucony
z kolejnej szkoły. Już wtedy wiemy, że mamy do
czynienia z człowiekiem zniszczonym, cierpiącym.
Po kilku sytuacjach mających miejsce w szkole,
narrator powieści, zraniony przez otaczający go
świat, postanawia uciec.
Udaje się do swojego rodzinnego miasta – Nowego Jorku. Ma przed sobą 3 dni wolności. Po tym
czasie, jego rodzice dowiedzą się o tym, że ich syn został wyrzucony… Wtedy będzie musiał wrócić do
domu. Jednak czy to zrobi?
Poznając przygody i kontemplacje Holdena, zaczyna w nas kiełkować świadomość, z jakiego powodu
ten człowiek – który mógł być taki sam, jak ja, czy Ty – jest właśnie taki. Dlaczego jest uzależniony?
Dlaczego żyje kłamstwem? Dlaczego dąży do życia pełnego rozpusty?
Na kartach powieści dowiadujemy się wiele
o relacjach międzyludzkich Holdena. Chłopak ten
nie lubi ludzi. Nie przywiązuje się do nich. Jedyną
osobą, którą kocha, jest jego młodsza siostra.
Odgrywa ona bardzo ważną rolę w książce – jaką?
Przekonajcie się sami ;)
Szczerze mówiąc, mimo że Buszujący w zbożu
bardzo mi się spodobał, w pewnym sensie ta
książka mnie przeraża… Niesamowicie straszne
jest to, że w osobie Holdena każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie! Można tam znaleźć własne
kłamstwa. Niektórzy ujrzą w nim swój konsumpcjonizm. Inni – swą rozpustę. Dlatego właśnie ta
powieść jest bardzo aktualna! Książka ta przebija ramy czasowe – ludzie będą mogli ją czytać za
pięćdziesiąt, sto, dwieście lat. I zawsze każdy czytelnik utożsami się z głównym bohaterem, bo ujrzy
w nim swoje grzechy…

Styl J. D. Salingera nie powala na kolana – i dobrze!
Zawsze staram się zwracać uwagę na to, jakim językiem autor książki starał się przemówić do
czytelnika. Zazwyczaj, im bardziej pisarz „maluje” słowami, tym lepiej – nie tym razem…
Styl autora spodobał mi się. Nie jest on wielkim arcydziełem, ale dzięki temu, że pisarz użył języka
młodzieży (czyli w dużej mierze wulgaryzmów), jeszcze bardziej możemy utożsamić się z głównym
bohaterem.
Książkę tę polecam każdemu, kto zacznie w siebie wątpić! Niesie ona niesamowicie budujący morał…
Jest po prostu wspaniała…
To już koniec tej recenzji! Mam nadzieję, że Wam się ona spodobała i z chęcią sięgniecie po tą
powieść! Gorąco polecam!

Paweł

Recenzja filmu
W języku angielskim słowo "dope" ma kilka znaczeń - może oznaczać narkotyk (najczęściej
marihuanę albo heroinę), niezbyt inteligentną osobę, a także po prostu coś fajnego, czadowego. Do
filmu o tym tytule najlepiej odnosi się to trzecie, bo taki on jest – odjazdowy.
Głównym bohaterem Dope jest czarnoskóry Malcolm (Shameik Moore), mieszkający w
biednej, amerykańskiej dzielnicy. Ma dwóch najlepszych przyjaciół - chłopczycę Diggy (Kiersey
Clemons) i kujona Jiba (Tony Revolori). Trójka tych zakochanych w rapie lat 90., spokojnych
nastolatków wyróżnia się z tłumu, w którym większość to niebezpieczni gangsterzy, dilerzy
narkotyków i złodzieje rowerów. Ich spokojne i trochę smutne życie zmienia się diametralnie, gdy na
imprezie urodzinowej jednego z dilerów (A$AP Rocky) przypadkiem wchodzą w posiadanie dużej
ilości ecstasy. Wkrótce znajdują się w środku narkotykowego podziemia i stoją na rozstaju dróg - czy
wyrwać się stąd jak najszybciej, czy wykorzystać to jako szansę na nowe życie?
Pewnie wiele było takich filmów - chłopak z getta dostaje szansę na nowe życie, biała
nauczycielka wyprowadza grupę czarnoskórych kryminalistów na prostą albo mężczyzna wychowany
w ubogiej dzielnicy odnosi życiowy sukces i
zostaje aktywistą próbującym poprawić
stan swojej małej ojczyzny. To co wyróżnia
Dope na tle innych "black movies" to
humor. Jest to przede wszystkim całkiem
zabawna komedia o dojrzewaniu z
niesamowitą, barwną obsadą - każdy
znajdzie kogoś, z kim może się utożsamiać.
Film jest lekki, przyjemny, a pod koniec,
gdy robi się bardziej dramatyczny i
poważny, to skłania do przemyśleń i
wywołuje ciarki na plecach. Dodatkowo
podoba mi się ścieżka dźwiękowa - od pop
rocka w stylu 30 Seconds to Mars i Imagine
Dragons, po hip-hop z lat 90., który na
soundtracku reprezentują, m. in., Nas i A Tribe Called Quest.
Dobrą robotę wykonali także aktorzy. Większość z nich to debiutanci albo początkujące
gwiazdy, a niektórzy to już celebryci - np. raperzy A$AP Rocky i Tyga. Na uznanie zasługują także
główni bohaterowie – Shameik Moore i Kiersey Clemons, ale także niepozorny Tony Revolori, który
zasłynął o wiele większą rolą w Grand Budapest Hotel z 2014.
Podsumowując - Dope to dobry, zabawny, ale także przejmujący i poruszający film, który trafi
pewnie bardziej do nastolatków niż dorosłych. Nie jest to jakieś arcydzieło, ale jeśli zdecydujesz się go
obejrzeć, to nie zmarnujesz czasu.
Michał

Cykl o Hiszpanii część 2.
W ostatnim numerze przedstawiłam Wam, Drodzy Czytelnicy, malarstwo, literaturę,
muzykę i taniec Hiszpanii. Wspólnie poznaliśmy wpływ innych kultur na tradycje i obyczaje tego
państwa. Mogliśmy poznać słynne postacie hiszpańskie, takie jak Pablo Picasso czy Miguel de
Cervantes. Teraz kolei na pozostałe elementy charakterystyczne dla Hiszpanii i jej kultury. Mowa
o teatrze i filmie, festiwalach oraz sporcie.

Teatr i film
Hiszpański teatr ma jedną z najdłuższych tradycji w Europie - pierwszy teatr powstał w 1579r.
Okres klasycystyczny sprzyja rozkwitowi wybitnych dzieł teatralnych pióra Calderóna de la Barci
i Lope de Vegii. Przełom wieku XIX i XX należy do dramatopisarza Ramóna del Valle-Inclana oraz
noblista Jacinta Benavente. Współcześnie najbardziej popularnym pisarzem jest Fernando Arrabal.
Pierwszy hiszpański reżyser filmowy, który zdobył sławę i rozgłos, to Luis Buńuel (przedstawiciel
surrealizmu). Był autorem dzieła ,,Pies andaluzyjski”. Od czasów dyktatury Franco kinematografia
hiszpańska prężnie się rozwija i należy do najbardziej cenionych na świecie. Dużą rolę w tym procesie
odegrali tacy twórcy jak: Carlos Suara i Pedro Almodóvar.

Sport
Najważniejszym sportem w Hiszpanii jest piłka nożna.
Narodowa reprezentacja Hiszpanii ma na koncie zasłużone tytuły
mistrza świata, mistrza Europy (dwa razy z rzędu). Od wielu lat
kibiców piłkarskich, nie tylko w Hiszpanii, elektryzuje rywalizacja
dwóch potęg: FC Barcelony i Realu Madryt. Primera Division
uznawana jest za jedną z najmocniejszych lig świata. Oprócz piłki
nożnej Hiszpania słynie z dobrych drużyn koszykarskich, sukcesów w kolarstwie (Miguel Indurain,
Alberto Contador), tenisie (Rafael Nadal) i wyścigach Formuły 1 (Fernando Alonso).

Festiwale
Będąc w Hiszpanii, warto sprawdzić, czy w rejonie, w którym jesteśmy, nie odbywa się jakiś
festiwal. W lutym warto odwiedzić miasto Kadyks lub Santa Cruz de Tenerife - organizowane są tam
wystawne fiesty karnawałowe. Pomiędzy 15 a 19 marca w Walencji odbywa się Święto Ognia.
Hucznie obchodzony jest Wielki Tydzień ( szczególnie w Grenadzie, Kartagenie, León, Lorce, Maladze,
Sewilli, Salamance,, Valladolid czy Zamorze). Pierwsza sobota po Wielkanocy słynie ze Święta Wiosny
(Murcja). W maju w Jerez odbywa się targ koni a 15. dnia tego miesiąca fiesta ku czci św. Izydora

Oracza - patrona Madrytu. Między 20 a 24 czerwca w
Alicante można podziwiać Fajerwerki Świętojańskie, a
czas 0d 6 do 14 lipca słynie ze święta Sanfermines,
którego częścią jest słynna gonitwa z bykami. Ostatnia
środa sierpnia należy do miejscowości Buńol w
Walencji, gdzie odbywa się Tomatina - bitwa na
pomidory.

Jakie muzea warto odwiedzić w Hiszpanii?










Muzeum w Madrycie (Prado) - kolekcja płócien Goi, Zurbarana, Murilla, Velazqueza;
Akademia Sztuk Pięknych w Madrycie;
Centrum Sztuki Królowej Zofii - dzieła klasyków XX w. Picassa, Dalego i Miró;
Muzeum Ameryki - cenne amerykańskie eksponaty z czasów prekolumbijskich;
Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej (Barcelona);
Muzeum Picassa (Barcelona);
Miasteczko Sztuki i Nauki w Walencji;
Opera Narodowa w Madrycie
Barceloński Teatr Operowy Liceu
Opera Narodowa w Madrycie

Julka

Jak się uczyć, by się nauczyć?
Przed nami kolejny numer szkolnej gazetki. Tym razem tematem przewodnim jest natura,
czyli najlepsze otoczenie dla nas - nastolatków. Dlaczego? Nie chodzi mi tylko o to, że dzięki
przyrodzie stajemy się spokojniejsi, wolniej wpadamy w gniew, wyciszamy się. To właśnie na tzw.
,,podwórku” zawieraliśmy pierwsze znajomości, dobrze się bawiliśmy.
Czy wiesz, dlaczego małe dzieci szybko się uczą? Odpowiesz zapewne, że nie wiedzą, co je
czeka później, że będąc na ich poziomie było łatwiej, bo przecież każdy potrafi policzyć do stu czy
pomnożyć 6x8. Tak naprawdę ,,dzieciaki’’, jak często zwiemy naszych młodszych kolegów
z podstawówki, są ciekawe świata, pełne energii, gotowe na nowe wyzwania, dają sobie możliwość
popełnienia błędów. I każdy z nich, zaraz po zjedzeniu obiadu i zrobieniu lekcji, oczywiście jeśli
pogoda sprzyja, wychodzi na ,,podwórko’’ i kopie piłkę, biega jak szalony, czy grzecznie lepi babki w
piaskownicy…
Kontakt z naturą, zupełnie jak muzyka klasyczna, potrafi pomóc się wyciszyć, wyłączyć od
problemów z nauką, ze szkołą. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli. Wyjście nie powinno wyglądać tak,
jak robią niektórzy gimnazjaliści. Przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom:
1. Kasia właśnie wróciła po ciężkim dniu ze szkoły. Pokłóciła się z przyjaciółką. Gdzieś
przeczytała, zapewne w jakimś bzdurnym artykule, że kontakt z naturą pomaga
,,przywrócić spokojny stan ducha”, więc założyła bluzę, trampki, wzięła swojego psa
i komórkę. Zaraz po wyjściu wyciągnęła z kieszeni słuchawki, podłączyła do telefonu
i ,,odpaliła’’ ostrego rocka. Dosłownie chwilę później musiała przerwać ,,relaks”, bo dostała
bardzo ważną wiadomość na FB - koleżanka chce się pogodzić!!! Teraz to koniecznie musiała
wrócić do domu. Tylko wieczorem strasznie bolała ją głowa i tylko ,,stanu ducha’’ nie
znalazła…
2. Basia miała wszystkiego dość: oberwała kolejną pałę z fizyki, mama strasznie się wściekła,
młodszy brat zrobił się męczący no i jeszcze Filip nie odpisał na smsa… jednym słowem:
KOSZMAR. Musiała, po prostu musiała wyjść, chwilę
pobiegać. Wyszła z domu bez komórki, słuchawek. Od razu
skierowała się do pobliskiego lasu. Na początku nic się nie
działo, ale potem… poczuła las. Śpiew ptaków, szelest liści,
odległy stukot kopyt, szmer strumyka. Stanęła zasłuchana.
TO właśnie było jej potrzebne.
Co łączy obie historie? Na pewno wspólny problem: i Kasia, i Basia znalazły się w sytuacji
stresowej i każda z nich szukała sposobu, aby znaleźć rozwiązanie problemu. Dziewczyny wybrały
taką samą metodę, problemem była jej realizacja. Kasia zabrała się do tego bez przemyślenia,
z ,,łaski’’- chciała coś zrobić, ale nie wiedziała, jak. I najważniejsze: nie widziała w tym sensu. Z kolei
Basia chciała się wyłączyć i to zrobiła. Nie wzięła żadnych rozpraszaczy, wiedziała, co chce i to ją
zdumiało, a zarazem zadziwiło. Bo NAPRAWDĘ poczuła, co to znaczy mieć PRAWDZIWY kontakt
z naturą…
Podsumowując: aby odpocząć od problemów, zgiełku nie wystarczy wyjść z domu i czekać.
Musimy zejść ze ścieżki, zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i usłyszeć głos natury. Jeśli chodzi

o temat kontaktu z przyrodą to tyle. Ale w zapasie mam jeszcze kilka
patentów na radzenie sobie ze stresem. Oto kilka z nich:
 Codziennie spędzaj trochę czasu w ciszy i samotności;
 Utrzymuj porządek na biurku, w swoim pokoju - bałagan
wprowadza chaos, utrudnia zebranie myśli;
 Postaraj się chociażby dwa razy w tygodniu pójść wcześniej spać - nie musi być to 20.00,
w zupełności wystarczy 21.00;
 Ruszaj się: biegaj, skacz, tańcz, spaceruj; znajdź ciekawą dyscyplinę sportową;
 Uśmiechnij się  ! To naprawdę pomaga;
 Nie marnuj czasu na głupoty, ogranicz korzystanie z telefonu, komputera telewizora
i otwórz się na ludzi;
 Stawiaj sobie realne cele i dąż do nich - nic tak nie pomaga jak radość z dobrze wykonanej
pracy;
 Pielęgnuj przyjaźnie;
 Stwórz sobie pewną prywatność;

Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się książki do kolorowania. Nie są to kolorowanki,
jak niektórzy z was mogą sądzić. Jest to książka ze wzorami, które trzeba wypełnić na dowolny
sposób. Pomagają one się odstresować, wyciszyć. Cała magia polega na tym, że tworząc, nie
skupiamy się tak mocno na problemie, aby z czasem, w miarę wypełniania wzoru, znaleźć jego
rozwiązanie. Te książki są dobrym pomysłem na interesujące spędzenie czasu i są świetną
odskocznią. Sama mam taką i muszę powiedzieć, że testuję jej efekty na sobie. Jak mi poszło?
Dowiecie się w kolejnym numerze, w którym zamierzam przedstawić Wam kolejne metody walki
ze stresem, już nie za pomocą kredek , ale z regulacją oddechu.

Julka

Kącik kulinarny: prezenty od przyrody
Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy
do nikogo.
Jean-Jacques Rousseau – pochodzący ze Szwajcarii pisarz i filozof.
Kim jest ten nikt, do którego należy ziemia, a o którym mówi Rousseau? Moim zdaniem
chodzi o tajemnicę. Tajemnicę nie do przejścia. Tajemnicę pochodzenia wszystkiego, czego
doświadczamy na co dzień, nad czym rzadko się zastanawiamy.
Choćby zwykłe jabłko: trzymamy je w dłoni i jest tylko trochę większe od piłki tenisowej.
Przyzwyczailiśmy się już do tego widoku. Ale jak ono powstało? Odkąd na ziemię spadło nasiono,
musiało minąć wiele lat, zanim wyrosła jabłoń. Potem ta jabłoń wydała pierwsze kwiaty.
W powolnym, ale zadziwiająco silnym i efektownym procesie powstawał powoli owoc. Dzięki usilnej
pracy gałęzi, słońca, owadów i wody krążącej w pniu możemy teraz trzymać w dłoni to małe jabłko.
To coś zupełnie innego niż cukierek zawinięty w błyszczący, kolorowy papierek. W tym jabłku tkwi
niezwykła siła, dzięki której powstało.
Musi się za tym kryć jakaś tajemnica. Tajemnica właściciela ziemi.

Na dziś kilka zielonych, owocowych przepisów 
Koktajl z kiwi
- 500 ml mleka lub kefiru
- 1 łyżeczka cukru waniliowego
- 2 lub 3 dojrzałe owoce kiwi
- ewentualnie kilka łyżeczek cukru
Kiwi obrać i pokroić na kawałki. Wrzucić do blendera razem z pozostałymi składnikami i dobrze
zmiksować. Podawać od razu lub schłodzić w lodówce.
Smacznego!
Zielona sałatka
- dwie duże gałązki zielonych winogron
- 2 owoce kiwi
- sok wyciśnięty z ½ cytryny
- 3 łyżki cukru
- ½ melona
- ewentualnie garść rodzynek

Winogrona umyć i przekroić każdy owoc na pół. Kiwi i melona obrać i pokroić w kostkę. Jeśli chcemy
dodać rodzynki - sparzyć. Wszystko wrzucić do miski, skropić cytryną, posypać cukrem, wymieszać
i podawać:).
Zielony deser
- 2 paczki herbatników
- ½ kostki masła
- 2 łyżeczki żelatyny
- 2 pudełka serka waniliowego homogenizowanego, np. Danio
- 2 torebki agrestowej galaretki
Herbatniki połamać na drobne kawałki i rozłożyć równo na tortownicy wyłożonej folią aluminiową.
Polać stopionym masłem, ugnieść rękami i wstawić do lodówki. Żelatynę rozpuścić w gorącej wodzie
i połączyć z serkiem, mieszając szybko, żeby żelatyna nie zamieniła się w grudki. Masę serkową
wyłożyć na herbatnikowy blat i nadal trzymać w lodówce. Galaretkę rozpuścić w ciepłej wodzie (tak
jak w przepisie na opakowaniu). Po ½ godz. wylać ostrożnie na masę serkową. Deser trzymać
w lodówce aż galaretka zastygnie. Smacznego!

Ola

DZIEWCZYNA, KTÓRA WESZŁA DO LASU
- Anita! – obudziło mnie wołanie mojej mamy.
Otworzyłam oczy i rozejrzałam się dookoła. Niestety, wbrew temu, czego sobie życzyłam, nie
byłam w moim przytulnym łóżku, a w niewielkim samochodzie mojej mamy, na dodatek
przygnieciona stertą walizek. Powoli zaczęłam uświadamiać sobie, czemu znajduję się w takim
miejscu. No tak, przez moje chore serce miałam wyjechać na wieś. Co prawda bardzo cieszyłam się ze
spotkania z babcią, jednak wolałabym spędzić wakacje w nieco inny sposób, na przykład
z przyjaciółmi z klasy.
- Nita!!! – zawołała znów moja mama.
- Już wstaję – mruknęłam pod nosem zaspana, po czym wygrzebałam się spod sterty walizek.
Po wyjściu z samochodu zamurowało mnie. Kiedyś jeździłam tu co roku, ale to było bardzo
dawno temu i już nic nie pamiętałam. To miejsce było naprawdę piękne.
Stałam na polnej drodze przecinającej ogromną łąkę. Spomiędzy soczyście zielonych traw odznaczały
się różnokolorowe kwiaty. Ich piękny, świeży zapach
wypełniał powietrze, aż się chciało oddychać pełną
piersią. Nad moją głową unosił się dźwięczny śpiew
ptaków. Nigdy nie słyszałam czegoś takiego. Tej melodii
nie dało się określić w żaden sposób, można było jej
tylko słuchać. Na horyzoncie rozciągała się granica lasu.
- Mogłabyś wziąć te dwie walizki? – zapytała
mama. – Musimy jak najszybciej dostać się do domu,
a sama wszystkiego nie uciągnę.
Kiwnęłam tylko głową i wzięłam bagaże. Ruszyłam za mam,ą nadal rozglądając się dookoła
z niedowierzaniem. Po jakichś pięciu minutach doszłyśmy pod niewielki wiejski domek. Przed
drzwiami już stali babcia z dziadkiem, którzy od razu ruszyli, by nas przywitać.
- Anita! – babcia uścisnęła mnie. – Tak cudownie cię widzieć po tylu latach! Cieszę się, że nic
ci nie jest!
Gdy w końcu odsunęłyśmy się od siebie, uśmiechnęłam się do niej ciepło.
- Bardzo się zmartwiliśmy, gdy dowiedzieliśmy się o twojej chorobie – powiedział dziadek.
- Mnie też miło was widzieć – odparłam.
Weszliśmy do budynku. Był urządzony w jasnych, przyjemnych barwach. Był dużo większy, niż
się spodziewałam, patrząc z zewnątrz.
- Adel? – zapytała babcia. – Zostaniesz u nas na dłużej?
- Niestety, nie mogę – odparła moja mama – obowiązki wzywają. Wyjeżdżam dziś wieczorem.

Westchnęłam cicho. No tak, nie licząc dziadków, będę tu sama… Trochę smutno, biorąc pod
uwagę fakt, że nie ma tu zasięgu. Na kontakt z przyjaciółmi ze szkoły raczej nie mogłam liczyć. Nie, że
było ich specjalnie wielu.
- Wy sobie powspominajcie dawne czasy – powiedziałam, targając swój najważniejszy bagaż
po schodach. – A ja pójdę z walizkami do mojego pokoju.
Chociaż tę jedną rzecz pamiętałam. Miejsce mojego zamieszkania przez najbliższe dwa
miesiące było przestronne i urządzone w odcieniach beżu i błękitu. Było tam łóżko, szafa, biurko –
wszystko, co w pokoju przeciętnej nastolatki powinno się znajdować. Było tylko jedno gniazdko, na
dodatek z podłączoną do niego lampką. Na szczęście przez okno dachowe wpadało do pomieszczenia
dużo światła. Świetnie, będę mogła w spokoju zająć się tę stertą książek, którą przywiozłam ze sobą.
Do szczęścia brakowało mi już tylko jakiejś półki, bez której jednak musiałam się obyć. Z plecaka
wyjęłam powieść fantastyczną, którą właśnie czytałam i zagłębiłam się w niesamowitym świecie
elfów, duchów, zjaw i mrocznych tajemnic. Nawet nie zauważyłam, kiedy słońce zaczęło chylić się ku
zachodowi. Doszło to do mnie, gdy usłyszałam jakiś rumor na dole. No tak, mama miała wyjeżdżać!
Zeszłam na dół i rozejrzałam się po pokojach, lecz nikogo już nie było. Nie poczekali na mnie?
Wypadłam z domu. Mama właśnie żegnała się z dziadkami. Podbiegłam się do niej i uścisnęłam ją.
- Będę tęsknić – szepnęłam do niej zdyszana, pomimo, że odległość, którą przebiegłam, była
tak niewielka.
- Ja też skarbie – poczułam, jak łzy mojej mamy kapią na moją głowę.
Płakała, a zdarzało jej się to rzadko. Ostatni raz był wtedy, gdy tata od nas odszedł. Zupełnie,
jakby coś wiedziała i za nic nie chciała mi powiedzieć. Zresztą wrażenie, że coś ukrywa miałam już od
jakiegoś czasu. Cokolwiek to było, pewnie nie wiązało się z niczym wesołym, a ja nie chciałam
martwić matki. Skoro uważa, że w tym przypadku niewiedza jest błogosławieństwem, to ja jej wierzę.
Szczególnie, że spodziewam się, o co może chodzić i właśnie to mnie przeraża.
Jeszcze chwilę po zniknięciu samochodu z pola mojego widzenia siedziałam wpatrzona
w horyzont, rozkoszując się przyjemnym widokiem. Gdy wróciłam do domu, umyłam się i przebrałam
w piżamę. Miałam zamiar jak co dzień napisać coś w pamiętniku, więc zaczęłam przeszukiwać
wszystkie torby. Niestety, nigdzie nie mogłam go znaleźć. Wychodzi na to, że został w domu.
Jego historia sięgała daleko wstecz, gdy jeszcze ojciec był z nami i dopiero co zdiagnozowano
u mnie nieuleczalną wadę serca. Wtedy to musiałam zostać w szpitalu na bardzo długi czas. Tata
poradził mi, bym zapisywała w pamiętniku każdy szczegół mojego pobytu, a on potem wszystko
przeczyta i zobaczy jak było. Ironiczne było to, że kiedy wróciłam,
okazało się, że rodzice wzięli rozwód, a ja zostaję z mamą i mam zakaz
rozmów z ojcem. Mimo tego tak się w to pisanie wciągnęłam, że
nawet po powrocie z badań nadal go prowadziłam. Były tam zapisane
moje najskrytsze myśli i uczucia, więc sprawiłam mu zamek na
kłódkę, a kluczyk nosiłam zawsze za szyi. Nie rozstawałam się z nim
nawet we śnie.
Położyłam się i wyciągnęłam wisiorek spod bluzki. Zamyślona

spojrzałam na srebrny klucz. Leżałam tak dobre paręnaście minut, aż znużona podróżą zasnęłam
otulona w puszystą pościel.
Obudziłam się wyspana jak nigdy w życiu. O dziwo, gdy spojrzałam na zegarek, okazało się, że
jest dopiero po piątej. Wstałam, przeciągnęłam się i wyjrzałam przez okno. Zza granicy lasu zaczęło
wschodzić słońce. Niebo zabarwiło się na czerwono, pomarańczowo i różowo. Stałam tak i patrzyłam
przez dłuższą chwilę ten piękny widok, gdy nagle wpadłam na pewien pomysł.
Ubrałam się ciepło, założyłam wysokie buty, zielone spodnie i ciemną bluzę z kapturem, który
naciągnęłam na głowę. Powoli zeszłam na dół i zajrzałam do sypialni dziadków. Na szczęście smacznie
spali. Weszłam do kuchni i zostawiłam im wiadomość, że wychodzę i żeby się nie martwili, wrócę
przed południem.
Po cichu otworzyłam drzwi frontowe, po czym ruszyłam ścieżką w stronę lasu, rozkoszując się
pierwszym śpiewem polnych ptaków. Westchnęłam cicho. Czułam się, jakbym wszystkie moje
problemy zostawiła za sobą, a przed sobą miała tylko
granicę lasu. Gdy stanęłam przed linią drzew, podeszłam
do jednego z nich i pogłaskałam jego korę. Mimo chłodu
poranka była bardzo ciepła. Na rękę wszedł mi mały
żuczek. Uśmiechnęłam się i delikatnie położyłam go na
ziemi. Wróciłam na ścieżkę i weszłam do lasu. Szłam
drogą, nie mając pojęcia ile upływa czasu. To mogła być
zarówno minuta, jak i parę wieków. Zanim spostrzegłam, znalazłam się w osobliwej części lasu.
Wydawało się, że ptaki śpiewają tu głośniej, zieleni wokół ścieżki jest więcej, a na szerokiej, jasnej
dróżce zaczęły rosnąć źdźbła trawy. Zrobiło się ciemno, nie widziałam lasu dalej niż kilkanaście
kroków od ścieżki. Szłam spokojnie, jakby zupełnie mnie nie obchodziło, że miejsce w którym idę, jest
coraz straszniejsze.

Ciąg dalszy nastąpi… (w kolejnym numerze gazetki)
Marysia

Recenzja książki

„Wiem, że wśród moich czytelników jest wielu ludzi młodych, przez co niezwykle
wrażliwych. Muszę was ostrzec. Gdyby ta książka była tylko o wilkach, nie zawracałbym
wam głowy, bo przecież wiecie, że przyroda potrafi być brutalna. Ta książka jest jednak
również o tym, jak okropne rzeczy ludzie robili i robią wilkom, jednym z najbardziej
prześladowanych dużych ssaków. Dlatego poproście rodziców, żeby tę książkę przejrzeli,
zanim weźmiecie ją do ręki, albo przeczytali ją razem z wami.” - pisze Adam Wajrak.
Jego książka to rzeczywiście nie tylko encyklopedyczny opis życia wilków, ich
wyglądu i liczebności populacji w Polsce. To też poruszenie istotnych, choć często
pomijanych faktów, które pokazują najgorszą stronę ludzkiej natury.
W „Wilkach” widzimy jak strasznie może postępować człowiek i do jakich rzeczy jest
zdolny wobec drugiej żywej istoty. Z tej książki wypływa nie tylko prawda o wilkach i innych
zwierzętach związanych z życiem tych drapieżników – znajdziemy tam też prawdę o nas
samych.
Adam Wajrak jest znanym polskim dziennikarzem - przyrodnikiem oraz wielkim obrońcą
przyrody. Mieszka w Puszczy Białowieskiej i uczestniczy w
wielu
akcjach
związanych
z ochroną i badaniem życia dzikich zwierząt.
W swojej książce Wajrak obala stereotypowy obraz wilka
jako demonicznego drapieżcy, po którego ataku w ciemnym
lesie zostają po nas tylko krwawe szczątki. Okazuje się, że to
nie wilki są naszym wrogami, ale my sami jesteśmy
największymi wrogami wilków. Staliśmy się dla nich tak
niebezpieczni poprzez kłusownictwo i wytępianie tych
zwierząt, że gdy ludzie zabierają szczenięta wilków z ich
własnych gniazd (kiedyś szczenięta były bardzo cenionym
towarem – więcej informacji w „Wilkach”), ich matka jest tak
przerażona, że nie potrafi interweniować i chronić swoich młodych. Ponadto kiedy prowadzi
się obserwacje wilków, szczególnie dba się o to, by nie zobaczyły one ludzkich twarzy, bo gdy
rozpoznają człowieka, natychmiast uciekają w bezpieczne schronienie. Czy wilki potrafiłyby
więc same napaść na człowieka, skoro tak się go boją? Zdarza się to tylko wtedy, gdy w grę
wchodzi wielki głód i brak innych środków zdobycia pożywienia – wtedy wilki zmuszone są

napadać na ludzi, ale robią to tylko w skrajnych przypadkach. W dzisiejszej Polsce, gdzie i tak
wilków jest bardzo mało, nie jest to nawet prawdopodobne.
Wajrak pisze nie tylko o strasznej historii tępienia wilków. Opisuje też swoje własne,
fascynujące przygody z oswojonymi wilkami, a także obserwacje na temat życia tych
pięknych zwierząt oraz konsumentów ich ofiar, np. kruków czy orłów. Po przeczytaniu tej
książki nie myśli się już tak samo o lesie i jego mieszkańcach. „Wilki” potrafią wzbudzić
pragnienie dalszego poznawania przyrody i dociekania jej tajemnic.
Ponadto książka ta jest napisana bardzo
przystępnym i jasnym językiem. Wajrak przytacza też
sytuacje ze swojego życia, dzięki którym łatwiej się
czyta. Jednak, jak ostrzegał we fragmencie
przytoczonym na początku, książka ta nie zawsze
zawiera łatwe i przyjemne treści – to nie pozycja dla
wrażliwców, którzy brzydzą się dżdżownic i pająków,
tylko dla tych, którzy zdobyli już trochę doświadczenia
w zakresie przyrody. Musicie sami lub z pomocą
rodziców osądzić, czy jesteście w stanie ją przeczytać. Niektóre fragmenty są też trudne ze
względu na treści historyczne, które zawierają, ale warto przez nie przebrnąć i przeczytać
„Wilki” do końca. Zawierają one informacje, których nie da się znaleźć nigdzie indziej.
„To była największa przygoda mojego życia! Chciałbym, żeby się powtórzyła” - pisze
Wajrak na okładce swojej książki. Oby każdy z nas miał szansę poznania tylu tajemnic lasu i
przeżycia choć części tak wspaniałej przygody.
Ola

Siedem cudów natury
Na naszym świecie jest wiele pięknych miejsc. W 2009 roku podjęto się zadania wybrania tych
najlepszych. 11 listopada 2011 roku ogłoszono listę siedmiu nowych cudów natury. Znalazły się
tam:
 Amazonka - jej ogromu nie sposób opisać, jest to największa rzeka na kuli ziemskiej. Swój
początek bierze w peruwiańskich Andach na wysokości 5240 m n.p.m.
 Zatoka Ha Long w Wietnamie jest jedną z największych atrakcji turystycznych. Zajmuje
powierzchnię 1500km2, na której rozsianych jest prawie 2000 wysepek skalnych. Tworzy
to niezwykle spektakularny krajobraz.
 Wodospad Iguazu na granicy argentyńsko-brazylijskiej, gdzie olbrzymie masy wody
spadają z wysokości 80 metrów z ogłuszającym hukiem – to naprawdę robi wrażenie.
Najefektowniej wygląda w porze deszczowej, ale jest malowniczy przez cały rok.
 Jeju w Korei Południowej (czyt. Dżedżu) - największa wyspa w tym państwie. Powstała
kilkaset milionów lat temu w wyniku erupcji wulkanów, dlatego każdy kamień na wyspie
jest zastygniętą magmą o kolorze zbliżonym do czarnego. Dzięki temu plaże wyglądają
niesamowicie.
 Wyspa Komodo w Indonezji, gdzie żyje rzadki gatunek warana - Smok z Komodo. Wody
obfitują w nienaruszone korale, niezliczone kolorowe rybki i rekiny. Wyspa słynie z
wspaniałych warunków do nurkowania.
 Park Narodowy Rzeki Podziemnej Puerto Princesa w Filipinach, nad zatoką Saint Paul
(na zdjęciu). Niesamowite wrażenie robią wapienne skały, stalaktyty i stalagmity oraz
komnaty, przez które przepływa rzeka.
 Góra Stołowa w Południowej Afryce. Najbardziej popularnym sposobem dostania się na
górę jest kolejka linowa. Ze szczytu roztacza się niesamowity widok na Kapsztad, Robben
Island, Atlantyk i Zatokę Stołową.
Jeśli jednak do kogoś nie trafia piękno miejsc poza granicą Polski, w naszym kraju również
można znaleźć wiele pięknych z widoków. O miano cudów świata walczyły również Pustynia
Błędowska, Puszcza Białowieska i Pojezierze Mazurskie.
Zatem gdyby ktoś chciał zwiedzić najpiękniejsze miejsca na ziemi, wcale nie musi daleko
wyjeżdżać. Wystarczą tylko dobre chęci! ☺
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Jego niedobór powoduje anemię.
Stosują ją osoby otyłe.
Bogata w kwasy omega-3.
Z mąki, składnik naszej codziennej diety.
Słodkie i bogate w witaminy.
Łatwo dostępne źródło białka, witaminy B i żelaza.
W dużych ilościach powoduje otyłość.
Marysia

Wyniki konkursu ze znajomości treści gazetki
ETAPY I-III/IV

1A- 14,5 pkt.
1B- 19,5 pkt.
2A- 19 pkt.
2B- 23 pkt.
2C- 22 pkt.
3A- 17 pkt.
3B- 11 pkt.

I miejsce- 2B
II miejsce- 2C
III miejsce- 1B

GRATULUJEMY i zachęcamy do dalszego czytania gazetki szkolnej!!!
OSTATNI ETAP ODBĘDZIE SIĘ W CZERWCU około 2 tygodnie po
ukazaniu się wakacyjnego numeru.
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