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Piesze wycieczki (spacery) 

Rolki

Jazda na rowerze

Czasami warto zrezygnować z auta i w tak piękną pogodę wybrać się na spacer… zamknąć swojego wewnętrznego lenia razem z
zimowymi swetrami na dnie szafy.

Jazda na rolkach od kilku lat jest bardzo popularnym sposobem spędzania wolnego czasu na powietrzu, to chyba najbardziej
uniwersalny sport świata. Masz dużo energii? Jesteś zmęczony po całym dniu? Powolna, rekreacyjna przejażdżka również zapewni
ci odrobinę zdrowego ruchu i lepsze samopoczucie. Ponieważ rolki stają się coraz popularniejsze z roku na rok, coraz łatwiej
znaleźć ścieżki do jazdy na nich. 

Przede wszystkim na rowerze szybko przemieścisz się po mieście - gdy masz ważną sprawę do załatwienia, po prostu wsiadasz i
jedziesz! Jest wiele korzyści zdrowotnych związanych z jazdą na rowerze. Dzięki regularnej jeździe zwiększa się pojemność płuc,
krew jest dotleniona, lepiej pracuje serce. Dzięki temu poprawia się ogólna wydolność organizmu.
Jazda na rowerze wzmacnia także kręgosłup. Oszczędzisz nie tylko paliwo, ale też chronisz środowisko przed toksycznymi
spalinami. Do dzieła!

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA
 

JAK AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS WOLNY WIOSNĄ?
 

Ukazuje się od 2003 r.                               Nakład 80 egz.

 

Redakcja

Witajcie drodzy czytelnicy!
To taki nietypowy rok szkolny i dopada nas zmęczenie. Uczymy się zdalnie, tęsknimy za relacjami i jednocześnie
obawiamy się powrotu do szkoły. Wydaje nam się, że same góry przed nami - zadanych prac, zaległych zadań do
wykonania. Pamiętacie bajkę o gąsienicy? Nie poddała się. My również potrzebujemy skrzydeł, żeby zrealizować swoje
plany. Każdy musi je w sobie odnaleźć i pielęgnować, bo każdy ma jakiś dar, talent, którym może się dzielić z innymi.
Zobaczcie, czym się z Wami dzielą uczniowie – redaktorzy gazetki, którą oddajemy do Waszych rąk z nadzieją, że
przyjmiecie nas ciepło. Miłej lektury!
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Przygotowała Anastazja Podleśna

 Mówi się, że Wielki Mur można zobaczyć z kosmosu, ale w rzeczywistości tak nie jest.
Najdłuższa nazwa miejsca na świecie ma 85 liter, a jest nią:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - miejscowość w północno-zachodniej Walii, na
wyspie Anglesey.
 Niebieski ptak z logo Twittera ma nazwę: Larry. Twórcy sieci społecznościowej nazwali ptaka imieniem
koszykarza Larry’ego Birda.
 Ostatnie słowa, które wypowiedział Albert Einstein, są nieznane, ponieważ wypowiedział je po niemiecku do
pielęgniarki, która nie znała tego języka.
 Zwierzęta unikają linii energetycznych, ponieważ boją się błysków ultrafioletowych, których ludzkie oko nie
widzi. Nawiasem mówiąc, ze wszystkich ssaków na świecie tylko ludzie i małpy nie widzą promieni
ultrafioletowych.
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Napisała Wiktoria Kutwa



pęczek rzodkiewki
2 łyżki zmielonego twarogu
ząbek czosnku
łyżka oliwy
1-2 łyżeczki jogurtu naturalnego
sól
pieprz

 Rzodkiewkę opłukać, wytrzeć papierowym ręcznikiem. Odciąć nać, zostawiając po kawałku zielonych  pędów.
Każdą rzodkiewkę przeciąć na 2/3 wysokości.
 Czosnek obrać przepuścić przez praskę.
 Ser wymieszać z czosnkiem, oliwą i jogurtem. Doprawić do smaku solą i pieprzem.
 Na rzodkiewki założyć po grubej warstwie twarogu. Każdą przykryć ,,czapeczką’’ z zielonymi pędami.
 Ułożyć na półmisku.

Składniki:

Sposób przygotowania:
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Smacznego!

Książki uczą i rozwijają. Dzięki nim dowiadujemy się nowych rzeczy i poszerzamy nasze słownictwo. 
Z okazji międzynarodowego dnia czytania Tolkiena w tym artykule opisze jedną z powieści tego angielskiego
pisarza. Będzie to Silmarillion. Zacznijmy od tego, że to nie jedna, ciągła opowieść, tylko zbiór legend ze Śródziemia
(świata przedstawionego w Hobbicie i Władcy Pierścieni), które autor pisał za życia. Zostały one skompletowane po
śmierci Tolkiena przez jego syna Christophera i wydane pod jego redakcją. Księgę tą można nazwać mitologią,
ponieważ opowiada m.in. o powstaniu tamtego świata, jego bogach, stworzeniu życia i zła, rasach elfów i ludzi oraz
pierwszych wielkich bitwach.
Jest to książka dla tych, których zafascynowała opowieść o hobbitach oraz pierścieniu i chcieliby się dowiedzieć
jeszcze więcej o magicznym świecie stworzonym przez Tolkiena. Ma dużo stron, ale czyta się ją bardzo przyjemnie    
i szybko, ponieważ wciąga swoją fabułą.
 Mam nadzieje, że książka wam się spodoba. Jest ona idealną lekturą na wiosenne wieczory. Miłego czytania! 

 .Jaka cyfra stanie się o połowę większa, gdy postawimy ją do góry nogami?
 Wymień występujące po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy tym żadnej z nazw dni tygodnia. 
 Narysuj linię. Jak sprawić, by stała się ona dłuższa bez dotykania jej?
 Ile liter jest w alfabecie?
 Jaka będzie kolejna litera w tej sekwencji? S L M K M C L S W P L ?
 Co zdarza się raz na minutę, dwa razy na chwilę i ani razu w tysiącu lat?
 Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku. Ile w sumie było gęsi?
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Wyszukała Amelia Bakaj

Napisał Bartosz Gano
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WIOSENNA, PYSZNA, NISKOKALORYCZNA PRZEKĄSKA Z RZODKIEWKI

WARTO PRZECZYTAĆ - SILMARILLION J.R.R. TOLKIENA – ARCYDZIEŁO
FANTASY

ZAGADKI

 Przygotowała Nina Wierzchowska

Odpowiedzi: 1.Cyfra 6; 2.Wczoraj, dziś, jutro; 3.Narysować obok krótszą linię, wtedy ta pierwsza będzie dłuższa. 4.7 - A L F A B E T; 5.Litera "G" jak grudzień –
bo to pierwsze litery kolejnych miesięcy w roku. 6.Litera "ę". 7.Trzy



W czasach pandemii nie mamy okazji osobistego zwiedzania muzeów.  Jednak dzięki technologii
możemy wyruszyć na wirtualny spacer po placówkach kulturalnych nie ruszając się z domu. Oto lista
czterech miejsc w Polsce, które warto odwiedzić. Warto również wspomnieć, że w ten sam sposób
możemy odwiedzić najznakomitsze światowe muzea np. Luwr.              
 https://www.louvre.fr/en/online-tours
 1.  Muzeum Powstania Warszawskiego
   Wybierz się na wirtualny spacer po salach wystawienniczych Wirtualnego Muzeum Powstania     
   Warszawskiego. Zwiedzaniu towarzyszą cyfrowe obrazy eksponatów, dokumenty, filmy oraz dźwięki.
   Wirtualny spacer: https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
 2. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
   Muzeum jest obiektem unikalnym w skali światowej. Powstało w miejscu jednej z najstarszych w  
   świecie kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 r. przez Ignacego Łukasiewicza. Ideą powstania    
   muzeum było utrwalenie początków przemysłu naftowego w Polsce. Najcenniejszymi zabytkami   
  muzealnymi są obiekty z XIX w., jak choćby kopanka Franek z 1860 r., czy też budynek administracyjny,  
  w którym można oglądać kolekcję lamp naftowych, aranżacje gabinetu, apteki i laboratorium I.  
   Łukasiewicza.
  Wirtualny spacer: https://bobrka.wkraj.pl/html5/index.php?id=43145#43145/
3. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
  Panorama umożliwia wirtualne zwiedzanie dziewięciu wystaw: Historia w sztuce, Akcjonizm wiedeński, 
  Sport w sztuce, Kolaż z łasiczką, Kolekcja MOCAK-u, Ekonomia w sztuce, Rune Eraker. Wysiedleni, 
  Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?, oraz Zbrodnia w sztuce. Wszystkie dzieła są opatrzone  
   przypisami.
  Wirtualny spacer: https://www.mocak.pl/wirtualne-zwiedzanie
4. Kopalnia Soli w Wieliczce
  Kopalnia Soli w Wieliczce, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, udostępniła  
  Trasę Muzealną Muzeum Żup Krakowskich - znajdziesz tu podziemne komory, w których znajdują się  
  obiekty muzealne, a wszystko w niezwykłym otoczeniu solnych rzeźb.
  Wirtualny spacer: https://www.ai360.pl/panoramy/278

Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin.
Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały wysokimi wynikami egzaminu, które nie tylko spełnią Wasze
oczekiwania, ale również otworzą drzwi do realizacji życiowych planów.
Niech podczas egzaminu towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania
trafnych wyborów oraz wiara we własne siły i wiedzę. Każdemu z Was składamy życzenia osiągnięcia jak
najlepszych wyników. Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście z maksymalną ilością punktów!
Rodzicom i Opiekunom uczniów klas ósmych życzymy w tych dniach wiele, wiele spokoju i wiary, że
młodzież mądrze wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności.

Przygotował Jakub Gołofit

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!
DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

NAJPIĘKNIEJSZE WIRTUALNE MUZEA
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W imieniu uczniów naszej szkoły 
 - Samorząd Uczniowski


