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Wiosna w pełni! Zapoznajcie się zatem z naszymi propozycjami
czytelniczymi! Miłej lektury!

WARTO PRZECZYTAĆ
W tym numerze przedstawiamy przegląd kolejnych pozycji, naszym zdaniem,
godnych przeczytania. Pamiętajmy, że książka kształtuje wyobraźnię, rozwija kreatywność,
nie wzbudza agresji, relaksuje i uspokaja. Zachęcamy do odwiedzenia księgarni lub
biblioteki.
„Alchemik” Paolo Coelho

Alchemik otwiera te drzwi
w naszej duszy, o których
istnieniu wolelibyśmy
zapomnieć. Każe marzyć,
podążać własnym
powołaniem, podejmować
ryzyko, pójść w świat i
wrócić wystarczająco
śmiałym, by stawić czoła
wszelkim przeszkodom.
Baśniowa, alegoryczna
opowieść o wędrówce
andaluzyjskiego pasterza
jest tłem do medytacji nad
tym, jak ominąć życiowe
pułapki, by dotrzeć do
samego siebie.
Alchemia Paolo Coelho to
tajemna wiedza o prawdzie
i jej dwóch obliczach. Autor
burzy wszelkie bariery
bojaźni,
które
powstrzymują
strumień

naszych pragnień. Potrzeba
Alchemika i jego światowy
rozgłos
są
oczywiste,
albowiem lektura książki
przemienia w złoto nawet
najbardziej
zaśniedziałe
sprężyny ludzkich marzeń.

„Girl Online” Zoe Sugg

Pod nickiem Girl Online Penny dzieli
się na blogu najskrytszymi myślami o
przyjaźni,
chłopcach,
szkolnych
dramatach, swojej szalonej rodzince i
atakach paniki, które skutecznie
komplikują
jej
życie.
Kiedy
sprawy
osobiste
Penny
przybierają naprawdę zły obrót, rodzice
zabierają ją do Nowego Jorku. Tam
Penny poznaje Noah – przystojnego
gitarzystę. Zaczyna się w nim
zakochiwać, co szczegółowo opisuje na
swoim blogu.

Ale Noah też ma pewien sekret. Sekret,
który może doprowadzić do ujawnienia
tożsamości Girl Online i bezpowrotnie
zniszczyć największą przyjaźń Penny.
Marzyłam, żeby napisać książkę i nie
mogę uwierzyć, że to marzenie się
spełniło.
Girl Online to moja pierwsza powieść i
ogromnie się cieszę, że ją przeczytacie!
Zoe
Zoe Sugg, czyli Zoella, pisała
opowiadania już od najmłodszych lat.
Dziś jej blogi o modzie i urodzie śledzą
rzesze fanów, a jej kanał YouTube
subskrybują miliony użytkowników.

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! dziwi się polonistka, oddając pracę domowa uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy
wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Zielona szkoła 2017
Od 12 do 15 maja przebywaliśmy na wycieczce na Mazurach. Byliśmy
zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym „Kulka”, który znajduje się w
miejscowości Dźwierzuty nad jeziorem Łęck. Na miejscu przywitała nas piękna
pogoda i moc atrakcji. Już pierwszego dnia wybraliśmy się na spacer po
okolicznym lesie, będącym obszarem Natura 2000. Była to niezwykle ciekawa i
pouczająca wyprawa. Instruktor przekazał nam wiele informacji dotyczących
tamtejszego ekosystemu, pokazując przy tym lokalne piękno. Czas wolny od
zajęć instruktorskich spędzaliśmy na należących do ośrodka boiskach, mieliśmy
także przyjemność uczestniczyć w dyskotece.
Dzień drugi upłynął nam pod znakiem zwiedzania Olsztyna.
Wyjechaliśmy tuż po śniadaniu i pełni energii ruszyliśmy na podbój tego
pięknego miasta. Mieliśmy okazję odwiedzić Dom „Gazety Olsztyńskiej”, w
której poprowadzono dla nas warsztaty dotyczące początków piśmiennictwa.
Poznaliśmy dawne metody wydruków i tajniki pracy introligatorskiej, tworząc
przy tym swoją własną książkę oraz zwiedziliśmy wystawę „Przyznając się do
polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach”. Po warsztatach w Domu
Gazety, ruszyliśmy na lekcję o rycerstwie. Zobaczyliśmy prawdziwe zbroje oraz
średniowieczne stroje rycerzy i ich dam, broń, którą władali a na koniec
warsztatów, pod okiem pana instruktora, spróbowaliśmy swoich sił w strzelaniu
z łuku i kuszy.

Niedziela była dniem, który spędziliśmy na terenie ośrodka, ale każdą
chwilę wypełniły nam rewelacyjne zajęcia. Najbardziej podobała nam się
„Bombowa gra”. Podzieleni na grupy, trzymając w ręku urządzenie GPS,
szukaliśmy kolejnych wskazówek ukrytych w różnych zakątkach „Kulki”.
Odnalezienie wskazówki łączyło się z rozwiązaniem zagadki. Za każdą
poprawnie rozwiązaną zagadkę otrzymywaliśmy fragment mapy, która miała
nas doprowadzić do miejsca ukrycia „bomby”. Znaleźliśmy ją bez problemu i
bezpiecznie „rozbroiliśmy”. To była fantastyczna zabawa. Tego dnia
pływaliśmy także po jeziorze smoczą łodzią. W czasie wycieczki udało nam się
dostrzec kormorana oraz gniazdo łabędzia, mieszczące się na wysepce na środku
jeziora. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w zabawie z waterballami, strzelać
z wiatrówek i karabinków pneumatycznych oraz wspinać się po ściance
wspinaczkowej. Czas upłynął nam niesamowicie szybko.
Ostatniego dnia nie pozostało nam już wiele atrakcji, gdyż szykowaliśmy
się do wyjazdu, mimo to nauczyliśmy się zasad pierwszej pomocy, ratując
„rannego lotnika” oraz poczuliśmy stan nieważkości przy wykorzystaniu
żyroskopu, urządzenia imitującego warunki panujące w przestrzeni kosmicznej.
Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną, żegnając Mazury wyśmienitymi
nastrojami i masą wspaniałych wspomnień.

Przyznając się do polskości – Szkoły polskie na Warmii i
Mazurach 1929 – 1939 Wystawa w Domu „Gazety Olsztyńskiej”
Podczas wycieczki na Mazury mieliśmy okazję odwiedzić rewelacyjną wystawę
w Domu „Gazety Olsztyńskiej”. Poznaliśmy historię polskich szkół od 1873 roku,
kiedy to na obszarze Prus Wschodnich ze szkół wszystkich szczebli usunięto język
polski. Od tamtej pory mieszkający tu Polacy nie ustawali w staraniach o posiadanie
własnego szkolnictwa. Pierwszym znaczącym tego efektem było wprowadzenie, w
krótkim okresie poprzedzającym plebiscyt roku 1920, nauki języka polskiego w
siedemnastu szkołach na Warmii. Owocem dalszych zabiegów była uchwalona u
schyłku 1928 roku „Ordynacja dotycząca uregulowania szkolnictwa dla mniejszości
polskiej”, która zezwalała na zakładanie i prowadzenie w Prusach prywatnych szkół z
polskim językiem wykładowym.
Liczba uczniów w polskich szkołach często ulegała zmianom. Powodem tego
były głównie naciski władz niemieckich: rodziców posyłających dzieci do polskiej
szkoły zwalniano z pracy, pozbawiano zasiłków dla rodzin wielodzietnych,
wykluczano z korzystania z pomocy zimowej, utrudniano uzyskanie pożyczki
bankowej. W skutek takiej presji niektórzy załamywali się i przenosili swoje dzieci do
szkoły niemieckiej.
W szkołach polskich obowiązywał niemiecki program
ograniczonym zakresie wiedze dotyczącej geografii i historii Polski.

nauczania

o

Zagadnienia te można było omawiać tylko wtedy, gdy bezpośrednio łączyły się
z państwem niemieckim. Dodatkową trudnością w pracy był brak podręczników, a ich
sprowadzeniu z terenów Polski władze niemieckie kategorycznie się sprzeciwiały.
Praca szkół polskich była nieustanną walką o ich utrzymanie, gdyż zarówno
władze, jak i nacjonalistyczne organizacje niemieckie, robiły wszystko, aby
doprowadzić do ich likwidacji. Nie ograniczano się do nacisków administracyjnych,
częste były napady na siedziby szkół i mieszkania nauczycieli, ataki na uczestników
polskich zgromadzeń, czy pobicia uczniów polskich placówek.

We wrześniu 1939 roku polskie szkoły zostały zlikwidowane, a ich uczniowie
trafili do szkół niemieckich. Nauczyciele z polskim obywatelstwem zostali
aresztowani i osadzeni w więzieniach, bądź obozach koncentracyjnych, a obywatele
niemieccy, podobnie jak starsi uczniowie, powołani do Wehrmachtu. Wielu z nich
zginęło, niektórzy z czasem znaleźli się w polskich formacjach wojskowych.
Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania oraz utrudnień ze strony władz
niemieckich i szowinistycznie nastawionej ludności, szkoły polskie odegrały ważna
rolę w kształtowaniu, jak również podtrzymywaniu polskiej tożsamości oraz
świadomości narodowej Warmiaków i Mazurów.

Czy wiesz co jesz?
Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy
Są
to
organiczne
związki
chemiczne składające
się
z
atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O = 2:1. Są to związki
zawierające
jednocześnie
liczne grupy
hydroksylowe, karbonylowe oraz
czasami
mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest CxH2yOy lub
Cx(H2O)y (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza).
Ze względu na liczbę jednostek cukrowych w cząsteczce węglowodany dzielą się na:
cukry proste, inaczej monosacharydy (jednocukry),
oligosacharydy: disacharydy, trisacharydy, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, nona- i
dekasacharydy,
wielocukry, czyli polisacharydy.

Określenie „cukry” jest powszechnie używane w celu opisania monosacharydów i
disacharydów w żywności, z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych. Występuje więc na
amerykańskich i europejskich etykietach i w bazach danych (np. USDA National Nutrient
Database) produktów spożywczych. Słowo „węglowodany” (w terminologii ang. „available
carbohydrate”) oznacza zaś wszelkie węglowodany podlegające procesom metabolizmu w
organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi. Nie zalicza się więc do
nich nieprzyswajalny błonnik. Pojęcie „suma węglowodanów” (ang. total carbohydrates)
uwzględnia wszystkie rodzaje węglowodanów niezależnie od ich właściwości fizjologicznych
i odżywczych oraz od zmiennej zawartości w żywności substancji niewęglowodanowych.
Zawartość takiej sumy węglowodanów wyznaczana jest jako różnica sumy wszystkich
pozostałych składników (wody, białka, tłuszczu, popiołu oraz alkoholu).
Wykonały Wiktoria i Natalia kl.6

Wszystko, co najlepsze w sporcie w tym roku dzieje się na brytyjskich arenach.
Wembley miało superwalkę Joshua – Kliczko. Cardiff gościło najważniejsze starcie
europejskiego futbolu. Piłkarska waga ciężka. Podobnie jak bokserscy giganci Juventus Turyn
i Real Madryt postawili na show i szaloną wymianę ciosów, a nie wysoką gardę – taktyczne
przeciąganie liny. To było grande finale, które mogłoby trwać i trwać. Real Madryt zburzył w
pył turyńską ścianę. Wygrał 4:1 i po raz pierwszy w historii obronił trofeum Ligi Mistrzów.
Król Ronaldo, król Zidane!
To smutne, ale przyzwyczailiśmy się, że najważniejsze mecze, te rozstrzygające w
kogo ręce wpadnie puchar, na kogo głowę posypie konfetti, nie porywają. Są po prostu nudne.
Tym razem było inaczej. Zupełnie inaczej, o 180 stopni! To był sztorm na trawiastym morzu.
Niesamowita intensywność, walka od pola karnego do pola karnego. Jeśli na początku
porwaliśmy się na pięściarskie porównanie to tu jeszcze jedno: oba zespoły przyjmowały
mocne ciosy na szczękę, ani myślały o chowaniu głowy w dłoniach, do tego szły na zwarcie –
dużo fauli wybijających z ostrej walki. Ależ to się oglądało. Jose Mourinho mógłby brać
przykład...

Do ćwierćfinałów Cristiano Ronaldo miał zaledwie dwa gole na koncie. Na scenę
wszedł w najważniejszym momencie – jak na gwiazdę przystało. Od tego etapu dał
jednoosobowe show – dwa hattricki (z Bayernem i Atletico) i osiem goli w drodze do Walii –
bez niego po prostu nie byłoby Realu w finale. Dwanaście bramek w tej edycji Ligi Mistrzów
dało mu już szóstą koronę króla strzelców i gola nr 500 w historii występów Królewskich w
Champions League. Wreszcie został jednym z dwóch piłkarzy, obok Alfredo di Stefano, który
wpisywał się na listę strzelców w trzech finałach Pucharu Europy. Ma już 105 goli w
najważniejszych klubowych rozgrywkach. Uff, dużo tego prawda? Normalny rok z życia
CR7, który ciągle chce więcej i przekracza kolejne bariery. – Gdybyśmy byli w tej samej
drużynie, to na pewno on byłby większą gwiazdą. Po prostu strzela mnóstwo goli – mówił
przed finałem Zidane. To prawda. Ronaldo jest tzw. „game changerem” – piłkarzem
potrafiącym czaić się cały mecz, ale w TYM jednym momencie dać różnicę. Jak w Cardiff,
gdy świetnie wymienił piłkę z Danim Carvajalem i płaskim strzałem pokonał Gigiego
Buffona, dla którego jest koszmarem. W każdym z pięciu meczów w LM strzelał włoskiemu
golkiperowi gola.

Emilka i Natalia

