Gazetka szkolna Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II w Krempachach

NR 3/2014/2015

styczeń/luty 2015

W kalendarzu zima … tak więc trzeci numer naszej
gazetki w zimowej odsłonie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Skład redakcji: Katarzyna Kaczmarczyk, Natalia Zygmond, Angelika Filas
Opiekun redakcji: mgr Beata Pater

R O Z M A I T O Ś C I
Jak pomagać zwierzętom w okresie zimy?
Za oknem pada śnieg. Jest zimno. Pamiętajmy o tym, że za drzwiami są „nasi
bracia mniejsi” potrzebujący naszej pomocy. Można im pomóc w następujący
sposób:
jeśli mamy jakieś żołędzie i kasztany z zeszłej jesieni możemy zimą rozsypać je
w lesie, aby dokarmić dziki,
zbierając grzyby, nie niszczymy tych ,,złych'', dla nas są trujące ale dla
zwierząt leśnych to normalne pożywienie,
ze starych kawałków drewna można zrobić np. karmnik dla ptaków, do którego
będzie się wsypywało chleb i nasiona (można doczepić coś kolorowego lub
jaskrawego by przyciągnąć kawkę i srokę)
na drzewie można zawiesić kawałek słoniny by dokarmiać sikorki.
Poniżej podajemy przepis na pożywną karmę dla ptaków:
Składniki:
niesolony smalec,
ziarna zbóż,
płatki zbożowe (np. owsiane),
niesolony, łuskany słonecznik,
kasze jęczmienna, gryczana,
siemię lniane,
siatki po warzywach albo kubki po śmietanie, margarynie itp.,
dratwa lub drucik.
W dużym naczyniu mieszamy ze sobą nasiona i smalec. Możemy też roztopić
smalec w garnku i wtedy wsypać do niego ziarna. Im więcej dosypiemy ziaren oraz
im bardziej będą one zróżnicowane, tym lepiej. Nie wolno dodawać żadnych
solonych, ani zepsutych produktów, gdyż mogą one spowodować chorobę, a nawet
śmierć ptaków. Z otrzymanej masy formujemy kulki o średnicy 7-8 cm.
Umieszczamy je w siateczkach, które związujemy dratwą. Tłuszczowo-ziarnistą
masę możemy też wyłożyć do kubeczków po margarynie lub śmietanie i zawiesić
na druciku. Tak przyrządzone smakołyki wywieszamy za oknem. Za kilkanaście

minut powinni zjawić się pierwsi skrzydlaci goście.
Jeśli jednak postanowiliśmy postawić przy domu karmnik ze względów
edukacyjnych lub radości z obserwacji ptaków, pamiętajmy o kilku ważnych
zasadach.
1. Karmnik postawmy w miejscu niedostępnym dla drapieżników (np. kotów).
2. Ptaki dokarmiajmy tylko zimą, podczas mrozów.
3. Jeśli już zaczęliśmy dokarmianie, róbmy to regularnie.
4. Czyśćmy regularnie karmnik z odchodów i resztek jedzenia, by zapobiec
przenoszeniu się chorób.
5. W karmniku mile widziana jest woda, o którą zimą nie jest łatwo.
6. Zdrowy pokarm dla ptaków to: nasiona zbóż, kukurydzy, słonecznika, pestki
dyni, ogórka, płatki owsiane, owoce jarzębiny, nasiona roślin dziko rosnących,
niesolona słonina.
7. Nie wolno podawać ptakom: białego pieczywa, pokarmów solonych i produktów
zepsutych. Mogą powodować one choroby, a nawet śmierć ptaków.
8. Możemy także wywiesić dla ptaków specjalne kulki zbożowo-tłuszczowe
(przepis powyżej), które zakupić można w sklepach zoologicznych
lub przyrządzić samemu.
9. Zadbajmy o naturalną stołówkę dla ptaków. Pozostawmy na swoim podwórku
wysokie chwasty albo zasadźmy rodzime krzewy. Zimą ptaki będą chętnie tu
przylatywały, by zjeść pożywne nasiona i owoce.

Opracowała Kasia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nasze lektury.
Uczniowie klasy 1b zostali zapytani: Gdybyś miał wpływ na dobór lektur szkolnych,

to które książki byś zaproponował?
Padły następujące propozycje:
,,W pogoni za marzeniami''
,,Tashi''
,,Igrzyska śmierci'' (wszystkie części)
,,Daizy Star''
,,Harry Potter'' (wszystkie części)
,,Kroniki Archeo'' (wszystkie części)
,,Percy Jackson'' (wszystkie części)
,,Hobbit''
,,Na tropie sensacji - Kieliszek trucizny''
,,Bracia Lwie serce''
,,Władca Pierścieni''
,,Czerwona piramida''
,,Dziedzictwo''
,,Dary Anioła''
,,Król złodziei''
,,Cień Anioła''
,,Diabelskie maszyny'' (wszystkie części)
,,Tajemnica sióstr Sprite''
,,Władca Lewowa''
,,Opowieści z Narnii'' (wszystkie części)

,,Zwiadowcy''
,,Fabryka strachu''
,,Historia Żółtej Ciżemki''

Opracowała Kasia
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Warto przeczytać
Anna Fienberg - ,,Tashi''
Książka ,,Tashi'' przeznaczona jest dla osób, które lubią ciekawe i wciągające
opowieści. Cała akcja toczy się wokół tytułowego bohatera Tashiego. Jest to mały
chłopiec, który pochodzi ze świata o jakim mogliście jedynie marzyć. On do
naszego świata przybywa na wielkim, czarodziejskim ptaku. Pierwsze części
(a

jest

ich

kilka)

skupiają

się

na

magicznych

przygodach

Tashiego,

poprzeplatanych wątkami z naszego świata. Czy uda mu się wrócić do swojego
świata?
Sami musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wszystkim serdecznie polecam
tę książkę
Kasia
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FERIE
Zbliżają się ferie zimowe. To czas wypoczynku i zabaw na śniegu. Mimo, że
panująca aura nie jest obecnie typowo zimowa, w każdej chwili może się zmienić i
przynieść upragniony śnieg i mróz. Oto kilka rad, które pomogą Wam bezpiecznie
i przyjemnie spędzić ferie:
Przede wszystkim przed wyjściem z domu ubierzcie się ciepło!

Rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, jazda na nartach i sankach, jazda na
łyżwach sprawiają dużo radości ale każda zabawa na śniegu powinna być
bezpieczna!
1.Kamień w śnieżce to zły pomysł, możecie rozbić koledze głowę lub nawet wybić
oko.
2.Nie obrzucajcie pojazdów będących w ruchu śniegiem – może to być powodem
groźnego wypadku.
3.Nie rzucajcie śnieżkami w pobliżu domów, wybijecie okno – szkło może dotkliwie
poranić także was.
4.Na zjazdy na sankach lub nartach wybierajcie teren z dala od dróg, ulic,
chodników i placów po których poruszają się piesi.
5.Podczas zjeżdżania na sankach zachowujcie bezpieczną odległość między
sankami.
6.Nie chodźcie po torze gdy inni zjeżdżają.
7.Nie organizujcie lodowisk na stawach, jeziorach i rzekach, lód może się
załamać, grozi wam wówczas utonięcie.

W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych lub zadzwoń:

POLICJA – TEL. 997 LUB 112

STRAŻ POŻARNA – TEL. 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – TEL. 999
Miłych ferii.... życzy redakcja
Opracowała Angelika
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WALENTYNKI
Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w
Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.

A teraz przedstawiamy parę przykładowych życzeń walentynkowych :
1.

2.
Na świętego Walentego
ślę Ci serce moje
i proszę Cię nieśmiało:
spędźmy życie we dwoje.

3.
Te życzenia Ci przesyła
Walentynka bardzo miła.
W dniu tak pięknym i wspaniałym,
życzę Tobie sercem całym
dużo szczęścia, namiętności
oraz niekończącej się miłości.
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Ciekawostki na temat języka niemieckiego

W poprzednich numerach naszej gazetki prezentowaliśmy Wam ciekawostki na
temat języka angielskiego. W tym numerze o języku niemieckim słów kilka.

Podsumowując, około 100 milionów osób posługuje się językiem niemieckim jako
językiem ojczystym, co oznacza, że język niemiecki zajmuje 10 miejsce w
świecie. Łącznie mówi po niemiecku ponad 120 milionów osób. Około 8%
wszystkich stron internetowych jest w języku niemieckim. Dla porównania: około
50% stron internetowych zredagowano w języku angielskim.
Język niemiecki jest językiem urzędowym nie tylko w Niemczech, lecz także w
Austrii, Księstwie Liechtenstein, w większych częściach Szwajcarii- udział
niemiecki wynosi tu ponad 60%-, Belgii, Luksemburga, Unii Europejskiej,
Północnych Włoch, Danii i w Watykanie (Gwardia Szwajcarska).
Pierwszy wielki słownik języka niemieckiego został opublikowany w 1781r. przez
Johanna Christopha Adelunga. Jacob i Wilhelm Grimm rozpoczęli w 1852r.
wydawanie najobszerniejszego słownika języka niemieckiego, które zostało
ukończone w 1961r., ale od tego czasu poddawano go modyfikacjom. W XIX wieku
zasady pisowni ogólnoniemieckiego języka literackiego uległy w znacznym stopniu
normalizacji.
Przełom w ujednoliceniu pisowni ogólnoniemieckiego języka literackiego nastąpił w
momencie ukazania się "Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache"
Konrada Dudena (1880), który w wyniku reformy pisowni z 1901 r. uznano w lekko
zmienionej formie za podstawę ogólnie przyjętych zasad pisowni. Dopiero w
1996r. doszło do ponownej reformy pisowni niemieckiej.
Język niemiecki nauczany jest w wielu krajach; po angielskim stanowi najbardziej
rozpowszechniony język w Europie. Ogólnoniemiecki język literacki wybierany
jest jako język obcy najczęściej w takich krajach jak: Holandia, Skandynawia,
Kraje Nadbałtyckie, Słowenia, Chorwacja, Polska, Japonia, Bośnia i Hercegowina,
Szwajcaria romańska, Serbia i Czarnogóra, Węgry, Macedonia i Bułgaria. Język
niemiecki uchodzi częściowo w tych krajach jako pierwszy język obcy
wprowadzony do szkół i tym samym zajmuje miejsce przed językiem angielskim.
Również w szkołach na Białorusi do dziś naucza się języka niemieckiego.
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P O Z N A J M Y S I Ę
Dziś wywiad z naszym katechetą, panem Krzysztofem Kowalczykiem.
Ile lat pan uczy?
Już 2,5 roku.
Kim chciał pan być w dzieciństwie?
Policjantem.
Co skłoniło pana do zostania nauczycielem?
Moje studia, chęć poznania Boga i przekazania tej wiedzy innym.
W jakiej szkole pan zaczynał?
Tu w gimnazjum i szkole podstawowej w Krempachach.
Jakie jest pana hobby?
Ogólnie sport. Ściślej bieganie i piłka nożna.
Jakiej muzyki pan słucha?
Od klasycznej aż po współczesną, taką jak rap, pop i rock.
Jak spędzi pan ferie zimowe?
Pewnie z książką. Mam zamiar też odwiedzić polskie Tatry.
Jakie jest pana największe marzenie?
Chciałbym pojechać na misje.
Dziękujemy za rozmowę
Kasia i Natalia
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Czy wiecie, że....
Dzień kota -obchodzimy 17 lutego . Celem tego święta jest pamięć o bezdomnych
kotach oraz jego znaczenie dla człowieka.
Pierwsze koty pojawiły się w starożytnym Egipcie. Żeby wykorzystać cenne kocie
umiejętności, ludzie zaczęli je oswajać - dokarmiali, chronili przed zimnem,
bronili przed wrogami, aż wreszcie koty zamieszkały w ludzkich domach.
Ciekawostki
ｷ

Starożytni Egipcjanie uważali koty za zwierzęta święte, dlatego po ich

śmierci robiono z nich mumie przypominające mumie faraonów.
ｷ

Koty nie potrafią widzieć w całkowitej ciemności. Jednak po to, by

poruszać się w ciemności, potrzebują o wiele mniej światła, niż pozostałe
zwierzęta.
ｷ

Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni

kot przespał całe sześć lat swojego życia.
ｷ

Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków.

ｷ

Koty mają zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony pyszczka.

ｷ

Najdroższy na świecie kot to Little Nicky – kosztował on właścicieli blisko

150 tyś zł. i był pierwszym sklonowanym na zamówienie kotem.
ｷ

Najgrubszy na świecie kot, Himmy z Australii, ważył 21 kilogramów.

ｷ

Tylko w ciągu 7 lat, jedna kocia para i jej potomstwo są w stanie wydać na

świat niewiarygodną ilość kociąt – aż 420 tyś.
ｷ

Koty są wyjątkowo wyczulone na wibracje i drgania. Podobno są w stanie

wyczuć zbliżające się trzęsienie ziemi na 10-15 min przed człowiekiem.
ｷ

Kocie wąsy są tak czułe, że wykrywają ruch powietrza wokół przedmiotów.

ｷ

Dzięki wąsom koty wyczuwają czy pomieszczą się w przejściu.
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R O Z R Y W K A

Z życia Jasia i nie tylko
Pewna kobieta, podczas wieczornej modlitwy ,,Ojcze nasz'' przy fragmencie
,,...chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj...'' dodała
-Ale nie za dużo, bo od chleba się tyje...

Kanibale złapali w lesie jakiegoś mężczyznę, którego postanowili zjeść.

Gdy człowiek był już prawie gotowy, jeden z kanibali, który nagle wbiegł na polanę
z krzykiem powiedział:
-Zostawcie go, to żywność genetycznie preparowana!

Co robisz, synku? - pyta mama małego Jasia.
- Piszę list do Tomka.
- Przecież ty jeszcze nie umiesz pisać.
- To nic, Tomek jeszcze nie umie czytać.

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.

REBUSY

