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NASI DOMOWI PUPILE
MODLISZKA STORCZYKOWA

Wygląd larw

Z daleka przypominają pomarańczowe lub czerwone mrówki z czarnymi końcówkami odnóży i czarną
-Modliszki prawie zaw- głową. Mają one ok. 6 mm.
sze, gdy pochwycą
swoje fiary, którymi
Wygląd dorosłych osobników:
mogą być np. ( w zależności od wielkości Modliszki Storczykowe jak sama nazwa wskazuje
danej modliszki ): przypominają storczyki czyli są biało-różowe Samce
muszki
owocówki, osiągają do 25-30mm, a samice, (które są agresywmączniaki, świerszcze, niejsze i o pół roku dłużej żyjące od samców) do 60karaczany, a nawet 70mm.
małe ptaki, zaczynają
je zjadać od głowy.

Na początek… trochę o modliszkach

-Modliszki są drapieżnikami, które mają duże skłonności do kanibalizmu.
-Jedną z ważniejszych cech modliszek, której nie
posiada żaden inny owad jest możliwość kręcenia
trójkątną głową bez poruszania całym ciałem. Dzięki
temu podczas kopulacji, samice mogą odwrócić głowę i pożreć głowę samca, który mimo zjedzonej głowy potrafią dokończyć proces kopulacji.
-Samice modliszek zjadają samca po kopulacji tylko
w 30% przypadkach.

Modliszka Storczykowa
Modliszki Storczykowe z łaciny Hymenopus Coronatus są agresywnym i bardzo ciekawym gatunkiem
modliszek. W naturalnym środowisku zamieszkują
lasy deszczowe południowo-wschodniej Azji. Najczęściej są one spotykane na koronach
drzew, gdzie na rosnących tam storczykach żerują na ofiarę.
Hodowla tego gatunku modliszki jest prosta ale też nie zalecana dla osób, które w
pełni nie znają się na
fizjologii i ekologii
tych zwierząt.

Warunki Hodowli
Temperatura w terrarium w dzień powinna wynosić
od 26-30 stopni Celcjusza, a w nocy od 20 do 22
stopni Celcjusza. Samo terrarium dla jednego osobnika powinno wynosić ok. 15cmx15cmx20cm z kilkoma wysokimi gałązkami i z gazą bawełnianą na
górnej części wnętrzna terrarium. Gaza ta jest potrzebna, ponieważ modliszka przechodząc wylinkę,
powinna być uczepiona wysoko i być w pozycji wiszącej. Wilgotność w terrarium musi być wysoka.
Jan Kańka

Fotografie pochodzą ze strony terrarium.com.pl
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STOŁÓWKA NASZYCH MARZEŃ
Stołówka to bardzo ważne miejsce w szkole,
podczas przerwy obiadowej spotykają się w niej niemal wszyscy uczniowie i nauczyciele. Po niedawnym remoncie znacznie poprawiła się estetyka tego
wnętrza, szary kolor ścian sprzyja wyciszeniu,
a oczy cieszą obrazy przedstawiające apetyczne
i kolorowe warzywa oraz owoce. Do ideału brakuje
tylko jednego, ale bardzo ważnego elementu, mianowicie smacznego menu.

z ankietowanych uczniów nie oddał swojego głosu
na rybę, którą uporczywie podaje się na obiad
w każdy piątek. Analiza wyników tej ankiety dowodzi, że potrawy wydawane w szkolnej stołówce nie
pokrywają się z kulinarnym gustem uczniów. Efekt
jest taki, że większość uczniów nie zjada obiadów
wcale lub pozostawia znaczną jego część na talerzu, co bardzo frustruje zarówno rodziców, jak i same panie kucharki.

Ankieta, którą przeprowadziłam wśród 45
uczniów naszej szkoły wykazała, że najbardziej lubianą potrawą jest spaghetti bolognese (41 głosów),
popularnością cieszy się również kotlet pożarski (25
głosów) oraz filet drobiowy panierowany (21 głosów). Wśród zup bezapelacyjnie wygrała owocowa,
zdobywając 27 głosów. Wielu zwolenników ma także tradycyjny rosół drobiowy (17 głosów). Najmniej
lubiana potrawą okazał się gulasz z szynki wieprzowej – zaledwie 2 głosy oraz krupnik (1 głos). Żaden

Co należy zatem zrobić, aby stołówka szkolna stała się stołówką naszych marzeń? Odpowiedź
nasuwa się sama. Po pierwsze należy wydawać
w niej potrawy, które uczniowie lubią, podpowiedzią
w układaniu menu może być przeprowadzona ankieta. Dobrym pomysłem może być także wprowadzenie raz w tygodniu, np. w piątek, „menu
uczniowskiego”. Co tydzień każda klasa po kolei
proponowałaby danie na obiad. W ten sposób dzieci
uczyłyby się zasad zdrowego żywienia w praktyce.
Należy również zadbać o
sam sposób podawania
obiadów, ponieważ wielu z
nas „je oczami”. Przedstawione propozycje nie wymagają dużego nakładu
finansowego, nie są również zbyt pracochłonne.
Wystarczy odrobina dobrych chęci osób korzystających ze stołówki oraz nią
zarządzających.
Aleksandra Curyl
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25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku 15.01.2017roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała swój 25. Finał. Zbieraliśmy
pieniądze na dwa cele: dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
My, wolontariusze, serdecznie zachęcaliśmy do wspierania fundacji,
bo każde wsparcie, nawet kilka groszy może pomóc!! Za wrzucenie
pieniędzy do puszek tak jak w latach poprzednich ofiarodawca dostał naklejkę - serduszko. Każdy
wrzucał tyle, ile chciał i oczywiście
ile mógł. Liczy się wsparcie, pamiętajcie!!! Nieważne ile kto wrzuci, to
gest się liczy. WOŚP można było
też wesprzeć wrzucając datki do

puszek w niektórych sklepach, a także słuchając
teledysku na: www.playdlawosp.pl. Jeśli chcecie
poznać inne możliwości, zapraszam do odwiedzenia strony: 25. Finał WOŚP - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Są na
niej wszystkie możliwe opcje. Proszę
was, wspierajcie nas!!! Na powyższej
stronie znajdziecie także instrukcję
jak zostać wolontariuszem w 26. Finale. Wszystko załatwia się w listopadzie. I pamiętajcie: warto być wolontariuszem, warto też być ofiarodawcą, bo im więcej pieniędzy, tym lepiej,
tym większej ilości osób będzie można pomóc!!!
Majka Danilecka 5c

ZDROWE ODŻYWIANIE Z ZIELONĄ KRAINĄ
W naszej szkole dnia 03.lutego grup, w których przygotowywali- pyszne.
roku odbyły się warsztaty ze zdro- śmy przekąski według otrzymawego odżywiania. Zajęcia nazywały się Zielona Kraina. Polegały
one na tym, że z różnych zdrowych produktów sami robiliśmy

nych przepisów. .Mieliśmy także
możliwość stworzenia własnego Zajęcia były bardzo pouczające.
przepisu na sałatkę. Uczniowie Z niecierpliwością czekam na następne!
smaczne potrawy: sałatki, koktajle , desery i napoje. Do wyboru
mieliśmy kilka przepisów, wszystkie wydawały się pyszne. Przygotowanie smacznych przekąsek
nie wymagało dużo pracy. Niektóre z produktów mimo niezachęcającego wyglądu, w smaku były wykazali się wielką kreatywnością, a po minach degustatorów
bardzo dobre.
Zostaliśmy podzieleni na kilka wywnioskowałem, że były prze-

Jakub Dobrzycki
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KOSTKA RUBIKA
ZABAWA DLA SPRYTNYCH
I MYŚLĄCYCH
Ostatnio w szkole jest moda na kostkę Rubika, coraz więcej osób z nimi można zauważyć w czasie
przerw. Układanie kostek to bardzo fajne hobby
i warto się w to wkręcić. Układa się je poprzez różne
metody, stosując algorytmy. Jest dużo rodzajów kostek np. 3x3x3 (klasyczna), 2x2x2, pyraminx, megaminx, mirror, skewb i 4x4x4. Można by wymienić
jeszcze wiele… Ćwiczmy więc. Jeśli już wiele osób
będzie potrafiło układać kostkę, to może zaproponujemy Pani Dyrektor zorganizowanie szkolnych zawodów.
Dawid Piedo

W CO SIĘ BAWIĆ

Wiadomo, że dzieci lubią się bawić. Postanowiliśmy wyszukać
zabawy małych Europejczyków.
I co się okazało? Że prawie wcale
nie różnią się od naszych zabaw.
Czasem mają inną nazwę, ale zasady są podobne. To co? Bawimy
się? Może w...

Kulki
W tę grę można grać w domu lub
na dworze. Każdy z graczy przygotowuje kilka kulek. Pierwszy
gracz rzuca przed siebie jedną
kulkę. Drugi stara się tak rzucić
swoją, aby trafić w kulkę przeciwnika. Kolejni zawodnicy też starają
się trafić w leżące kulki. Zawodnik,
który trafił w jakąś kulkę, wygrywa
ją. Ten kto zbierze najwięcej kulek
zostaje zwycięzcą.

Chłopek

Uciekające rybki

To gra dla tych, którzy lubią skakać. Na chodniku rysujemy
kształt, (głowa- duże koło podzielone na pół od którego w duł odchodzi pięć kwadratowych pól,
z ramionami przy drugim polu
od góry). Potrzebny jest kamyk do
rzucania. Ustalamy kolejność gry
zawodników. Pierwszy gracz rzuca kamyk do pierwszego pola.
Gdy trafi, zaczyna skoki. Można
skakać na jednej nodze, żabką
lub konikiem. To, w jaki sposób
się skacze, ustala się przed grą.
Skacze się kolejno na wszystkie
pola. W przypadku kół podwójnych skacze się na oba pola jednocześnie. Po dotarciu do „głowy"
odwracamy się i skaczemy
z powrotem, zabierając po drodze
kamyk. Nie można nadeptywać na
linie, ani trafiać na linie kamykiem.
Jeśli tak się stanie, to jest " skucha" i zaczyna grę następna osoba. Po przeskoczeniu wszystkich
pól, gracz rzuca kamykiem na następne pole, itd. Pierwszy, kto
przeskoczy wszystkie pola, wygrywa.

Wycinamy z kolorowego papieru
rybki- dla wszystkich uczestników
gry po jednej. Głowę i ogon każdej z nich lekko odginamy do góry, aby rybka nie leżała prosto
na blacie. Aby przeprowadzić wyścig układamy deskę na podstawie na wysokości kolan. Tory
dla poszczególnych rybek układamy za pomocą wstążki. Zabawa
polega na przeprowadzeniu rybek
z jednego końca deski na drugiod startu do mety- za pomocą
dmuchania lub wachlowania. Wolno pochylać się nad deską dowolnie głęboko, pod warunkiem, że
nie przeszkadza to innym uczestnikom zabawy. Rybki, które
w czasie wyścigu upadną na ziemię lub całym obwodem znajdą
się poza wyznaczonym torem,
muszą powrócić na miejsce startu
i zaczynać od początku. Zwycięża
ten, czyja rybka najszybciej dotrze
do mety.
Arch. Super Budy (oprac. A.Mikołajczy)k
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FERIE W MIEŚCIE
Ferie w mieście? – No cóż, mogą fajnie się potem bawiliśmy, brali- na kompie lub telefonie… Ale może czasem warto oderwać się
zabawne, wszystko zależy od naod ekranu smartfona i dać odpostawienia. My postanowiliśmy się
cząć oczom i palcom zwyczajnie
dobrze bawić i założyliśmy, że nic
pogadać z ludźmi? Moim zdanam w tym nie przeszkodzi. Naniem nie tylko warto, ale po prowet brak śniegu. Nawet fakt,
że ferie częściowo spędzimy
stu trzeba. Ja
spróbowałam
i nie żałuję, bo fajnie się bawiw szkole. I co? I co postanowiliłam. A na miałam czas po połuśmy, to zrealizowaliśmy. Dwa tydniu (jeśli miałam ochotę).
godnie lutego spędziliśmy na półkolonii zorganizowanej jak w latach poprzednich w nasze szkole.
Było fajnie: spędzaliśmy czas
na rajdach po Puszczy Bukowej,
śmy udział w rozgrywkach sporto-

piekąc kiełbaski nad ogniskiem,
pływając w basenach LAGUNY
w Gryfinie czy oglądając filmy
w kinie Helios. Niestety, pogoda
nie sprzyjała wyjściom na lodowisko czy zabawom na śniegu na
świeżym owszem, było świeże,
ale śniegu ani śladu.

wych, zajęciach plastycznych,
turniejach gier planszowych
i innych. No i mogliśmy spędzić
czas z kolegami, których lubimy
Polecam półkolonię wszystkim
(w niektórych grupach było
tym, którzy lubią aktywnie spępo kilka osób z jednej klasy). Mydzać czas na zabawach z rówieśnikami. Wtedy nawet brak pogody nie przeszkadza.
Wrażeniami podzieliła się z Wami
Półkolonistka

ślę, że nikt się nie nudził.
Jeżeli nigdzie się nie wyjeżdża,
Brak zimowej aury rekompensoa rodzice znaczną część dnia
waliśmy sobie w inny sposób:
spędzają w pracy, to półkolonia
przygotowaliśmy sobie stroje
jest
dobrym rozwiązaniem.
na bal przebierańców i całkiem
No chyba że ktoś woli grać
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Moja przygoda z maskami gazowymi
Moja przygoda z fascynacją maskami gazowymi zaczęła
się od przeczytania postapokaliptycznej powieści Dmitry’a Glukhovsky’ego pod tytułem „METRO 2033”. Książka opowiada o świecie, który został zbombardowany
przez bomby atomowe, oraz mówi o losach ludzi, którym
udało się dobiec do metra. Było do miejsca przygotowywane od lat na taką sytuację. Głównym bohaterem jest
Artem, który uratowany został jako małe dziecko, przez
człowieka potocznie nazywanego „Suchym”, przy natarciu zmutowanych szczurów na stacje. Artem wyrusza
w drogę po całym metrze w obronie przed mutantami
nazywanymi „Czarnymi”. Po przeczytaniu tej książki rozpoczęła się moja fascynacja maskami przeciwgazowymi.
Pierwszą maską w mojej kolekcji był
model „MP-4” potocznie nazywany
„Buldog”. Ta maska jest łatwo dostępna
w sklepach internetowych. Omawiana
maska nie chroni przed pyłem atomowym czy przed promieniowaniem, tylko
przed kurzem, piaskiem i innymi pyłami. Do każdej maski dołączona jest torba, bandaże, oraz
filtry. W niektórych maskach są również dołączone potrzebne do nich akcesoria.
Drugą maską w mojej kolekcji był tak zwany „Słoń”. Ta
maska stosowana jest przy bardzo dużym promieniowaniu, ponieważ chroni całą głowę aż do szyi. Wyposażona
jest w komorę foniczną (plastikową, bądź metalową –
w zależności od rocznika produkcji). Maska posiada duży
i ciężki filtr powietrza, po dłuższym chodzeniu w masce,
noszenie filtra jest uciążliwe. Maska typu „Słoń” podobnie
jak „Buldog” jest łatwo dostępna w sklepach internetowych.
Kolejną maską o której wam opowiem
jest „MC1”. Jest to maska typowo cywilna, uważana jest za maskę dużo bardziej komfortową niż „Słoń”. Były one
produkowane pomiędzy 1980 a 1990
rokiem. Maski produkowane były jedynie w kolorach zielonych i szarych. W
zestawie wraz z maską znajdowały się również: torba,
pochłaniacz, kreda przeciwpotna, jak i również instrukcja.
Następną maską w mojej kolekcji była
„MP-5”. Jest to etatowa maska sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Maska
przeznaczona jest do ochrony dróg
oddechowych przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi, pyłem radioaktywnym i aerozolami radioaktywnymi. Jej konstrukcja umożliwia również pobieranie płynów, oraz swobodną rozmowę.

Piąta maska w mojej kolekcji nazywa się
„BW”. Ma ona przeznaczenie militarne.
Inaczej nazywana „M65”. Jest ona uniwersalnego rozmiaru, ponieważ można ją regulować pasami. Używana jest w dzisiejszych czasach, ale w wersji gumowej. Ma
jedynie wartość kolekcjonerską. W przeciwieństwie do poprzednich masek, oryginał
tej maski jest trudno dostępny.
Maska „SR-1” typu „Słoń”, używana jest
do ochrony osób rannych, bądź chorych.
Przede wszystkim przeznaczona dla żołnierzy rannych w głowę. Jej dolna część
usztywnia szyję, na przykład przy złamaniu karku. Część twarzowa jak i taśmy
nagłowia umożliwiają dopasowanie maski. Maska posiada olbrzymi kaptur ze sztywnym kołnierzem w części dolnej gdzie również przymocowane są
taśmy gumowe służące do uszczelnienia kaptura. Z tyłu
kaptur posiada taśmy parciane służące do regulacji maski. Maska oparta o konstrukcję maski kapturowej uniwersalnej OM-14 wykorzystująca ten sam typ ochraniacza i przenoszona w identycznej torbie. Wszystkie zostały wyprodukowane w 1982 r.
Maska przeciwgazowa ML była
przeznaczona dla obrony cywilnej. Produkowano ją w trzech
rozmiarach - 1, 2, 3. Pierwowzorem maski ML była radziecka
maska GP-4u (ГП - 4У). Maska
zbudowana jest z części twarzowej z nagłowiem, rury łączącej,
pochłaniacza i torby do przenoszenia. Maska nie posiada
wewnętrznej półmaski. Rura łącząca z pochłaniaczem
jest na stałe przymocowana do części twarzowej. Wnętrze maski stanowi jednocześnie komorę mieszania powietrza świeżego ze zużyt ym .
Z aparowanie
szkieł okularowych na
pewno było nieodłącznym
zjawiskiem używania takiej maski przeciwgazowej. Ta maska jest bardzo trudna do zdobycia.
Igor Burdzy

PS: Załączam
zdjęcie w masce.

swoje

PPS: Zgadnijcie po opisie, która to z nich.
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MIĘDZY NAMI TWÓRCAMI
Moja wesoła RODZINKA. Machina Czasowa
Przyglądał się teraz mosiężnym drzwiom z tabliczką „Konstytucja 3 Maja, 1791”. Obydwoje byliśmy tak samo zaczarowani tym zdarzeniem,
że z wrażenia usiedliśmy na egipskim sarkofagu,
z tabliczką „Egipt”.
- Kamil, będziemy sławni.- oznajmiłem po chwili
milczenia.
- Stary, nikt nam nie uwierzy!- odpowiedział Kamil.
Może i miał rację.
Szturchnąłem go lekko łokciem. On zachichotał
i oddał mi dwa razy mocniej. Złowieszczo się
uśmiechnąłem i jeszcze raz go uderzyłem. Potem
Kamil wykrzywił twarz, odchylając dolne zęby
i mamrocąc:
- Jestem zły samiec Aplha!
Zepchnął mnie z sarkofagu i chciał wstać,
lecz stracił równowagę i znowu usiadł na pozłacanym zabytku. Coś chrupnęło i pokrywa od starożytnego Sarkofagu odsunęła się. Z hukiem runęła
na ubrudzoną podłogę obok. Kamil odskoczył jakby
się poparzył i schował dolne kły. Ja też przestałem
się śmiać.
- Kurka wodna, Kamil…- szepnąłem po kilku sekundach ciszy.- Ty… ty to zrobiłeś?
- To nie ja! To ta przykrywka!- poskarżył się Kamil.
Wstałem, otrzepując dżinsy z piasku i przyciągnąłem Kamila do siebie. Z drugiej strony byłem ciekaw
co wyjdzie z tajemniczego sarkofagu.
-Michał, Michał… Wiejmy stąd!- spanikował Kamil.
- Poczekaj.- powstrzymałem go.- Zobaczmy co się
stanie…
Przez minutę czekaliśmy na dalszy ciąg tej niezwykłej przygody. Nic się nie działo. Nic.
- Trochę dziwne…- wyszeptałem.
Kamil zaczął cicho piszczeć ze strachu.
- Uspokój się!- skarciłem go.- Kim ty jesteś? Facetem, czy babą?!
W tej chwili coś się stało.
Usłyszeliśmy cichy szmer. Z sarkofagu wychynęła
jakaś dziwna złota ręka. Złapała się krawędzi pojemnika. Po chwili pojawiła się też głowa. Dziwny
przybysz miał na głowie kapelusz, podobny do
tych , które nosili pradawni faraonowie. Miał pozłacane ciało, dziwną, niemodną bródkę pod ustami
i przepaskę sięgającą od pasa do kolan.

Zamurowało nas.
- Ale ma k-klatę…- wydukał piskliwym głosem Kamil.
Gdy faraon wyszedł z sarkofagu i zauważył nas,
zrozumiałem, że ma na celu to samo co samce Alpha z „Wilkołaków-Mutantów 15”.
- Kamil… CHODU!!!- wrzasnąłem i pociągnąłem
kolegę za rękaw.
Rozdział III
„Akcja z faraonem”
Dziwnym zbiegiem okoliczności nie było taty
w domu. Kilka minut przed naszym rozbojowym wypadnięciem z piwnicy pojechał gdzieś. Gdzie- nie
wiadomo. Ale tak czy siak mama Talia w mieszkaniu została. I musiała usłyszeć, jak z krzykiem wybiegamy z piwnicy, wrzeszcząc, że goni nas pradawna mumia-faraon.
Zamierzaliśmy wpaść do pokoju i wysuwanymi
drzwiami wylecieć na ogród, by uciec przed żądnym
krwi faraonem. Potem byśmy przebiegli całą ulicę
Składną i ukrylibyśmy się w największym sklepie
ze słodyczami w mieście, ale niestety… mama zagrodziła nam wysuwane drzwi na ogród.
Wiedziałem, że muszę się streszczać.
- Mamo…- podniosłem pierwszy głos, w uspokajającym geście podnosząc obie ręce.- Zanim cokolwiek, albo KTOKOLWIEK wybiegnie zaraz z rykiem
z piwnicy, to daj nam na kilka minutek wyjść
na ogród, ładnie prosimy…
Odgłosy kroków były coraz bardziej słyszalne.
- O co ci chodzi, młodzieńcze?- spytała rozbawionym głosem mama Talia.
- Boże…- wykrzywiłem w rozpaczliwym grymasie
twarz, gdy usłyszałem donośny huk, zmieszany z
odgłosami sypiących się kafelków.- Ee… Chodzi mi
o gorącą potrzebę wywietrzenia się!- dodałem szybko.- Może być i zimna, ale szybciej!
- Co to było?- spytała mama, wychylając głowę,
by dojrzeć co narobiło takiego hałasu.
Teraz wszyscy troje usłyszeliśmy zły ryk, który
mógł świadczyć o tym, że pozłacany faraon mógł
zaczepić się o jeden z kabli od Internetu i wyrżnąć
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złotą twarzą w górne schody.
Mam nadzieję, że to tylko moja bardzo bogata
wyobraźnia.
- Mamo… To nie żarty…- ponagliłem ją. Usłyszałem coś podobnego do wyjątkowo mocnego kopniaka, najpewniej w i tak już pogruchotany schodek.
Te wszystkie dźwięki dobiegały z piwnicy.
- Jeśli coś zrobiłeś…- zaczęła mama Talia.- I to
jest bardzo złe, to masz zakaz na twoją edukacyjną
grę.
Chciała iść w stronę piwnicy, ale ja i Kamil powstrzymaliśmy ją.
- Nie radziłbym.- podpowiedział mojej matce Kamil.- Michał najadł się grochowej i przyznaję, że
ostro się przyjęła… w piwnicy!
Ostatnie słowa dokończył, gdy przymknięte drzwi
od piwnicy wyleciały z zawiasów i gruchnęły o ścianę naprzeciwko. Mama Talia tylko patrzyła z otwartymi ustami, jak złoty faraon wychodzi z piwnicy.
- Mamo… WIEJ!- zawołałem i pociągnąłem ją
w stronę ogrodu.
Wybiegliśmy razem przez wysuwane drzwi i popchnąłem Kamila i mamę, by biegli szybciej. Obejrzałem się i zobaczyłem, jak nasz gość po raz drugi
się przewraca w wybija kolejną dziurę, ale teraz na
śliskiej podłodze salonu.
Puściłem się biegiem.
Z salonu zdołałem usłyszeć stłumiony, wściekły
ryk. Pan faraon chyba nie był w dobrym nastroju.
Dobiegłem do mamy i Kamila, skrytych za rogiem
domu. Wymieniłem znaczące spojrzenia z moim
przyjacielem, a potem napotkałem złe spojrzenie
matki.
„Szlaban do końca gimnazjum…” przemknęło mi
przez myśl.
- Musimy jakoś znowu wrzucić złotego do jego
sarkofagu.- rzuciłem do Kamila.- I to szybko.
- No dobra, ale jak?!- odpowiedział, zdyszany Kamil.
- Jakiego sarkofagu, do jasnej ciasnej?!- wtrąciła
się mama Talia.
- Później ci wyjaśnię.- bąknąłem.- Ale musimy
mieć jakiś plan, bo jeśli nie, ten faraon zniszczy
nasz dom i kto wie, co jeszcze?
- Możemy go zwabić do piwnicy!- zaproponował
Kamil.
Kiedy skończył to zdanie, z otwartych drzwi do
ogrodu wyleciała w powietrze nowa plazmówka.
Mama spojrzała na mnie nienawistnym wzrokiem.

„Szlaban do końca liceum.” Pomyślałem zrozpaczony.
- Tylko musimy coś wymyśleć, co może go zwabić?- zapytała mama.
- My - odparłem, przyglądając się wirującej w powietrzu mikrofalówce, przed chwilą wyrzuconej
z wnętrza domu.
- To go zwabcie tam, a ja mogę go zamknąć
w piwnicy.- podsunęła mama.
- Piwnica nie ma drzwi.- wtrącił Kamil.
- Ale sarkofag ciągle ma!- krzyknąłem podniecony.
Kamil zmarszczył brwi, kiwając powoli głową.
- Możemy go wynieść pod schody do piwnicy, jakoś go tam zwabimy, we dwóch- zacząłem rozmyślać- a mama by potem zamknęła drzwiczki. Kiedy
by już tam nasz złoty zabytek wpadł.
- I mamy plan!- ucieszył się Kamil.
- Chwila moment!- przerwała naradę mama Talia.Wyniesiecie ten sarkofag SKĄD?
- To już dłuższa historia…- westchnąłem, myśląc
o szlabanie do matury.- Dobra, do roboty. Kamil,
zajmij go a ja pokaże mamie naszą machinę czasową.
- Fajna nazwa.- odpowiedział Kamil i pobiegł
do faraona.
- Machinę czasową?- spytała mama, kiedy ciągnąłem ją do piwnicy.
- Tak, tak…- odkrzyknąłem i ledwie przeskoczyłem okrągłą dziurę, którą na pewno zostawił tu złoty
podopieczny. Z rozpędem kopnąłem szafę i wskoczyłem do środka. Mama stawiała opór, ale ja jestem silniejszy i wciągnąłem ją do środka.
Podbiegłem do złotego, otwartego sarkofagu
i spojrzałem oczekująco na mamę Talię. Moja matka oglądała z niedowierzaniem pomieszczenie
z drzwiami do różnych czasów.
- Nie ma czasu, mamo!- krzyknąłem.- Pomóż mi
wynieść ten sarkofag.
Mama podbiegła do złotego przejścia i podniosła
go z moją pomocą. Po kilku chwilach wytaszczyliśmy to ciężkie ustrojstwo pod schody piwnicy.
Chciałem krzyknąć, by Kamil już tu zwabił faraona,
ale spóźniłem się. Mój przyjaciel wbiegł z rozpędem
do piwnicy i ledwie przeskoczył bardzo
długi sarkofag. Po Kamilu wbiegł również złoty faraon.
(ciąg dalszy nastąpi)
Jakub Ptaszyński
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Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
O Japonii i jej kulturze niewiele
wiedziałam, kiedy wybrałam się z
koleżankami do sklepu z mangami i innymi rzeczami związanymi
z Japonią. To właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z
„Noragami”. Jedna z koleżanek
poleciła mi książkę „Noragami”.
Kupiłam pierwszy tom i od razu po powrocie zaczęłam czytać. Od pierwszego do ostatniego akapitu
akcja trzymała w napięciu. Czytając nie nudziłam
się, większość historii było dość ciekawych i jak na
mnie szybko skończyłam. Zafascynowała mnie historia bezdomnego Yato, pomniejszego bóstwa z
dużymi ambicjami, które mozolnie ciuła drobniaki,
by wznieść własną wymarzoną świątynię, bo marzy,
że nadejdzie taki dzień, gdy cała Japonia będzie się
do niego modliła. Młody bóg nie przebiera w środkach, swój numer kontaktowy zostawia nawet na
ścianie w szkolnej toalecie. Gdy pewnego dnia ścigając zgubionego kota, o mało nie wpada pod autobus, na pomoc rzuca mu się nastoletnia Hiyori, nie
bacząc na to, że sama niemalże traci życie. Hiyori
jest najzwyklejszą nastolatką uczęszczającą do
ostatniej klasy gimnazjum. Po wypadku jest trochę
skołowana, a kiedy jej dusza wychodzi po raz pierwszy, żąda od Yato, aby jak najszybciej coś z tym
zrobił. Z czasem jednak niesamowite poczucie lekkości zaczyna jej się podobać. Nie zdaje sobie jednak do końca jakie mogą być tego konsekwencje.

Humor szkolny
Jaś żali się Kaziowi:
- Madzia uważa, wścibski i grzebię w jej rzeczach.
- Tak ci powiedziała?
- Nie, napisała w pamiętniku.
*
- Mamo, Piotrek w ucho - żali się
Bartek.
- On kłamie! - broni się Piotrek -

Przeczytałam ją w jeden wieczór, a kiedy skończyłam czytać pierwszy tom, od razu chciałam jechać
po pozostałe, ale było już za późno, więc stwierdziłam, że obejrzę ich filmową wersję.
Teraz mam 4 tomy (a jest ich kilkanaście), obejrzałam już wszystkie odcinki filmowej wersji i czekam
na 3 sezon, który prawdopodobnie ukaże się w tym
roku. Polecam wszystkim historię o bogu- dresiarzu,
jest zabawna, wciągająca, a czasami wzruszająca.
Oliwia Pustkowska

Sam się ugryzł i teraz zwala na
mnie.
*
Maluchy przechwalają się w
przedszkolu:
- Mój wujek jest biskupem i wszyscy mówią do niego: „ojcze”.
- A mój wujek jest kardynałem i
wszyscy zwracają się do niego:
„eminencjo”.
- A mój wujek jest bardzo gruby i
wszyscy, kiedy go widzą, to woła-

ją: „O Boże!”.
*
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
-Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego. A ty?
-Też ani jednego. Ech, pani znowu
powie, że ściągaliśmy od siebie .

Źródło : „Nowiny” i .dowcipy.pl
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PRZEGLĄD PRASY
Psie buziaki
niezbyt zdrowe
Zjadliwe bakterie, liczne wirusy,
grzyby, pasożyty, takie jak tęgoryjec albo glista, „sprezentować”
ukochane pupile podczas okazywania uczuć w postaci lizania naszej twarzy - ostrzegają amerykańscy naukowcy. Co prawda
psia ślina zawiera białka, które
pomagają zwierzęciu w odkażaniu
ran, ale ludziom kontakt z nią nie
służy. Błony śluzowe nosa, usta
i oczy to miejsca, przez patogeny
mogą bez większego trudu
do wnętrza naszego organizmu.
Nie oznacza to, że w ogóle mamy
zabronić pupilowi takiej formy
kontaktu. Ale znacznie bezpieczniejszym miejscem do lizania będą na przykład nasze ręce, jednak
po zabawie należy je dokładnie
umyć. Trzeba także dbać o zdrowie czworonoga, pamiętając o
obowiązkowych szczepieniach,
systematycznym odrobaczaniu i
pilnowaniu, aby podczas spacerów nie zjadał odchodów innych
stworzeń oraz zepsutej żywności
wyrzucanej przez bezmyślnych
ludzi.
Na podst. .tvnmeteo.tvn24.pl

ZAPAMIĘTYWANIE
PRZEZ SPANIE
Im bardziej na czymś ci zależy,
tym lepiej to zapamiętasz. Jeszcze lepiej utrwali ci się to we śnie,
w pamięci długotrwałej. Takiego
zdania są naukowcy z walijskiego
uniwersytetu w Swansea. Bada-

nie, które wpłynęło na taką teorię,
polegało na nauce języka walijskiego przez ośmiu studentów,
których ojczystym językiem był
angielski. Przyjechali do Walii
pierwszy raz. Pokazano im 28 wyrazów po walijsku i bretońsku i ich
tłumaczenie na język angielski.
Ochotników podzielono na dwie
grupy. Część spała 6 godzin, a
druga grupa w ogóle nie spała. Po
12 godzinach sprawdzono poziom
zapamiętywania słów. Okazało
się, że ci, którzy spali i którym zależało na nowej wiedzy, wykazywali zwiększoną umiejętność przyswajania wyrazów niż grupa druga.
.Źródło: innpoland.pl

HIPERAKUMULATORY
Rzeżusznik (gęsiówka) Hallera
(Arabiadopsis halleri) to występująca w Polsce niepozorna bylina o
niezwykłych zdolnościach. Upodobała
sobie
hałdy górnicze i tereny
pokopalniane o dużych
s t ę że n i a c h
metali w glebie, które pochłania
jak gąbka wodę. Rośliny o takich
właściwościach nazywane są hiperakumulatorami i jest ich na
około czterystu. Mogą one zgromadzić w sobie od 100 do 500
razy więcej metali z otoczenia niż
pozostałe gatunki. Naukowcy
jeszcze nie wiedzą, dlaczego tak
się dzieje, ale pracują nad tym,
aby je lepiej poznać, a następnie
pożyteczne właściwości, na przykład do oczyszczania skażonych

terenów. Co się na dłoni bylinka
nie zdziała cudów, ale odkrycie,
jaki gen odpowiada za taką właściwość i wszczepienie go większej roślinie może dać całkiem
obiecujące rezultaty.
.Źródło: www.naukawpolsce.pl

LICEALISTA ZBUDOWAŁ
SONDĘ
BADAWCZĄ
16-letni Karol Wojsław
ze Swrzędza samodzielnie zbudował i i wysłał do stratosfery wyposażoną m.in. w kamery, elektronikę i systemy namierzania. Wyniósł
ją balon meteorologiczny napełniony helem, który pękł na wysokości 30 kilometrów. W trakcie
opadania sonda zmierzyła m.in..
Stężenie ozonu w stratosferze,
czystość powietrza oraz wydajność ogniwa fotowoltaicznego zasilającego całe urządzenie. Poza
tym kamera odporna na warunki
atmosferyczne i wstrząsy panoramiczny pokazujący krzywiznę Ziemi. Po zakończeniu całej misji nazwanej „Space in 180” wyniki badań oraz film zostaną umieszczone w . Funduszena - ok.. 6 tys. zł
– licealista zdobył za pomocą portalu Polakpotrafi.pl. Karol jako
młody pasjonat fizyki, elektroniki i
astronomii planuje
naukowych
projektów.

Na podst. www.tvn24.pl

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)
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