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„Przebiśniegi białe
pierwsze zakwitają,
zieloną łodyżką
śniegi przebijają.”


1

Akwarium
Można wyróżnić dwa rodzaje akwariów – słodkowodne i morskie. To, w którym ryby pływają w słonej,
morskiej wodzie będzie wymagało od nas większego wysiłku oraz pochłonie dość dużą sumę pieniędzy.
Elementy wyposażenia i żywe skały nie są ogólnodostępne i tanie. Trudniej jest też utrzymać takie akwarium w
odpowiednim stanie. Z kolei zbiorniki słodkowodne nie wymagają tak dużych nakładów pieniężnych, a ryby
oraz wyposażenie są dostępne w prawie każdym sklepie. Najczęściej spotykane zbiorniki to akwaria klejone i
kule. Mogą one mieć różne pojemności i kształty – prostokątne, z wypukłą przednią szybą czy trójkątne.
Wielkość akwarium powinna być uzależniona od ilości miejsca, które chcemy na nie przeznaczyć. Oprócz tego
warto wziąć pod uwagę liczbę i wielkość ryb, które chcemy w nim hodować. W zbyt małym zbiorniku będą się
one męczyć. W akwarium powinny też panować odpowiednie warunki. Należy je wyposażyć w grzałkę i filtr do
wody. Trzeba też zadbać o odpowiednie naświetlenie i napowietrzenie zbiornika.
Ile i jak karmić?
Profesjonalni akwaryści zalecają karmić rybki akwariowe dwa do pięciu razy dziennie.
Pokarmu powinniśmy podawać tyle żeby ryby akwariowe zjadły go w ciągu 2-5 minut. Ta
zasada nie dotyczy pokarmu zwanego zieleniną naturalną czyli np. sałata, szpinak, ogórki
itp., która może pływać w akwarium nawet kilka dni. Rybki przeważnie nie zjadają jej od
razu, co nie powinno nas niepokoić.
Podczas karmienia, jedzenia nie możemy podawać za dużo. Przecież ryby w naturze,
nigdy nie mają tyle pokarmu, żeby się przejeść. Większość ryb pozbawiona jest instynktu
sytości, będą jadły aż pokarmu zabraknie. Pozostawione resztki pokarmu w akwarium
mogą również bardzo zanieczyścić wodę.
Różnorodny pokarm który podajemy i urozmaicony jadłospis pozwoli naszym rybom
zapewnić dobrą kondycję i zwiększy ich odporność na choroby. Powinniśmy się starać tak
karmić swoje ryby akwariowe, żeby w przeciągu tygodnia nie dostały 3 razy tego samego
pokarmu. Oczywiście mogą zawsze znaleźć się pokarmy, które jednemu gatunkowi ryb
będą smakowały bardziej a innym mniej, lecz nie musimy tym się za bardzo przejmować.
Podczas zalecanego jednodniowego postu w ciągu tygodnia, znajdą wszystko co się
nadaje do zjedzenia.
Jola Wieczorek
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Jeden z dziesięciu


W naszej szkole odbył się teleturniej ,,Jeden z dziesięciu” , w którym wzięli udział:
Stanowisko 1 -Jakub Kowolik
Stanowisko 2 -Kamil Duchnowski
Stanowisko 3 -Karol Święch
Stanowisko 4 -Patrycja Kędroń
Stanowisko 5 - Wiktoria Popczak
Stanowisko 6 -Tomasz Magiera
Stanowisko 7 -Barbara Walicka
Stanowisko 8 -Wiktoria Biernacka
Stanowisko 9 -Mateusz Brym
Stanowisko 10 -Damian Moczko
Nasi uczestnicy zacięcie walczyli. Do finału dostali się: Jakub Kowolik,
Mateusz Brym oraz Wiktoria Popczak.
Zwyciężyła Wiktoria Popczak z klasy szóstej uzyskując 192 punkty.
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We wrześniu do grona naszych uczniów dołączyli nowi koledzy i nowe
koleżanki, którzy opowiedzieli o swoich ulubionych zajęciach oraz
poinformowali, co im się najbardziej podoba w naszej szkole.
Denis Malik ma 7 lat, mieszka w Ortowicach. W wolnym czasie lubi
bawid się w stodole z koleżanką i kotami. W szkole najbardziej
podobają mu się przerwy.
Małgorzata Pawletko ma 7 lat i mieszka w Ortowicach. Po szkole
chętnie opiekuje się swoim pieskiem. Bardzo polubiła informatykę.
Lena Gumienny ma 7 lat i mieszka w Kotlarni. Jej ulubionym
zajęciem jest zabawa ze swoimi kotami. Podobają jej się szkolne
wycieczki i bardzo cieszy się, że na „zieloną szkołę” pojedzie
pociągiem.
Błażej Łuczak ma 7 lat i mieszka w Kotlarni. Do jego ulubionych
zajęd należą: zabawa z bratem, oglądanie bajek oraz granie na
komputerze, dlatego bardzo lubi informatykę.
Julia Ryszkiewicz ma 7 lat i mieszka w Kotlarni. Wolny czas chętnie
spędza na podwórku, jeżdżąc na rowerze. Podobają jej się wszystkie
przedmioty szkolne.
Emilia Moczko ma 8 lat, jest mieszkanką Ortowic. Lubi zwierzęta,
dlatego jej ulubionym zajęciem jest zabawa ze swoim psem Rino.
Poza tym zbiera kamyki i kwiaty dla mamy. W szkole najchętniej
przebywa na informatyce i przerwach.
Piotr Pucia jest sześciolatkiem i mieszka w Starej Kuźni. Interesuje
się kolekcjonowaniem komiksów i kamyków. Chętnie gra na
komputerze i bawi się na podwórku. Podobają mu się przerwy
szkolne i informatyka.
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Oliwia Pasternak ma 7 lat i mieszka w Ortowicach. Lubi
wykonywad rzeczy z drewna np. samoloty oraz zbierad kamyki.
Bardzo spodobały jej się przerwy, które można było spędzad na
podwórku szkolnym.
Kamil Ilnicki ma 7 lat, mieszka na Korzonku. Chętnie bawi się w
ganianego i lubi szkolne przerwy.
Oskar Krawiec ma 7 lat i mieszka w Starej Kuźni. Lubi zabawy z
kolegami na świeżym powietrzu, np. grę w piłkę nożną oraz spędzanie
przerw szkolnych poza budynkiem.
Wiktoria Semenowicz jest najmłodszą pierwszoklasistką, wkrótce
skooczy 6 lat. W wolnym czasie modli się, przepisuje informacje,
maluje i gra na komputerze. Jej ulubionym przedmiotem szkolnym
jest język niemiecki.
Natalia Semenowicz ma 7 lat i mieszka w Kotlarni ze swoją siostrą
Wiktorią, z którą bardzo lubi bawid się w ganianego i zbierad kwiatki.
Chętnie uczęszcza na język niemiecki i informatykę oraz przebywa na
przerwach.
Adam Fraś ma 7 lat i mieszka w Starej Kuźni. Lubi grad na
komputerze oraz bawid się ze swoimi kolegami na podwórku. W
szkole najbardziej polubił przerwy.
Filip Czyrny ma 7 lat i mieszka w Kotlarni. Do jego ulubionych zajęd
należą zabawy ze swoim kotem, na dworze oraz z koleżanką. Chętnie
bawi się również podczas przerw szkolnych.
Nicola Wiesiołek ma 7 lat i jest mieszkanką Ortowic. Polubiła język
niemiecki i zabawy na podwórku.
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Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.

Braliśmy udział w Akcji „Sprzątanie Świata”.

Wyjechaliśmy na wycieczkę do Jarnołtówka i na Biskupią Kopę.

Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz
pasowanie pierwszoklasistów.

Obejrzeliśmy spektakl pt. „Sposób na Alcybiadesa”, który odbył się w kinie
„Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu.

Obchodziliśmy uroczyście Święto Niepodległości.

W naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. ”Przyjaciele” w wykonaniu
teatrzyku kukiełkowego Tomcio z Nowego Sącza.

Odwiedził nas magik i wykonał iluzjonistyczne show.

W grudniu sportowcy z klasy IV i III zdobyli brązowy medal w gminnym
turnieju w „dwa ognie”.

Odwiedziny Św. Mikołaja.
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Wyjazd do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu na seanse filmowe „Asterix i
Obelix” oraz „Rudolf ratuje swojego brata”.

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się apel świąteczny, na którym
wystąpili uczniowie klas I-III. atrakcją było wspólne śpiewanie kolęd w języku polskim,
niemieckim i angielskim w wersji karaoke.

Odbyły się konkursy przedmiotowe:
W konkursie polonistycznym Wiktoria Popczak zdobyła I miejsce, a Magdalena Wiencek
III
Wkitoria Popczak zdobyła również II miejsce w konkursie z J. Niemieckiego
Magdalena Wiencek zajęła II miejsce w konkursie z języka angielskiego
W konkursie historycznym Mateusz Brym zdobył II miejsce
Magdalena Wiencek, również zdobyła I miejsce w konkursie przyrodniczym.

Wycieczka do Rybnika na spektakl teatralny pt. „Przygody Stasia i Nel na
Czarnym Lądzie”.
Konkurs na najładniejszą walentynkę.
Pani

Ewa

Waligóra

zorganizowała

i

przeprowadziła

olimpiadę

matematyczną dla klas IV-VI. Konkurs miał format znanego teleturnieju telewizyjnego
„Jeden z dziesięciu”.
W dzień kobiet zorganizowane zostały wybory na najpiękniejszą
uczennicę. W kategorii klas młodszych tytuł Miss Szkoły zdobyła Jadwiga Pucia, a w
kategorii klas starszych wszystkie swoje urocze rywalki pokonała Patrycja Jurecko.
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Wybory Miss szkoły 2012/13
8 marca 2013r. Odbyły się wybory Miss naszej szkoły. Udział wzięło
13 kandydatek. Były to :
Wiktoria Dowhao
Oliwia Pasternak
Agnieszka Janeczek
Nicole Wiesiołek
Jadwiga Pucia
Magdalena Wiencek
Natalia Semenowicz
Wiktoria Semenowicz
Emilia Moczko
Agnieszka Duchnowska
Małgorzata Pawletko
Patrycja Jurecko
Wiktoria Biernacka

Uczestniczki musiały opowiedzied o sobie, zataoczyd,
zareklamowad
przedmiot, zawiązad krawat, dokaoczad zdania i przede wszystkim,
prezentowad się w różnych strojach. Miss kategorii młodszej została Jadwiga
Pucia, I wicemiss Wiktoria Dowhao i Oliwia Pasternak , II wicemiss Małgorzata
Pawletko . W kategorii starszej zwyciężyła Patrycja Jurecko (która otrzymała,
również tytuł Miss publiczności), I wicemiss to Agnieszka Janeczek, a II
wicemiss jest Agnieszka Duchnowska.
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Wywiad z P. Emilią Patrzałek
My :Jaka jest Pani ulubiona gra planszowa?
P. Emilia :Najbardziej lubię grad w scrabble, ale ostatnio poznałam
bardzo interesującą grę nazywa się Carcassonne i polega na
budowaniu osad i pałaców, przy użyciu pionków i karteczek.
My :Jaka jest Pani ulubiona piosenka?
P. Emilia :To jest trudne pytanie, bo piosenki się zmieniają i właściwie
w różnym czasie, różne piosenki są naszymi ulubionymi.
My :Czy lubi Pani przebywad w bibliotece?
P. Emilia :Bardzo lubię przebywad w bibliotece i
w każdym miejscu, w którym są książki.
My :Jaki jest Pani ulubiony kolor?
P. Emilia :Mój ulubiony kolor to niebieski.
My :Czy ma Pani ulubioną książkę?
P. Emilia :Oczywiście. Pewnie teraz chcecie się dowiedzied jaki jest jej
tytuł. „Czarny ogród”.
My :O czym jest ta książka?
P. Emilia :To jest taki reportaż, książka o Ślązakach z Katowic, z
osiedli Nikiszowiec i Giszowiec. Opowiada historię od początku XX w.
Przechodzi przez obie wojny światowe, przez okres komunizmu, do
czasów ówczesnych.
My :Czy brała Pani udział w jakiejś akcji charytatywnej?
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P. Emilia :Tak, w liceum. Aktywnie pomagałam osobom
niepełnosprawnym.
Byłam
w
tzw.
sekcji
partnerskiej.
Organizowaliśmy czas dzieciom z dysfunkcjami. Dzisiaj wspieram
akcję WWF. Przekazuję pieniądze na ratowanie polskich rysiów.
My :Jak spędza Pani wolny czas?
P. Emilia :W wolnym czasie najczęściej maluję, czytam książki i
spotykam się z przyjaciółmi.
My :Dlaczego podjęła się Pani pracy z dziedmi?
P. Emilia :To wyszło przez przypadek, bo moją pierwszą pracą jest
praca w waszej szkole. Bardzo ją polubiłam, ponieważ lubię polecid
komuś dobrą książkę lub nauczyd kogoś czytad.
My :Co Pani studiowała?
P. Emilia :Studiowałam Informację naukową i bibliotekoznawstwo.
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W naszej szkole dnia 26 listopada rozpoczęła się akcja „Góra
grosza 2012’’. Akcja ta miała na celu pomoc dzieciom z
domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Została
przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie
wszystkich klas. W sumie uzbierali 434 zł 38 gr.
A oto wyniki w poszczególnych klasach:
Kl. 1 – 19,36 zł
Kl. 2 i 3 – 109,35 zł
Kl. 4 – 89,92 zł
Kl. 5 – 93,20 zł
Kl. 6 – 122,55 zł

Wszystkie monety ważą 27 kg. 46 dag.

11

Mało spotykane owoce
Pewnie tysiące razy z ust wielu ludzi słyszałeś, że, aby żyć zdrowo i utrzymywać swój
organizm w odpowiedniej formie należy koniecznie swą dietę urozmaicać, między innymi
codziennie spożywając warzywa i owoce. Może z uwagi na powszechność tego stwierdzenia,
wydaje ci się ono pustym frazesem, jednak w rzeczywistości tak nie jest. I warto zdać sobie z
tego sprawę.
Wszystkie owoce i warzywa są dla człowieka bogatym źródłem witamin i innych substancji
bioaktywnych, które niezbędne są do prawidłowego działania twego organizmu. Ponad to, nie
zapomnij, że właśnie od diety, która ma niewątpliwy wpływ na twój stan zdrowia , zależy
twoje codzienne samopoczucie.
Owoce tropikalne czy rodzime, surowe owoce czy te przetworzone, surowe warzywa czy te
gotowane, warzywa egzotyczne, a także te będące naszą codziennością- wszystkie one mogą
mieć korzystny wpływ na prawidłowe działanie twego organizmu.

Renkloda
Co to jest renkloda?
Renklody, owoce należące do rodziny śliwek, ale są niejako ich szlachetniejsza odmianą. O ile
bowiem rozmaite śliwki występują w formie dzikiej i to już od niepamiętnych czasów, o tyle renkloda
jest wynikiem różnych krzyżówek i starań ogrodników.
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"Wyprodukowana" została we Francji w XVI wieku i nazwano na cześć Reine Claude, pierwszej
małżonki króla Franciszka I.

Co i w jakich ilościach jest w renklodach?

Czyli wartości odżywcze renklody.
Woda, tłuszcze, węglowodany, białka (g/100 gram renklody):
Woda: 81,0 g. Tłuszcze: -. Białka: 0,8 g. Węglowodany: 17,0 g.
KJ = 290
Witaminy (mg/100 gram renklody):
Minerały (mg/100 gram renklody):

Durian
Pochodzenie: Drzewa pochodzą ze wschodniej Malezji i Borneo.
Roślina: Drzewa rosną na wysokośd około 30 m, mają cienki pieo i rozłożystą koronę, po zakwitnięciu
mają żółto-białe kwiaty pachnące kwaśnym mlekiem. Cały owoc składa się z pięciu pojedynczych
owoców, które zawierają w sobie 2 do 3 nasion. Dojrzałe duriany spadają z drzew. Są bardzo
pożądane przez ludzi, słonie, małpy czy wiwery.
Uprawa: W Malezji, Indonezji, Tajlandii, Singapurze czy na Filipinach.
Import: Regularnie najczęściej z Tajlandii.
Owoc
Jadalne: płaszcz otaczający nasiona i nasiona.
Niejadalne: skórka i miąższ, w którym znajdują się nasiona.
Zapach: ten, kto lubi duriana, uważa go za fantastyczny, dla tych, którzy go nie lubią to mieszanka
zapachów sera, terpentyny i zgnitego jajka.
Smak: to mieszanka z czosnku, cebuli, migdałów i wanilii. Miłośnicy duriana uważają, że smak jest
bardzo aromatyczny dla wszystkich innych jest on bardzo nieprzyjemny.
Wielkośd: do 30 cm długości o średnicy 12 do 25 cm.
Waga: do 10 kg, w sprzedaży od 3 do 4 kg.
Kształt: w formie jeża.
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Skóra: zielono- brązowa do oliwkowej, pokryta licznymi grubymi kolcami.
Płaszcz okrywający nasiona: kremowy, miękki, ale dośd mocny, słodki i klejący jak miód.
Nasiona: wielkości jadalnego kasztana w smaku przypominają orzechy włoskie.
Dojrzałośd: muszą występowad wszystkie charakterystyczne zapachy i smaki.
Przejrzałe owoce: płaszcz otaczający nasiona zjełczały, kwaśny i brązowawy.
Niedojrzałe owoce: u nas nie ma niedojrzałych owoców.
Zastosowanie: Spożycie na surowo, zmieszany z lodami waniliowymi, budyniem czy ryżem. Nasiona
smażone na oleju.
Przechowywanie :Zasadniczo dojrzałe owoce, przez ich nieprzyjemny zapach powinno zużyd się
bardzo szybko. Przepołowiony owoc zostawia się w skórce i związuje z jego drugą połową, wtedy
można go przechowad maksymalnie jeden dzieo, ponieważ otwarty owoc zacząłby fermentowad.

Pitaja
Pochodzenie: Pitaje pochodzą z tropikalnych oraz subtropikalnych regionów Ameryki Południowej,
rosną zarówno na przybrzeżnych nizinach jak i na wyżynach.
Roślina: Podobnie jak opuncja figowa również i pitaja jest owocem z gatunku kaktusa. Na ich
trójkątnych gałęziach, osiągających 5 m długości, powstają duże, biało- żółte, bardzo piękne kwiaty, a
z nich dziwaczne owoce. Czerwone pitaje o jaskrawo- zielonych łuskach przypominają smoczą skórę.
Uprawa :Na kolumbijskich plantacjach kaktusy rosną w długich rzędach umożliwiających zbiory.
Czerwone pitaje uprawia się również w Nikaragui.
Import Od grudnia do marca oraz w lipcu i sierpniu z Kolumbii oraz Nikaragui.

Owoc
Jadalne: miąższ oraz nasiona.
Niejadalne: skórka.
Zapach: neutralny.
Smak: orzeźwiający i lekko kwaskowaty, przypominający agrest.
Wielkośd: do 10 cm długości.
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Kształt: owalny.
Skóra: grubsza niż skórka kaktusa, w zależności od odmiany podpalana czerwono- zielona z łuskami
Miąższ: w owocach o czerwonej skórce biały z czarnymi pestkami; w owocach o czerwono-zielonej
skórce czerwony lub biały z czarnymi pestkami. Miękki i soczysty, w konsystencji podobny do kiwi,
bardziej aromatyczne niż opuncje figowe.
Dojrzałośd: miękkie, w jasnych odmianach skórka jest koloru pomaraoczowego, w odmianach
czerwonych, jaskrawo czerwona i zielona.
Przejrzałe owoce: nieprzyjemnie miękkie.
Niedojrzałe owoce: skórka zielona.
Zastosowanie: Spożycie na surowo lub jako dodatek do słodkich sałatek.
Przechowywanie: Dojrzałe owoce przechowuje się około 12 dni w temperaturze pokojowej. Aby
owoce dojrzały, przechowuje się je na miękkim podłożu w chłodnym pomieszczeniu.
Wskazówka: Pitaje wspomagają trawienie ale w większych ilościach działają przeczyszczająco!
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Kolega pyta kolegę:
- I jak było po zakooczeniu roku?
- Eeeee , dwa razy dostałem lanie od ojca..
- Dlaczego aż dwa ?
- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się połapał, że
to jego.

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym.
- Koo ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
- Wio!

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskad światło dzięki wykorzystaniu
wody?
- Trzeba umyd okno, panie profesorze.

Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje
niższych ocen.

Nauczyciel kazał Jasiowi napisad w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie
będę mówił do nauczyciela "TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy?
- Bo cię lubię Kaziu!
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Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięd litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

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...

Dlaczego blondynka chodzi wokół wanny?
Bo szuka wejścia.

Gazetkę zredagowały : Wiktoria Popczak, Sara Jasiulek, Sylwia Stępieo,
Wiktoria Franecka, Magdalena Wiencek oraz Agnieszka Janeczek.
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W drugim semestrze roku szkolnego 2012 / 2013
w skład redakcji gazetki szkolnej wchodzą
uczniowie kl VI:
Wiktoria Popczak,
Sara Jasiulek,
Sylwia Stępieo,
Wiktoria Franecka,
Magdalena Wiencek
Agnieszka Janeczek

Opiekę nad gazetką sprawują:
p. Małgorzata Daroń
p. Agata Witowska
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