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Warszawa da się
lubić
Nasza szkoła uczestniczy
w programie fundowanym przez
Unię
Europejską.
Jednym
z punktów była wycieczka do
Centrum Naukowego Kopernik.
W związku z tym 9 maja 2012
roku o godz.645 stawiliśmy się
karnie przed budynkiem szkoły,
by wyruszyć na wycieczkę do
Warszawy.
Gdy klasy IV-VI wsiadły
do autobusu, żegnani przez rodziców, ruszyliśmy w drogę.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Polskiego Radia. Po instytucji oprowadzała nas miła pani przewodnik,
która kompetentnie objaśniła
nam sposób funkcjonowania radia. Atrakcją dla nas była możliwość samodzielnego nagrania
audycji. Zabawa była wyśmienita i śmiechu przy tym co nie
miara.
Spotkała nas również
wielka przyjemność, bo pani
prezydentowa Jolanta Kwa-

śniewska udzieliła nam autografu i wspólnie z nami się sfotografowała. Spotkaliśmy również
przy pracy Zygmunta Chajzera,
który uprzejmie nam pomachał
zza szyby studia.
Po wyczerpującej wizycie w Radiu obiad smakował wyśmienicie. Następnie pojechaliśmy do centrum miasta, by zwiedzić Stare Miasto. Szczególną
uwagę zwróciliśmy na Zamek
Królewski i Kolumnę Zygmunta.
Przewodnik opowiedział ciekawostki na temat Powstania Warszawskiego, kiedy oglądaliśmy
Pomnik Małego Powstańca. Najwięcej jednak emocji wzbudził
widoczny z oddali Stadion Narodowy.
Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum
Naukowego Kopernik. Tutaj
mieliśmy okazję zapoznać się z
różnymi problemami naukowymi. W praktyczny sposób rozwiązywaliśmy zagadki oraz wyjaśnialiśmy teorię z dziedziny
fizyki, optyki, mechaniki, przyrody, astronomii itd. Byliśmy tak
zafascynowani zwiedzaniem, że

nie zauważyliśmy zamykania
Centrum. Program tam realizowany był bardzo bogaty Natomiast forma jego realizacji była
bardzo nowoczesna, dała wiele
możliwości, nam - uczniom ze
środowiska wiejskiego pozwoliła
na zapoznanie się z najnowocześniejszymi technikami i metodami zdobywania wiedzy.
W drodze powrotnej nie
mogło oczywiście zabraknąć wizyty w Mc Donaldzie, gdzie
oprócz smakowitego jedzenia
było wiele ruchu, ćwiczeń i gry
w piłkę.
Po jedzeniu wszyscy byliśmy ociężali, ale nie brakowało
nam energii, więc do samego
domu rozmawialiśmy, śmialiśmy
się, robiliśmy sobie żarty.
Wróciliśmy bardzo późno, więc odebrali nas rodzice.
Wycieczka była ciekawa
i bardzo pouczająca. Jedynie
korki i objazdy na drogach, a
także brak parkingów w Warszawie, utrudniały nam życie.

Nagłówek artykułu w środku

Ten artykuł może składać się z 75-125
wyrazów.
Wybór obrazów lub grafiki to ważny
etap dodawania zawartości do biuletynu.
Obraz powinien wiązać się z treścią
przekazu.
W programie Microsoft Publisher znajdziesz tysiące obrazków ClipArt, które
można importować do tworzonych biu-

letynów. Możesz też użyć specjalnych
narzędzi do rysowania kształtów
i symboli.
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I to się nazywa hot dog

Proszę,
daj mi
mleczko

Autorki : Kasia Baryła i Kasia Krawiec

Ryś — ssak z rodziny kotów, rzędu drapieżnych, zamieszkujący lasy nizinne i
górskie (do 4000 m n.p.m.), Europy Południowo-Wschodniej, Półwyspu Iberyjskiego i Skandynawskiego, Azji Północnej, Środkowej i Wschodniej oraz środkową części Ameryki Północnej.

Długość ciała 70-130 cm, ogona do 20 cm, wysokość w kłębie do 75 cm. Sierść
gęsta, żółtawoszara, dłuższa, lub z odcieniem rudobrązowym nieco krótsza,
spód ciała jaśniejszy, cętkowanie mniej lub bardziej wyraźne, koniec ogona
czarny. Głowa okrągła, okolona pasem dłuższej sierści, uszy zakończone pędzelkami umożliwiającymi lokalizację dźwięków. Stopy owłosione.

Zmysły dobrze rozwinięte, doskonale wspina się na drzewa i porusza po ziemi,
daleko i zwinnie skacze. Aktywny w dzień i o zmierzchu, latem, podczas upałów, aktywny nocą, za kryjówki obiera gęstwiny leśne, rozpadliny skalne, dziuple drzew, a nawet nory borsuków.
Terytorium często znakuje drapiąc pazurami pnie drzew. Poluje na ptaki i ssaki
wielkości saren i młodych jeleni. Często jego łupem padają myszy oraz inne
drapieżniki, np. żbiki, także żaby, ryby i gady.
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