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wody. Oprócz wspomnianego
ciom z Afryki.
Pokazu Talentów, odbyły się
Pod koniec lutego nasza
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przypada 200—setna rocznica
śmierci Tadeusza Kościuszki.
Sejm RP oraz UNESCO ogłosiło obecny rok pod hasłem
naszego, ale też amerykańskiego bohatera. Szkolna biblioteka
i nauczyciel historii przyłączyli
się do obchodów przeprowadzając zabawę pt.: „Na tropie
Kościuszki”
Wszystkie zabawy, akcje obserwował Wasz „Balonik”.
Poniżej przedstawiamy galerię
zdjęć z wymienionych wyżej
wydarzeń.
Redakcja

Świat z perspektywy psa.

P

o co żyjemy? Dokąd zmierzamy? I na czym polega
szczęście? Może nikt tego
nie wie na pewno, ale wielu ma na
ten temat swoje teorie. Pytania, te
przez cały film zadawał sobie również nasz główny bohater.
Film został wyreżyserowany przez
Lasse Hallströma, który zrealizował
filmy takie jak: „Moje pieskie życie”,
„Mój przyjaciel Hahiko”. Jak można
zauważyć każdy z tych wymienionych
filmów jest związany z psem, a spowodowane jest to miłością reżysera
do kochanych czworonogów. Gdyby
nie autentyczna miłość Hallströma do
tych zwierząt, ekranizacja książki W.
Bruce'a Camerona, w której cała historia opowiadana jest z perspektywy
psa, nie byłaby tak przekonująca.

Pierwszym wcieleniem naszego bohatera
był rudy retriever, później owczarek
niemiecki. Na koniec bohater wraca do
swojego pierwszego, a zarazem najlepszego według niego właściciela.
Aby za bardzo nie spojlerować powiem
tyle, każdy z jego nowych właścicieli
miał problem, który pies w miarę swoich
możliwości próbował rozwiązać. Każdy
z właścicieli miał też zupełnie inny charakter.
W filmie były poruszone różne wątki
(jak wiadomo w innych filmach tego
reżysera również one występują) np.
bieda, samotność, nieszczęście i niezrozumienie. Moim zdaniem film ,,Był sobie pies” jest bardzo mądry i wzruszający (nieraz mi się łza w oku kręciła).
Bardzo polecam i zapraszam na film.
Amelia z klasy VIa

Księżyc Europa

Jest to czwarty co do wielkości księżyc Jowisza. Odkrył go Galileusz w
styczniu 1610 r. Powierzchnia Europy
jest minimalnie zróżnicowana, znajduje

się na niej niewiele wzniesień, które
mogą być większe niż kilkaset kilometrów. Cała powierzchnia pokryta jest
lodem o minimalnej grubości 19 km,
pod którym znajduje się ocean, być
może nawet o głębokości 90 km. Istnienie na Europie oceanu jest możliwe
przez potężne oddziałanie pływowe ze
strony Jowisza. Posiada ona żelazne
jądro otoczone pasem krzemieni. Jego
atmosfera składa się z tlenu i wodoru.
Wodór jako najlżejszy pierwiastek ula-

tuje w przestrzeń międzyplanetarną*. –
przestrzeń kosmiczna w obrębie wewnętrznej części Układu Słonecznego.
Marta z VIa

Wiosna
Naplotkowała sosna,
Że już zbliża się wiosna.
Kret skrzywił się ponuro,
Przyjedzie pewno furą..
Jeż się najeżył się srodze,
Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął—
Ja nie wierzę
Przyjedzie na rowerze
Kos coś o samolotem.
Jan Brzechwa
Str. 2

W

iosna to jedna z czterech
podstawowych pór roku w
klimacie umiarkowanym.
Okres wiosny rozpoczyna się z chwilą
równonocy wiosennej i trwa do czasu
przesilenia letniego. Pierwszy dzień
wiosny obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, najczęściej 21
marca. Okres wiosny jest bardzo ważny dla człowieka, przyroda budzi się
do życia, rozpoczyna się wypas zwierząt hodowlanych. Jest to czas rozm-

nażania u zwierząt, a u roślin puszczania nowych pąków.
Redakcja

Koala to ja !!!

K

oala australijski to gatunek torbacza z rodziny
koalowatych, zamieszkuje wschodnią Australię.
Koala jest popularnie zwany „misiem
koala”, choć nie ma żadnego pokrewieństwa z niedźwiedziami. Większość
życia spędza na gałęziach eukaliptusa,
wiedze samotnicze życie. Od 1927 roku
torbacz ten jest objęty całkowitą ochroną ze względu na spadek jego populacji.

Jedynym pokarmem tych kręgowców są
liście eukaliptusa. Odmian tej rośliny jest
mnóstwo (około 600), ale koala gustuje w
dwóch, trzech gatunkach. Rozróżnia je po
wyglądzie i zapachu. Dorosły koala zjada
około pół kilograma liści jednej nocy. Masa
ciała zwierzęcia sięga 9 kg (samice) a 12 kg
(samce), ich długość życia to 15-20 lat.
Okres zalotów samców trwa około 4 miesięcy w roku. W tym czasie oznaczają one teren swoim zapachem i wabią samice charakterystycznymi odgłosami. Małe przychodzą
na świat raz w roku, zwykle jest to jedno lub
dwoje młodych. Pierwsze kilka miesięcy
młode spędzają w torbie matki. Człowiek
niestety polował na te sympatyczne torbacze
– robił to dla ich futer, dlatego populacja
koali zmniejszyła się trzykrotnie w dzisiejszych czasach. Koala ma on też innego wroga – australijskiego psa Dingo, który atakuje

osłabione
osobniki. Niszczenie środowiska naturalnego, wycinka i pożary lasów eukaliptusowych, zajmowanie przez człowieka coraz większych
obszarów powoduje zmniejsza-nie
obszaru występowania tych torbaczy.
Julia z klasy IV c

Gra „The Settlers Online”
„The Settlers Online” jest internetową grą strategiczną opartą na serii
gier komputerowych z ponad 20—
letnią historią.
W grze „The Settlers Online” wcielamy
się w postać władcy małego królestwa.
Na mamy do dyspozycji główny zamek
i trochę zasobów. Budowanie swojej
potęgi, jako władca zaczynamy od postawienia pierwszej chatki. Musimy
uzyskiwać poszczególne surowce służąN R 3 20 1 6 / 20 1 7

ce do produkcji dóbr, materiałów budowlanych, a także towarów. Jednocześnie musimy dbać , aby nie zabrakło tych podstawowych. Niektóre z
nich takie jak drzewa, czy zboże odnawiają się — odrastając. W grze
możemy tworzyć armię żołnierzy,
które pomagają nam przechodzić ciekawe przygody, czy niszczyć obozy
bandytów na głównej mapie.

także uczy podstawowych zasad ekonomii– produkcji, handlu. Twórcy cały
czas wprowadzają nowe, ciekawe funkcję. Sattlersi mają ładną dwuwymiarową grafikę. Gra wykonana jest w technologii flash, a do jej uruchomienia
wystarczy nowoczesna . Grać można za
darmo.
Ollie.

Gra „The Settlers Online” bawi, ale
Str. 3
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Savoir—vivre — rozmowy telefoniczne
stauracjach, telefon powinien
być wyłączony.
2.

3.

Gdy do kogoś dzwonimy to się
przedstawiamy i pytamy czy
nasz rozmówca może rozmawiać.
Telefon zawsze odbieramy na
bok i przepraszając naszych
towarzyszy i rozmawiamy tak
aby innym nie przeszkadzać.

4.

Nie rozmawiamy w środkach
komunikacji miejskiej.

5.

Rozmowę kończy zawsze ten,
kto dzwoni.

6.

Jeżeli nie możemy rozmawiać,
to zawsze oddzwaniamy.

W tym krótkim artykule napiszemy
jak powinniśmy postępować podczas
rozmów telefonicznych.

7.

Gdy nasza rozmowa została
przerwana, to oddzwania ten
kto zainicjował rozmowę.

1.

8.

Nie odbieramy telefonu podczas posiłku ani w toalecie.

9.

SMS to krótka tekstowa, ale

Savoir—vivre to ogólnie przyjęte
zasady dobrego postępowania, które świadczą też o naszych manierach i wychowaniu.

Podczas przebywania w miejscach publicznych takich jak:
kościół, teatr, kawiarnia, re-

pamiętaj o interpunkcji i dużych oraz małych literach, a
także ortografii.
10.

Pamiętaj, że na SMS wypada
odpisać.

Mamy nadzieję, iż te kilka rad przyda
się Wam w codziennym życiu.
Do zobaczenia
„Balonik”

