Sqler listopad 2011

Listopad 2011

Polarnik Wojciech Moskal w naszej szkole!
W czwartek 3 listopada 2011, odbyło się spotkanie z Panem
Wojtkiem Moskalem, polarnikiem zdobywcą obydwóch
biegunów. Spotkanie zorganizowano z okazji 100-letniej rocznicy zdobycia bieguna południowego oraz 150 urodzin Fridtjofa
Nansena. W tym numerze gazetki wywiad z Panem Moskalem
czytaj na stronie drugiej...
W tym numerze:
Wojciech Moskal - moja podróż na biegun
Schoolwizja - konkurs piosenki obcojęzycznej
Moda według Marty Jurewicz
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Wywiad z podróżnikiem i polarnikiem Panem
Wojciechem Moskalem
3 listopada 2011 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Wojciechem Moskalem. Po interesującym wykładzie Maja Ściechowicz, Marta Magdalena Jurewicz i Julia Przeniosło przeprowadziły wywiad ze słynnym polarnikiem.
Julia Przeniosło, Maja Ściechowicz i Marta Magdalena
Jurewicz: Wielu podróżników przeoczyłoby Biegun
Północny. Jak Pan rozpoznał, że to właśnie to miejsce?
Wojciech Moskal: Na biegun szliśmy 72 dni. Każdy dzień
wyglądał, jak poprzedni. Podróż po bezkresnym lodowym
morzu. W odnalezieniu bieguna bardzo pomógł nam GPS.
To on wyznaczał nam drogę do celu. Kiedyś nie było
GPS-ów i polarnicy, jak również badacze, musieli za
pomocą gwiazd szukać drogi do celu. Faktycznie bardzo
łatwo jest przeoczyć biegun. Myśmy szli 20 km w dzień, a w nocy dryfujące lodowce cofały nas od bieguna o 20 km. Więc nawigacja bardzo nam pomogła. Po za tym staraliśmy się
posługiwać kompasem, ale on pokazywał w ogóle inne kierunki niż GPS. Działo się tak,
ponieważ znajdowaliśmy się blisko bieguna magnetycznego, dlatego kompas świrował.
JP: Jak przystosował się Pan do temperatur panujących na biegunie?
W1995 roku– Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy po
70-dniowej pieszej wędrówce dotarli do Bieguna Północnego.

WM: Powiem szczerze, było ciężko. Na pewno nie można od razu wyjść z samolotu i
wyruszyć w podróż, dlatego myśmy przylecieli tam 2 tygodnie wcześniej, bo potrzebna
nam była klimatyzacja taka, jaka jest potrzebna wspinając się na duże wysokości. Ważne
jest, żeby przed taką wyprawą na biegun, móc przystosować się do takich warunków jakie
panują w tych rejonach. Dlatego przylecieliśmy wcześniej. Trudno się jest przyzwyczaić
z ciepłego na zimne, w drugą stronę to szast prast.
JP: Co Pan poczuł, kiedy wiedział już, że jest na biegunie? Była to reakcja: O! Super!
Zdobyłem biegun! Czy to jest raczej tylko dla samego siebie, dla przezwyciężenia swoich słabości?
WM: Nie, no wiesz…
JP: Radość?
WM: Oczywiście, radość. To tak, jakby zdobyło się najwyższy szczyt, 5 z geografii…
JP,MŚ,MMJ: (Śmiech)
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WM: Nie no, naprawdę fajne uczucie. Wiesz, tak naprawdę jest się w szoku. Sam fakt, że
dużo ludzi śledziło naszą podróż i dopingowało nas, było bardzo pocieszające. Cicha, fajna
radość, satysfakcja.
JP: Nie no po prostu mnie to interesowało. Chciałam się jeszcze zapytać, czy był
z wami, jakiś lekarz? Czy musieliście mieć jakieś zdolności lekarskie?
W 1995 roku – Marek Kamiński

WM: Nie było zi nami
lekarza.
Jakjako
widzieliście,
mieliśmy ze sobą jedynie apteczkę, ale
Wojciech
Moskal
pierwsi
byliśmy przygotowaniu
Zawsze
ten brak
pierwszej pomocy to jakaś przeszkoda. Przed
Polacy .po
70-dniowej
pieszej
wyprawą poradziłem
się lekarza,
himalaistów. On dużo nam poradził
wędrówce
dotarliktóry
do przygotowywał
Bieguna
Północnego.
na temat ubioru, jedzenia
i innych rzeczy, bez których nie moglibyśmy się obejść.
MMJ: Czy miał Pan wystarczające zapasy jedzenia na całą podróż?
WM: Wiesz, jedzenia mieliśmy na 70 dni, a podróż trwała 72. Nie starczyło nam go, dlatego jak już doszliśmy na biegun zaczęliśmy oszczędzać. Wezwaliśmy również samolot, który
miał nam dostarczyć jedzenie. Nie wiedzieliśmy, kiedy on przyleci i czy w ogóle będzie.
Podczas takiej podróży najważniejsze jest picie wody. Do przerobienia lodu na wodę
potrzeba paliwa. Akurat mieliśmy naftę, dlatego spożytkowaliśmy ją na przeróbkę lodów.
Mieliśmy picie, ale brakowało nam jedzenia. W oczekiwaniu na samolot rozbiliśmy namiot
i popijaliśmy wodę. Na Grenlandii było inaczej. W poszukiwaniu pożywienia chodziliśmy
od wioski, do wioski. Tam mogliśmy liczyć na życzliwość Eskimosów, którzy zawsze dali
nam coś do jedzenia. Jeden z nich był bardzo uprzejmy i pozwolił nam u siebie zamieszkać.
Wioska znajdowała się na „końcu świata”. Zamieszkiwało ją tylko 70 Eskimosów. No
i kiedy rano wstaliśmy, Eskimos powiedział, że przygotuje dla nas śniadanie. Byliśmy święcie przekonani, że przyniesie nam poćwiartowane foki i morsy, ewentualnie pstrągi. Okazało się, że dla nas pobiegł do małego sklepiku i kupił nam różowe kurczaki.
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Wywiad z podróżnikiem i polarnikiem Panem
Wojciechem Moskalem
JP: (Śmiech) Jak Eskimosi nastawieni są na podróżnych? Są dla nich mili?
WM: Przyjaźnie. Naprawdę niesamowicie. Myśmy trafili do wioski o nazwie Sierra
Palong. W tej osadzie mieszkało zaledwie 70 osób. Jest to najbardziej wysunięta na północ
osada na całym świecie. W wiosce nie było żadnych myśliwych, bo kiedy przyszliśmy,
wszyscy poszli na polowanie na morsy. Ale tam przygarnęli nas i zamieszkaliśmy u nich.
Później zostaliśmy zaproszeni do chłopaka, który kończył właśnie 4 lata i tam jedliśmy
surowe mięso morsów. Eskimosi byli niesamowicie przyjaźni, ale dziwili się, czemu my te
sanki sami ciągniemy. Czemu nie mamy psów? I to ich śmieszyło. I te dzieciaki ciągle za
nami biegały, siadały na sanki i trzeba je było ciągnąć… Byłem zaskoczony, ponieważ ci
Eskimosi byli tacy sami, o jakich czytałem w książkach. Mieli na sobie futra i naprawdę
było bardzo łatwo się z nimi dogadać i współpracować.
JP: Przepraszam, że zmieniam temat, ale czy przeżył Pan, kiedyś taką śnieżycę przy, której
nie mógł Pan wyjść z namiotu?
WM: A było coś takiego. Przez 4 dni nie mogliśmy się ruszyć. Siedzieliśmy w namiocie
i czekaliśmy, aż ona ustanie. Co jakiś czas odkopywaliśmy namiot i wracaliśmy do
niego. Kiedyś miałem takiego przyjaciela, którego namiot kompletnie zasypało i niestety
już go nie odkopali i nie znaleźli… A my tak 3 dni po śnieżycy walczyliśmy z namiotem,
staraliśmy się go odkopać, ale w końcu nam się udało.
JP: Nie, dobrze, bo tak…
MŚ: Przepraszam, mogę przerwać?
WM: Tak…
MŚ: Jak Pan mówił, że jadł mięso foki, rekina, czy tam morsa, to które z nich było
najlepsze?
JP: (Śmiech)
WM: Wiesz, szczerze mówiąc to mięso renifera było najlepsze. Jest to bardzo delikatne
mięso. Próbowałem wieloryba u Eskimosów… Foka była może lepsza od wieloryba… renifer… no ptaszki też są smaczne…
MMJ: A nie było Panu szkoda tych zwierzątek?
WM: No wiesz, na pewno, ale ja nie poluje na te zwierzątka. Jest się tam
i Eskimosi jedzą to, co jedzą, no i każdy chciał spróbować. To mięso się nie zmarnowało
myśmy je zjedli. Polowanie białego człowieka na wieloryby jest kompletnie bez sensu, ale
Eskimosi polują na nie i foki i to mi nie przeszkadza…
MMJ: A psów nie jedzą ..?
WM: Nie no, psów nikt nie je.
JP: Kto ze wszystkich Pana znajomych , z którymi Pan wędrował, jest najmłodszy?
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W 1995 roku – Marek Kamiński
i Wojciech Moskal jako pierwsi
Polacy po 70-dniowej pieszej
wędrówce dotarli do Bieguna
Północnego.

WM: No wiesz, chyba Jaś Mela. Ja się nie bałem, ale on miał 15 lat, kiedy przygotowywał
się do wyprawy miał 14…
JP: A dał radę?
WM: Tak, oczywiście! Rewelacja! Jest fajnym i ciekawym człowiekiem, i nie marudził.
I to, wiesz, dla niego to na pewno było obciążenie. Raz, że jest niepełnosprawny. Dwa, że
on miał 15 lat, a my po 40. Ale w ogóle super. Jasiu jest rewelacyjny.
MŚ: A czy mógłby Pan tak w skrócie opowiedzieć, jakie ma Pan plany na najbliższe podróże?
WM: Wiesz, ja teraz chodzę do pracy i nie mam tyle urlopu, co kiedyś. (Śmiech) Teraz
jeżdżę raczej prywatnie. Nie są to jakieś duże wyprawy, bo duże wyprawy wymagają dużych sponsorów. Tworzy się wkoło cyrk medialny, a ja tego strasznie nie lubię. Chętnie
bym pojechał jeszcze raz na Grenlandię.
MMJ: A do ciepłych krajów?
WM: No trochę byłem w ciepłych krajach. Byłem w Australii, Nowej Zelandii. Byłem również na Hawajach tam jest super. Raz nawet byłem w Maroku.
MMJ,JP,MŚ: Dziękujemy za wywiad!
WM: Ja również!
Wywiad opracowała: Antonina Tucka
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Kilka słów o modzie by Marta Jurewicz
Wraz z upływem kolejnych pór roku, zawartość szafy każdej z nas się zmienia. Nadchodzi lato - nasza
garderoba mieni się od kwiecistych sukienek i szałowych bikini.
Jesienią ustępują one miejsca nieco cieplejszym okryciom jak blezery czy kardigany, by zimą zostać
zdetronizowanymi przez puchowe kurtki, płaszcze, które ewentualnie i tak kończą na dnie szafy wraz z
pierwszym dniem wiosny.
Wydaję się że w dziewczęcej garderobie stale zachodzą zmiany, ale jest coś co niezależnie od pory roku
jest stałym elementem naszego wyposażenia. Co takiego? Torebka, oczywiście. Chyba nie ma
dziewczyny, która nie posiadałaby przynajmniej jednej w swoich zbiorach, a jeśli tak to nie ma się
czym przejmować bo tej jesieni trendy dotyczące torebek trafiają w każde gusta i sieciówki dosłownie
kipią od przepychu ich fasonów i kolorów. Pośród wszystkich jednak są dwa modele których nie da się
przeoczyć, Cambridge satchel bag (czyt. listonoszka) oraz Hermes Birkin (znany jako „kuferek
gwiazd”).
Zacznijmy od Hermesa. Jest on jedną z najbardziej pożądanych i luksusowych torebek świata.
Kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów ( w zależności od rodzaju skóry). Same gwiazdy czkają na nie kilka lat po złożeniu zamówienia! Oczywiście inne sklepy, chcąc zarobić na
niedostępności Birkinów, dla zwykłych ludzi wydały na rynek „wierne repliki”. W Polsce można kupić jeden z nich w PrimaModzie w czterech kolorach: beżowym, czarnym, czerwonym
oraz brązowym (chociaż cena nadal jest ponad nasze możliwości).

Birkiny” z PrimaMody
Oryginalny Hermes Birkin
„
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Fergie z czarnym Hermesem Birkinem

Nicole Ritchie z brązowym Hermesem Birkinem

Komentarz ze strony internetowej poświęconej modzie Lula.pl:
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Kilka słów o modzie ciąg dalszy...
Przejdźmy teraz do listonoszek. Torebki te świetnie nadają się do codziennego użytku. Do szkoły, do
kina, na randkę, na kolację, do sklepu... Słowem - wszędzie. Występują w różnych barwnych kolorach
m.in.: brązowym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, różowym i czerwonym.
Są tańsze od Hermesów chociaż nie są tak tanie byśmy mogli kupić je oryginalne (kosztują ok. 700zł),
więc oczywiście możemy zaopatrzyć się w „wierne repliki” w sieciówkach takich jak: Bershka, New
Yorker oraz Six (ok. 79zł).

I na koniec stylizacja na jesień:

Torebka – PrimaModa 759zł
Kozaki – Ryłko 429,90zł
Jeansy – Cubus 129zł
Płaszcz – Zara 359zł
Szal - Zara 99zł

opracowała: Martha Magdalena Jurewicz

Moda - Sowa radzi na zimę
Wielkimi krokami zbliża się zima. Już narzekamy na niską
temperaturę na dworze, jednak możemy uniknąć marznięcia
kupując nowe, modne zimowe rzeczy!
Moja pierwsza propozycja to futrzana czapka. Ludzie noszą
je już dawna, jednak świat mody te czapki podbiły rok temu.
Tej zimy znowu powracają.

Sama taką posiadam i myślę, że jest prawie idealna. Jedyny
minus jest taki, że gdy ową czapkę ściągamy, nasza fryzura
wygląda koszmarnie, no ale co zrobić ;) Takie futrzane
czapki można nabyć w wielu sklepach, jednak w dobrej
cenie znajdziemy je w H&M. Dostępne są różne wzory !
Ostatnio szałem są botki i koturny z kożuszkiem.
Znajdziemy je praktycznie w każdym sklepie obuwniczym
w Gdyni w cenie do 100 złotych. Trzeba przyznać, że są
niezwykle wygodne, dodają nam dodatkowych
centymetrów do wzrostu i pasują do wszystkiego, ale nie
nadają się na zimę. Buty nie są na tyle wytrzymałe i nie
ogrzewają za bardzo stóp.

Kolejna moja propozycja na zimę to kominy lub długie
szaliki w żywych kolorach. Jestem w nich
absolutnie zakochana. Są ciepłe, idealnie zakrywają szyję.
Nie są drogie i myślę, że znajdziemy je w każdym sklepie
typu Cubus, H&M czy Zara. Wiele moich przyjaciółek już
posiada te modne w tej zimy okrycia na szyję. Ja też nie
mogłam się oprzeć ;)

Poznajecie modelkę?

opracowała: Natalia Sowa
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Bookarnia - czyli dobra książka na długie zimowe wieczory
„Atramentowe Serce” Cornelii Funke
To obowiązkowa pozycja nie tylko na półce mola książkowego, ale też każdego miłośnika literatury fantasy i przygodowej. Dlaczego? Żeby się dowiedzieć wystarczy
przeczytać dalej.
W wynajętym domu „na końcu świata” mieszka Meggie wraz z ojcem Mo. Oboje żywią miłość do książek, ale ,co dziwne, tata nigdy nie czyta dziewczynce. Wspólnie
wiodą spokojne życie aż do pewnej nocy. W ich drzwiach pojawia się wtedy mężczyzna, Smolipaluch, który nazywa Mo Czarodziejskim Językiem. Dziewczynka nic nie
rozumie z podsłuchanej rozmowy między ojcem i gościem, ale czuje, że wizyta nieznajomego nie wróży nic dobrego. Ma całkowitą rację. Następnego dnia wszyscy troje wyjeżdżają i od
tej chwili życie Meggie wywraca się do góry nogami, zaczynają się ucieczki, podchody i intrygi. Już
wkrótce córka Czarodziejskiego Języka dowie się jak zniknęła jej matka, czemu ojciec
nigdy jej nie czyta, kim jest Capricorn, dlaczego kuna Smolipalucha ma rogi, ale przede wszystkim
zdobędzie odpowiedź na pytanie „Co to za książka, której wszyscy szukają i dlaczego jest taka ważna?”
Dla tych, którzy przeczytają „Atramentowe Serce” i pokochają je tak, jak ja, mam dwie dobre
wiadomości. Pierwsza jest taka, że jest to dopiero pierwsza część atramentowej trylogii Cornelii Funke.
Kolejną dobrą wiadomością jest to, ż na podstawie książki powstała ekranizacja. Występuje w niej
Brendan Fraser, którego możecie znać z filmu „Mumia”.
Miłej lektury!

opracowała: Anita Wasiluk
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Schoolwizja
W piątek 4 listopada 2011 roku odbyła się w naszej szkole druga edycja konkursu
SCHOOLWIZJI. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjum, a jego sponsorem były
wydawnictwa MACMILLAN i EXPRESS PUBLISHING.
Do rywalizacji zgłosiło się 7 wykonawców. W ich repertuarze znalazły się piosenki zarówno
liryczne jak i metalowe. Zabawnym przerywnikiem okazał się występ uczniów klasy II C, którzy
podbili serca publiczności.
Jury w składzie: Izabela Mucha (nauczycielka języka niemieckiego), Sylwia Gawin
(nauczycielka języka angielskiego) oraz Katarzyna Barczewska (nauczycielka języka angielskiego) oceniało wykonawców w 3 kategoriach:
ogólny wyraz artystyczny i osobowość estradowa,
głos i muzykalność,
interpretacja piosenki i dykcja.

Największą liczbę punktów i pierwsze miejsce zajęli:
Marta Banaśkiewicz oraz Mikołaj Gacek z klasy III gim B w ambitnym utworze Adele ,,Rolling
In the deep’’.
II miejsce przypadło Sarze Milewczyk, Elżbiecie Tokarczyk oraz Karolinie Zorn z klasy III gim C.
III miejsce zajęli uczniowie klasy III gim B: Dominik Semsch, Paweł Stożyński oraz Tomasz Porada, wykonując utwór zespołu Metallica: ,,Enter Sandman’’.
Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni licznymi brawami od zgromadzonej publiczności.
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Schoolwizja

Uczestnicy:

Tekst: Izabela Mucha
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Zdjęcia: Antonina Tucka
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Jury
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Dlaczego warto kupić iPada 2?
iPad2 to niewiarygodne urządzenie. Steve Jobs słusznie przewidział kierunek zmian, w jakim będą
podążali producenci sprzętu komputerowego. iPad2 posiada wszystkie możliwe funkcje, które
pozwalają stwierdzić, że ten tablet to przyszłość komputerów przenośnych, a laptopy czy notebooki
odejdą w przeszłość tak jak to się stało z netbookami.

iPad2 to tablet posiadający funkcje komputera przenośnego o wielkości średniego zeszytu 64
kartkowego. Przy oszczędnym trybie pracy bez oglądania filmów i puszczania muzyki z pełną
mocą sprzęt wytrzymuje około 2 tygodni na jednym ładowaniu baterii! Fakt ten całkowicie poraża
konkurencję.
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iPad2 dlaczego właśnie on?

Najważniejsze w iPadzie 2 jest to, że jest o 33% cieńszy od poprzednika – jego grubość wynosi
jedynie 8,8 mm przy wadze 601 g (model z 3G waży nieco więcej – 613 g). Dokładne wymiary urządzenia to 241,2 x 185,7 x 8,8 mm.
iPad 2 jest dostępny zarówno w wersji z samym WiFi, jak i z WiFi + 3G. Do wyboru są trzy
wersje pojemnościowe: 16GB, 32GB oraz 64GB. Co można robić na tym tablecie? Przykładowe to:
poczta elektroniczna, przeglądanie, czytanie książek oraz prasy. Dzięki iPadowi 2 można także pograć w ciekawe gry, a przede wszystkim skorzystać z tysięcy ciekawych aplikacji
gotowych do ściągnięcia z Apple Store, które na pewno nie pozwolą nam się nudzić.
Jedno jest pewne, kto raz zobaczy iPada2 pokocha go tak bardzo, że nie spojrzy już na
komputer stacjonarny czy laptop. Gwarantuję! Na drugiej stronie znajduje się grafika obrazująca
potencjalnych nabywców iPada2. można się z niej dużo dowiedzieć, między innymi tego że iPad2
zakupią głównie mężczyźni!

iPad2 w białej wersji kolorystycznej

Tak, tak! Właśnie angry birds to chyba najlepsza aplikacja na iPada2

Opracował: Paweł Celiński
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Z wizytą w oceanarium
W czwartek 27 października 2011 roku klasa III C gimnazjum wraz z paniami: Bożeną Chmielewską i Ireną Szankin, wyruszyła na nietypowe zajęcia. Ich oryginalność polegała przede
wszystkim na tym, że odbyły się one w gdyńskim Oceanarium.
Już od paru lat Oceanarium w Gdyni organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. W tym roku
także nasza szkoła miała szansę uczestniczyć w tym projekcie. Jak wyglądają takie lekcje”
w terenie”? Czy warto w nich uczestniczyć? Tego dowiecie się w poniższym artykule.
Tak naprawdę, to wiadomość o tej wycieczce przyjęliśmy bez entuzjazmu. Jedynym plusem
wydawał się fakt, że opuścimy jeden dzień w szkole. Nic poza tym-większość osób już była
w Oceanarium, a pozostali pewnie woleliby iść do kina, niż oglądać rybki. Zajęcia okazały się jednak
ciekawsze niż to, co sobie wyobrażaliśmy.
LORNETKI W DŁOŃ!
Nasz dzień w Oceanarium zaczęliśmy od obejrzenia prezentacji w sali wykładowej. Nauczycielka pokazywała nam zdjęcia różnych ptaków, opowiadała o ich zwyczajach, a nawet prezentowała
odgłosy. Szczególnie zapadła mi w pamięć kaczka lodówka, której nazwa wywołała, krótko mówiąc,
śmiech.
W sumie poznaliśmy około 15 gatunków ptaków występujących w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Po wykładzie poszliśmy sprawdzić swoją wiedzę w praktyce - każdy dostał lornetkę i wyszliśmy na
zewnątrz, aby poszukać ptaków, które widzieliśmy na prezentacji.
Nie musieliśmy odchodzić daleko. Od razu ujrzeliśmy stadko mew śmieszek. Białe ptaki
o jaskrawoczerwonych nogach spokojnie siedziały na betonowym cokole. Kiedy je obserwowaliśmy,
nagle ktoś krzyknął: „O! To chyba kormoran!” i wszyscy skierowali wzrok na nurkującego ptaka
z charakterystycznym, czarnym irokezem.

FITOBENOS, FITOPLANKTON… CZYLI CO TAK NAPRAWDĘ JEST W MORZU
To nie był koniec obserwacji. Kiedy szliśmy w inne, dogodniejsze do oglądania ptaków,
miejsce, przelatywały nad nami mewy srebrzyste. Potem dostrzegliśmy także łabędzia niemego,
kaczkę krzyżówkę i mewy siodłate.
Zmarznięci, ale zadowoleni, wróciliśmy do budynku. Teraz czekała na nas pani Kasia,
weszliśmy więc do sali, zasiedliśmy przed mikroskopami i zaczęliśmy… oglądać film o życiu
w morzu. Sinice, brunatnice, meduzy oraz inne organizmy zajęły nam myśli na pół godziny, po czym
nastąpił „gwóźdź programu”: oglądanie tego wszystkiego przez mikroskop.
Każda osoba dostała inny organizm. Musieliśmy go dokładnie obejrzeć, narysować i wypełnić
ćwiczenia. Okazało się to ciekawsze, niż myślałam. Całą klasę pochłonęło oglądanie poszczególnych
części ciała ryb, traw morskich oraz innych istot. Zaczęliśmy wymieniać się szalkami, pokazywać
sobie nawzajem ciekawe fragmenty naszych zwierząt… A potem prowadząca przyniosła krewetki,
które stały się prawdziwą sensacją (to pewnie ze względu na ich przepiękne oczy). Kawałek po
kawałku śledziliśmy małe, różowe ciałka, aby w końcu stwierdzić, że pod mikroskopem wyglądają
dużo ciekawiej niż w sałatce.

Z wizytą w oceanarium - ciąg dalszy
Na koniec wizyty w oceanarium mieliśmy okazję pogłaskać… ryby. Oczywiście, nie wszyscy
odważyli się włożyć rękę do zimnej wody, ale większość zdecydowała się dotknąć śliskiej, rybiej
skóry. Eksperyment ten zakończył się jedynie na paru zamoczonych rękawach i plecaku.

POGŁASZCZ RYBĘ

Z Oceanarium w Gdyni wracaliśmy radośni. „Było super!”, „Szkoda, że nie możemy mieć
takich zajęć na biologii!”- słyszę opinie moich kolegów. Może warto wprowadzić taką formę zajęć na
lekcjach? Z pewnością jest ona przyjemniejsza i bardziej skuteczna niż tradycyjne „robienie notatek”.
Karolina Zorn
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