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Lato w pełni 
 

Na pierwszy dzień lata większość z nas czeka z dużą 
niecierpliwością. Jednak każdego roku zadajemy sobie 
kilka pytań związanych z tym wydarzeniem. Zastanawiamy 

się m.in. czy początek lata to 
to samo, co przesilenie letnie 
i najdłuższy dzień w roku? 
Niejasne może się wydawać 
także to, kiedy zaczyna się 
lato kalendarzowe, a kiedy 
astronomiczne. 

 

Lato astronomiczne 
 

Astronomiczne lato tradycyjnie rozpoczyna się wraz 
z momentem przesilenia letniego - czyli dokładnie wtedy, 
kiedy mamy do czynienia z najdłuższym dniem 
i najkrótszą nocą w roku. Wypada to na przełom 21 i 22 
czerwca. Jeżeli mamy rok przestępny, to przesilenie 
przypada na przełomie 20 i 21 czerwca. 
 

Lato kalendarzowe 

 

Datę rozpoczęcia lata kalendarzowego jest znacznie 
łatwiej zapamiętać, ponieważ zawsze przypada ona na ten 
sam dzień, którym jest 22 czerwca.  

Na podstawie Internetu M. Urbańska kl. 5a 

 

Moje Letnie Wakacje 

Rafał Lasota  
 

Lato lipcowe lato 
Czekało z koszykiem kwiatów 
Czekało tutaj z uśmiechem 
By objąć mnie letnim oddechem 
 

Poranne zbudziło się słońce 
Leniwie i słodko gorące 
Promykiem w nosie zakręci 
I nęci zapachem… nęci 

Morze, jeziora i góry 
Naiwne letnie lektury 
Gdzieś koc na zielonej łące 
Dni jasne, senne, kojące     
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Zrywasz truskawki 
czerwone, 
Jabłka soczyście złocone 
Jesz lody waniliowe 
Zimne, przyjemne, lodowe 
 

Śmiechy serdeczne od rana 
Płynną jak bańka mydlana- 
lśnią 
Więc przyznaj mi rację 
Nie ma jak letnie WAKACJE! 

 

 



 

 

 

IX Parafiada w Bukownie 
 
12 maja w naszej szkole odbyła się parafiada. 
Konkurencje, w których wzięła udział szkoła 

podstawowa to: 
 

1.  Konkurs Rozgrywek Logicznych "Rusz głową" 
2. Konkurs Wokalny „Muzyka moim życiem” 
3.  Konkurs Wokalny „Sacro Song” 
4.  Otwarty Konkurs Plastyczny 
5. Konkurs "Łamigłówki Ewangeliczne" 
6. Zawody w biegu na 60m 
7. Turniej darta 
8. Turniej piłki nożnej 
9. Turniej piłki siatkowej 
10. Zawody w skoku w dal 
11. Turniej tenisa stołowego 
 

Uczniowie gimnazjów uczestniczyli w: 
 
1. Jubileuszowym Konkursie Wiedzy "25 lat 

Diecezji Sosnowieckiej"   
2. Konkursie Wiedzy "Wielcy Polacy"  
3. Konkursie Wokalnym „Muzyka moim życiem’’ 
4. Konkursie Wokalnym „Sacro Song”   
5. Otwartym Konkursie Plastycznym  
6. Zawodach w biegu na 60m   
7. Turnieju darta  
8. Turnieju piłki nożnej   
9. Turnieju piłki siatkowej  
10. Zawodach w skoku w dal  
11. Turnieju tenisa stołowego 
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Najlepsze pomysły na aktywne spędzanie 
wolnego czasu 

 
1. Jazda na rolkach 
2. Spacer 
3. Jazda na rowerze 
4. Pływanie na 

basenie 
5. Gry planszowe 
6. Kolorowanki dla 

dzieci lub dorosłych 
7. Organizowanie pikników 
8. Gra w klasy 
9. Czytanie książek 
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Bookcrossing 
 

W naszej szkole od jakiegoś 
czasu pojawiła się półka 
Bookcrossingowa. Koło pokoju 

nauczycielskiego można dokonać wymiany, która 
polega na tym, że zostawiamy swoją książkę, 
a zabieramy inną dowolną. Cały czas półka jest 
aktywna. 

 Serdecznie zapraszamy do wypożyczania 
książek. Zbliżają się wakacje – warto pomyśleć 
o dobrej literaturze! 

M. Urbańska kl. 5a 

 
Girl Online 

 

"Girl Online" to pierwsza, pół 

internetowa powieść Zoe Sugg, 

która w sieci ma rzesze fanów. Jej 

blogi cieszą się ogromną 

popularnością na całym świecie, 

a  kanał YouTube subskrybują 

miliony użytkowników. 

Nastoletnia Penny publikuje swoje 

najskrytsze przemyślenia na blogu pod nickiem 

Girl Online. Dziewczyna pisze o szkolnych 

problemach i domowych perypetiach, o miłości, 

przyjaźni, niecodziennych rodzicach, a także 

o  napadach paniki, które bardzo utrudniają jej 

życie.  
Julia Kajda kl.5a 

 
Seria Rywalki - Kiera Cass 
 
„Rywalki” to bestsellerowa seria powieści 

fantastyczno-przygodowych autorstwa 
amerykańskiej pisarki Kiery Cass. 

Historia rozpoczyna się w chwili, gdy 
trzydzieści pięć młodych dziewcząt staje do 
rywalizacji o tytuł księżniczki. Jedną z nich jest 
America Singer (Ami), która decyduje się wziąć 
udział w konkursie tylko po to, by pomóc swojej 
biednej rodzinie. Nie chce zostać żoną księcia 
Maxona, gdyż kocha innego mężczyznę. Książę 
wydaje się być idealnym partnerem, jest nie tylko 
bogaty i wpływowy, ale także przystojny 
i  czarujący. Dziewczyny stają do rywalizacji i nie 
cofną się przed niczym, aby osiągnąć cel. Ami 
także zaczyna ulegać urokowi Maxona 
i  luksusowego życia.  

 Seria składa się z 5 tomów (Rywalki, 
Elita, Jedyna, Następczyni, Korona) i 2 dodatków 
(Królowa i faworytka oraz Książę i gwardzista). 
Sama czytam tę książkę i jestem w niej 
zakochana.  Z całego serca ją polecam. Na 
pierwszy rzut oka wygląda na bajkę dla dzieci, ale 
wcale taka nie jest. 

Julia Kajda kl. 5a 



 

 

 

The Body Shop 

The Body Shop to sklep, który 

jest podobny do sklepu Bath & 

Body Works. Możemy Znaleźć tam 

przeróżne kosmetyki np: 

kremy do rąk, balsamy do ciała, pomadki, szampony, żele 

pod prysznic i inne. Wychodzą też specjalne edycje na 

przykład na święta, Dzień kobiet i nie tylko.  

Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Najbliższy sklep 

znajduje się w galerii Silesia City Center w Katowicach. 

Wstąpcie tam przy swoich najbliższych zakupach.  

 

Buty ledowe 

Wszyscy kupują buty, które nie mają w sobie nic 

takiego.  Przecież trzeba się wyróżniać, prawda? 

Te budy są dla ludzi oryginalnych, mających swój styl. Nie 

są nudne i na pewno 

spodobają się nie tylko 

wam, ale i waszym 

znajomym!  Są to buty 

z podeszwą, która świeci. 

Wystarczy je tylko 

naładować kablem  USB 

i gotowe. Wieczorem 

będziesz wszystko 

widzieć i będą czadersko 

wyglądać! 

 

 

 

Spodnie boyfriend 

Mogę wam naprawdę polecić te 

spodnie! Są troszkę krótsze niż normalne 

jeansy. Można je kupić na przykład 

w Zarze, Croopie, hm i innych sklepach 

z ubraniami. Bardziej na lato na lato, lecz są 

chętnie noszone też wiosną lub zimą. 

Bardzo zachęcam do ich zakupu, kosztują 

od 100 zł do około 200 zł (tańszych ani 

droższych nie spotkałam).  

 

 

DW (Daniel Wellington) 

Daniel Wellington to dość droga firma, która 

produkuje zegarki ze 

skórzanymi lub 

materiałowymi paskami. Są 

dość drogie, ponieważ 

najtańszy zegarek kosztuje 

331 zł, jednak są bardzo 

piękne i modne. Można 

kupić zegarki tej marki na 

stronie internetowej lub na allegro. Musimy jednak uważać, 

kiedy zamawiamy przez allegro lub OLX, ponieważ mogą 

podesłać nam podróbki.   

J. Zarębczan kl. 5a 
 

Poduszka emoji 
 

Poduszki emoji to 

stylowe ozdoby do twojego 

pokoju! 

Wyglądają uroczo, 

a zarazem śmiesznie. Jest 

milion różnych wzorów!  

Musisz je mieć! 

 

Kaja Piątek kl. 5a 

 

Pendrive 

Pendrive nie muszą być wcale nudne 

i w szarych kolorach! W sklepach można kupić 

piękne, kolorowe i śmieszne pendrive. Na pewno 

umilą wam czas przy kopiowaniu plików lub 

robieniu innych rzeczy, a wasi znajomi będą pod 

wrażeniem i też będą chcieli takie mieć. Kolorowe 

i śliczne gadżety 

wyglądają o wiele 

lepiej od nudnych 

i ponurych rzeczy.  

 

 

 

Ibff 

Ibff  to skrót od – internet best friends 

forever. To przyjaciółka, którą poznaje się 

w  Internecie lub w mediach społecznościowych. 

Wiadomo, nie możemy z nią 

porozmawiać na żywo. Choć 

dziewczęta się nie widują to są dla 

siebie ważne jak normalne 

przyjaciółki, te poznane w realu. 

Myślę, że warto poszukać takiej 

przyjaciółki. Oczywiście nie 

mamy gwarancji na to, że ktoś się 

pod tą osobę nie podszywa, ale raczej zdarza się to 

bardzo rzadko. Sama posiadam aż 3 ibff i jestem 

bardzo szczęśliwa.  

J. Zarębczan kl. 5a 

Śmiech  

Śmiejmy się jak najczęściej. Nie tylko 

w Prima Aprilis. To lekarstwo nic nie kosztuje, 

a jest bardzo skuteczne.  Kiedy się śmiejemy, 

wdychamy półtora litra powietrza. Następuje 

hiperwentylacja, czyli dokładne przewentylowanie 

płuc. W organizmie 

znacząco zmniejsza się 

ilość dwutlenku węgla. 

Efekt? Zawrót głowy, który 

kojarzymy z radością.  
 

 

Na podstawie „Faktu” J. Zarębczan kl. 5a 



 

 

 

NAJLEPSZE GRY 
  

Wiedźmin 
 

Wiedźmin (wydany pod nazwą międzynarodową The Witcher, 

w  Czechach jako Zaklínač, w Rosji jako Wied´mak 

(Ведьмак)) – komputerowa gra fabularna w 

konwencji fantasy, wyprodukowana przez polskie 

studio CD Projekt RED i wydana przez Atari[1]. Jej 

premiera odbyła się 26 października 2007 roku na 

platformie Microsoft Windows, natomiast 

w  kwietniu 2012 roku ukazała się jej wersja na 

komputery z systemem OS X. 
 

Akcja Wiedźmina toczy się w uniwersum zwanym światem 

wiedźmina, stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Głównym 

bohaterem gry, w którego wciela się gracz, jest Geralt z Rivii – 

jeden z wiedźminów, czyli postaci o nadludzkich zdolnościach, 

zajmujących się zwykle zabijaniem potworów atakujących siedliska 

ludzi. Po wydarzeniach z Sagi o wiedźminie Geralt, pozbawiony 

pamięci, próbuje na nowo odnaleźć się w mrocznej rzeczywistości 

świata gry, pozbawionej wyraźnego podziału 

na dobro i zło. W miarę rozwoju gry Geralt jest 

zmuszony do podjęcia licznych wyborów 

moralnych, rzutujących na dalsze losy 

napotkanych bohaterów niezależnych. Pomimo 

próby oddania klimatu uniwersum Sapkowskiego, komputerowy 

Wiedźmin nie uzyskał jednak oficjalnego wsparcia ze strony 

pisarza. 
 

Pierwsze próby przełożenia świata wiedźmina na język gry 

planowało podjąć już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 

Metropolis Software, jednakże dopiero studiu CD Projekt RED 

udało się sfinalizować prace nad projektem, trwające pięć lat. Za 

projekt komputerowego Wiedźmina odpowiadali Michał Madej 

i  Jacek Brzeziński. Budżet gry wyniósł około 19 milionów złotych, 

a samemu jej wydaniu towarzyszyła wielka kampania promocyjna. 

Po ukazaniu się Wiedźmin zebrał pochwały ze strony krytyków za 

fabułę, oprawę audiowizualną i system walki. Za wady produkcji 

polskiego studia uznano natomiast nadmierną seksualizację kobiet 

oraz liczne błędy techniczne, przy czym większość tych ostatnich 

poprawiła wydana we wrześniu 2008 roku Edycja Rozszerzona, 

zawierająca ponadto nowe przygody dla 

gracza. 
 

Znaczący sukces komercyjny 

Wiedźmina – do czerwca 2011 roku 

sprzedane zostały niemal 2 miliony 

egzemplarzy – spowodował zwrócenie 

nań uwagi prasy ogólnopolskiej. W 2011 roku CD Projekt RED 

wyprodukował sequel utworu pod nazwą Wiedźmin 2: Zabójcy 

królów, natomiast w 2015 roku ukazała się trzecia, zamykająca 

trylogię odsłona serii, zatytułowana Wiedźmin 3: Dziki Gon.  
 

Kaja Piątek kl. 5a 

 

Prince of Persia 
 
Prince of Persia: Zapomniane 

piaski (ang. Prince of Persia: The 

Forgotten Sands) – przygodowa gra 

akcji stworzona przez Ubisoft. 

Wersja na konsole ukazała się 

18 maja 2010 roku, a na platformę 

Microsoft Windows 12 czerwca 2010 roku. Fabuła tej części 

gry powraca do uniwersum trylogii Piasków Czasu. 

 
 

 
Fabuła: 

Gra jest interquelem, jako że jej akcja rozgrywa się 

między Piaskami czasu, a Duszą wojownika. Książę 

odwiedza królestwo swojego brata, Malika. Na miejscu 

okazuje się, że znajduje się ono pod oblężeniem wrogiej 

armii. Malik podejmuje decyzję, by wykorzystać starożytną 

armię do uratowania swojego królestwa.  Wbrew jego 

oczekiwaniom okazuje się, że nie jest w stanie kontrolować 

przywołanych wojowników, którzy zamieniają wszystkie 

żyjące istoty w  piaskowe posągi. Zadaniem Księcia jest 

powstrzymanie armii i uratowanie królestwa swojego brata. 

W tym zadaniu pomoże mu Razia, tajemnicza postać będąca 

strażnikiem medalionu. 

Umiejętności 
 

Moce podstawowe: 

1.  cofanie czasu; 

2. piaskowy pierścień – pierścień z piasku, 

którego można się chwycić w trakcie 

biegania po ścianach; 

3. piaskowa sfera – kula piasku, która 

pozwolą księciu wyjść z  opresji. W razie upadku można 

stworzyć taką strefę i odbić się od niej; 

4. ogień – ścieżka ognia, którą zostawia za sobą Książę. 

Przeciwnik odniesie obrażenia, gdy wejdzie z nią kontakt; 

5. wiatr – „bieganie w powietrzu” umożliwia przedostanie się do 

wyżej umiejscowionych kondygnacji; wietrzny atak, 

błyskawiczne przemieszczanie się w z jednej platformy na 

drugą; 

6. ziemia – możliwość naprawiania pękniętych filarów, tak aby 

można było się ponownie po nich wspinać, kamienna zbroja 

chroniąca przed atakami przeciwników; 

7. woda – zamiana wody w ciało stałe; strumień zamienia się 

w kolumnę lub drążek do huśtania, kaskada w ścianę. Kolejną 

umiejętnością jest strzelanie soplami z lodu w stronę 

przeciwników. 
 

Moce dodatkowe: 
Zapomniane piaski posiadają system rozwoju postaci. 

W trakcie gry można „zakupić” nowe 

zdolności od dżina zwanego Razia oraz 

rozwijać te już poznane. Mistyczną postać 

znajdziemy w magicznym wymiarze, 

przypominającym fontannę życia 

z Piasków Czasu. Zdolnościami od dżina są m.in. małe tornada 

i tarcza. 
 

Polecam zagrać 
 

Kaja Piątek kl. 5a 
 

Sposoby na nudę  
 

Często ci cię nudzi? Mnie też… Najgorsze jest  to, 

kiedy masz ochotę zrobić coś fajnego ale nie wiesz co. Mam 

dla ciebie pomysły: 

1. Posłuchaj muzyki  

2. Poczytaj książki  

3. Spotkaj się z przyjaciółkami  

4. Porysuj  

5. Idź z psem na spacer  

6. Zadzwoń do kogoś  

7. Pograj w gry  

J. Zarębczan kl. 5a 



 

 

Napoje orzeźwiające 
 

Mojito borówkowe 

 

Składniki: 

 pół limonki – pokrojonej w plasterki  

 6-7 listków mięty 

 1 łyżeczka miodu lub cukru dla osłodzenia napoju  

 Sprite albo wodę gazowaną  

 3-4 łyżek borówek 

 kilka kostek lodu 

Wykonanie: 

Do wysokiej szklanki wrzuć około 2 łyżeczek borówek 

i rozgnieć je. Następnie dodaj mięte i limonkę. Dodaj 

łyżeczkę miodu lub cukru i wsyp kilka kostek lodu. Na 

koniec dodaj pozostałe borówki. 
 

Lemoniada malinowa 

 

Składniki:  

 125 – 150 g malin 

 3 limonki 

 szklanka napoju sprite 

 kilka kostek lodu 

Wykonanie: 

Zmiksuj maliny w blenderze. Z limonek wyciśnij sok 

i dodaj do malin. dolej sprite i miód. Wszystko razem 

zmiksuj do połączenia się składników. Do szklanek wsyp 

kilka kostek lodu i kosztuj ze smakiem 

Życzę pysznego napoju! 

Na podstawie Internetu Kornelia Bystroń  

 

Fakty na temat orzechów 
 

Orzechy nerkowca 
Wartość energetyczna – 500 kcal  

Tłuszcz – 44g  

Węglowodany – 30g  

Orzechy nerkowca są bogate w magnez, fosfor, cynk 

i żelazo, a także witaminy A, D i E. Działają 

antynowotworowo. Zawierają wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe, co chroni tętnice przed powstawaniem 

miażdżycy i redukuje poziom złego cholesterolu LDL. Są 

wyjątkowo miękkie, dlatego mogą być zjadane przez osoby, 

które mają problemy z uzębieniem. Mogą chronić przed 

cukrzycą typu 2. Wyciąg z orzechów nerkowca poprawia 

wrażliwość tkanek na insulinę.  

 

Orzechy włoskie  
Wartość energetyczna – 645 kcal  

Tłuszcz – 60g 

Białko – 16g  

Węglowodany – 18 g  

Są wysoko kaloryczne. Zawierają kwas elagowy, który 

podnosi odporność i chroni przed nowotworami. Ze względu 

na zawartość kwasu foliowego są zalecane kobietom w ciąży, 

a ze względu na wysoką zawartość fosforu są dobre dla 

uczniów - wspomagają pracę mózgu. Oprócz żelaza 

zawierają witaminę B6 oraz witaminę E 
 

Na podstawie „Faktu” Kornelia Bystroń 

 

Jakie motyle możemy zaobserwować? 
  

Paź królowej 
 Rozpiętość skrzydeł: 7 - 10 cm;  

 Pojawiają się w maju i w sierpniu; 

 Występuje na terenie całego kraju; 

 Druga nazwa tego motyla to Papilio machao; 
 

Paź żeglarz 
 Inne nazwy: Papilio podalirius, Scarce Swallowtail; 

 Motyl dzienny; 

 Pochodzenie: Polska; 

 Rozpiętość skrzydeł: 6 – 7,5 cm;  
 

Rusałka admirał  
 Motyl dzienny; 

 Rozpiętość skrzydeł: 6 cm; 

 Motyl wędrowny; 

 Motyle można zaobserwować od maja do 

października.; 

 Żywi się sokami z drzew i gnijących owoców; 
 

Rusałka żałobnik 
 Rozpiętość skrzydeł: do 9 cm; 

 Motyl zimujący; 

 Żywi się sokami z drzew i gnijących owoców;. 

 Główne rośliny żywicielskie gąsienicy: wierzby,;  
 

Mieniak tęczowiec 
 Motyl dzienny;  

 Pochodzenie: Polska; 

 Występuje w całym kraju; 

 Rozpiętość skrzydeł: do 6-7,5 cm; 

 Motyle latają od czerwca do sierpnia.; 

 Główne rośliny żywicielskie gąsienicy: Wierzba 

iwa; 

Rusałka pawik 
 Inne nazwy: European Peacock; 

 Motyl dzienny z rodziny rusałkowych;  

 Pochodzenie: Polska; 

 motyl zimujący; 

 Rozpiętość skrzydeł: do 5 - 5,5 cm; 

 Motyle latają od wczesnej wiosny przez całe lato; 
 

Rusałka pokrzywnik 
 Inne nazwy: Small Tortoiseshell; 

 Motyl dzienny z rodziny rusałkowych; 

 Pochodzenie: Polska; 

 motyl zimujący; 

 Rozpiętość skrzydeł: do 4 - 5 cm;  

 Motyle latają całe lato.; 

 Żywi się nektarem kwiatów;. 

 Główne rośliny żywicielskie gąsienicy: pokrzywa; 
 

Czerwończyk dukacik 
 Inne nazwy: Scarce Copper; 

 Motyl dzienny z rodziny Modraszkowate; 

 Pochodzenie: Polska; 

 Rozpiętość skrzydeł: do 2,7 – 3,2 cm; 

Kornelia Bystroń na podstawie Internetu 



 
 

 

Układ słoneczny 
 

Układ Słoneczny – układ planetarny składający się 
ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał 
niebieskich. Ciała te stanowi osiem planet, 
173 znanych księżyców planet,

 
pięć planet 

karłowatych
 

i miliardy (a być może nawet 
biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których 
zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył 
międzyplanetarny. 

Zbadane regiony Układu Słonecznego zawierają, 
licząc od Słońca: cztery planety skaliste (Merkury, 
Wenus, Ziemia, Mars), pas planetoid składający się 

z małych skalistych 
ciał, cztery 

zewnętrzne gazowe 
olbrzymy(Jowisz, Satur
n, Uran, Neptun) oraz 
drugi pas składający 
się z obiektów skalno-
lodowych, tak zwany 
pas Kuipera. Za pasem 

Kuipera znajduje się dysk rozproszony, dużo dalej 
heliopauza i w końcu hipotetyczny obłok Oorta. Pięć 
obiektów zaliczonych do klasy planet karłowatych 
to: Ceres(największy obiekt w pasie planetoid), Pluton 
(do 24 sierpnia 2006 roku uznawany za 9. planetę 
Układu), Haumea, Makemake (drugi co do wielkości 
obiekt w pasie Kuipera) i Eris (największy znany 
obiekt w dysku rozproszonym). 

Sześć z ośmiu planet i trzy z planet karłowatych 
mają naturalne satelity, zwane księżycami. Każda 
z planet zewnętrznych jest otoczona pierścieniami 
złożonymi z pyłu kosmicznego. Wszystkie planety, 
z wyjątkiem Ziemi i Urana (który zawdzięcza nazwę 
greckiemu bóstwu Uranosowi), noszą imiona bóstw 
z mitologii rzymskiej. 

Szacuje się, że formowanie się i ewolucja 
Układu Słonecznego rozpoczęły się 4,6 miliarda 
lat temu, gdy na skutek grawitacyjnego 
zapadnięcia się części niestabilnego obłoku 
molekularnego rozpoczął się proces formowania 
Słońca i innych gwiazd. Układ wciąż podlega 
ewolucyjnym i chaotycznym zmianom i nie 
będzie istniał wiecznie w obecnej postaci. Za 
około 2–5 miliardów lat możliwe jest zderzenie 
Galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną, a w 
ciągu około 5 miliardów lat Słońce powiększy 
wielokrotnie swoją średnicę, stając 
się czerwonym olbrzymem, co doprowadzi do 
zniszczenia planet skalistych, wliczając w to 
Ziemię. Następnie Słońce odrzuci swoje 
zewnętrzne warstwy jako mgławicę 
planetarną i przekształci się w białego karła, 
którego temperatura i jasność będą stopniowo 
spadać aż do całkowitej „śmierci” gwiazdy.  

Przypuszcza się, że Słońce następnie zmieni się 
w czarnego karła, 
jednak nie można tej 
teorii potwierdzić ani 
obalić, gdyż 
Wszechświat jest zbyt 
młody, aby powstały 
tego typu obiekty 
astronomiczne. 

Najstarsza część skorupy ziemskiej 

Zespół geofizyków z Kanady i Ameryki odkrył 

najstarszą część litosfery, zewnętrznej, sztywnej 

powłoki Ziemi, obejmującej skorupę ziemską i warstwę 

perydotytową, zaliczaną do górnej części płaszcza 

ziemskiego. Szczegółowy raport z badań opublikowano 

w czasopiśmie „Science”. 

Najstarszy obszar powierzchni litosfery znajduje się na 

terenie Tarczy Kanadyjskiej, która stanowi większą 

część platformy 

amerykańsko-grenlandzkiej. 

Znalezione próbki zawierają 

składniki, których wiek 

szacuje się na 4,2 miliarda 

lat. Oznacza to, że 

utworzyły się one 

200 milionów lat po narodzinach Ziemi. 

Do takich wniosków naukowcy pod wodzą 

profesora Jonathana O’Neila z Department of Earth and 

Environmental Sciences, doszli prowadząc datowanie 

izotopów samaru (pierwiastek chemiczny wyizolowany 

w 1879 r. przez francuskiego chemika Paula Lecoq de 

Boisbaudrana) i neodymu (pierwiastek chemiczny 

odkryty w 1885 roku przez Carla Auera von Welsbacha) 

w skałach granitowych występujących na terenie Tarczy 

Kanadyjskiej. Jest to region geologiczny i geograficzny 

o powierzchni około 5,75 miliona kilometrów 

kwadratowych, zajmujący większą część Kanady 

i niewielki fragment Stanów Zjednoczonych. 

Zdaniem autorów, badane próbki, 

to fragmenty jednej z najstarszych 

części litosfery, zachowane od jej 

powstania. Materiały te powinny 

pomóc wyjaśnić historię 

starożytnej Ziemi.  

 
Na podstawie Internetu M. Urbańska kl. 5a 



 

 

 
 

Marcus&Martinus 
 

Marcus & Martinus, znani 

również, jako M&M – norweski duet pop 

składający się z braci bliźniaków Marcusa i Martinusa Gunnarsen 

(urodzeni w Elverum, Norwegia 21  lutego 2002). Wygrali Melodi 

Grand Prix Junior w 2012 roku. 23 lutego 2015 roku ukazał się 

album „Hei”, który utrzymywał się na pierwszym miejscu przez 64 

tygodnie na VG-Lista. Chłopcy wielokrotnie pojawiali się na wielu 

wydarzeniach. Po wydaniu drugiej płyty Together wyruszyli 

w  trasę koncertową po Skandynawii, a oprócz niej 30 sierpnia br. 

wystąpią na Young Stars Festivalu w Polsce. 

Ich historia; 

Marcus & Martinus dorastali w rodzinie zainteresowanej 

muzyką. Zaczęli śpiewać w chórze dziecięcym, jako 4-5-latki. To 

właśnie w związku z wakacjami w Tajlandii ich talent do śpiewania 

naprawdę został odkryty. Podczas hotelowego pokazu konferansjer 

zapytał, czy ktoś chciałby zaśpiewać. Marcus & Martinus 

postanowili się zaprezentować, a norweski muzyk i reprezentant 

NRK, który był odpowiedzialny za koncert, 

był pod takim wrażeniem, że zaprosił 

chłopców do zapisania się do Grand Prix 

Junior. Wystąpili tam w 2012 z piosenką „To 

dråper vann”, którą napisali w wieku 9 lat. 

 I właśnie nią wygrali dziecięcy konkurs, 

a  ich kariera poszybowała w górę. Chłopcy 

wydali swój drugi singiel „Leah”. W 2013 

roku podróżowali po Norwegii z P4 i Towarzystwem Walki 

z Rakiem na ich trasie Vinterlyd, a następnie na letniej trasie 

koncertowej Melodi Grand Prix Junior. Sukcesywnie kontynuowali 

karierę. W 2014 roku wystąpili w programie „Sommer 

i  Dyreparken” (Lato w Zoo) i wydali singiel “Du” i “Smil”. 

Oprócz śpiewu Martinus uczył się gry na fortepianie, a Marcus 

praktykował grę na gitarze. W wolnym czasie grają w piłkę nożną, 

która jest ich kolejną pasją. 

2015: Hei 
Po podpisaniu umowy z Sony Music Entertainment, 

opublikowali (23 lutego 2015) debiutancki album Hei. Hei zawierał 

ich cztery poprzednie single, jak również sześć nowych piosenek 

tj. „Plystre på deg”, „Blikkstille”, „Hei”, „Slalom”, „Ekko” 

i „Gæærn”. Singiel „Plystre på deg” był największym hitem, 

a album zadebiutował na VG-Lista w Top 20, utrzymując się przez 

całą wiosnę i lato. Wystąpili w czerwcu na VG-Lista na Placu 

Ratuszowym przed 80.000 ludźmi. W listopadzie wydali 

wzbogaconą o nowe utwory fanowską wersję albumu Hei, 

a w grudniu wersje instrumentalną. 

2016: Together 
Na początku stycznia ogłoszono, że Marcus & Martinus 

zostali nominowany do tegorocznej nagrody Spellemannprisen, 

która jest największą nagrodą muzyczną w Norwegii. Byli 

nominowani w kategoriach: piosenka roku, objawienie roku 

i zespół pop roku. Nie wygrali jednak w żadnej kategorii, ale nadal 

są najmłodszymi artystami nominowanymi do Spellemannprisen. 

Zaproponowano im, aby zaczęli tworzyć angielskie piosenki 

zamiast norweskich. Ich pierwszym nowym utworem było „Girls”, 

który ukazał się 20-go maja i wzniósł się wprost na wyżyny VG-

Listy. Pozostałe dwie piosenki, „Heartbeat” i „I Don’t Wanna Fall 

In Love” opublikowane zostały odpowiednio 24-go maja i 27-go 

maja. 4-go listopada. Chłopcy wyszli z całkowicie anglojęzycznym 

albumem Together z piosenkami „One More Second”, „Go Where 

You Go”, „Without You”, „Light It Up” feat. Samantha J, „Girls” 

feat. Madcon, „Heartbeat”, „Hey You”, „Bae”, „I Don’t Wanna 

Fall In Love”, „Together”, „Girls (Alex mattson remix)”, 

„Heartbeat (Alex mattson remix)”. W tydzień po premierze, 

Together zadebiutowało na 1 miejscu w Norwegii i w Szwecjii oraz 

6 w Finlandii. 

Kaja Piątek kl. 5a 

 

Dlaczego nie można kąpać się 
w Trójmieście? 

Niestosowanie się do zakazu kąpieli może 
powodować dolegliwości jelitowo-żołądkowe 
w przypadku napicia się wody oraz problemy skórne 
od zetknięcia się z sinicami. 

Jak wynika z najnowszych danych gdańskiego 
sanepidu, obecnie wprowadzono zakaz kąpieli na 
wszystkich trójmiejskich plażach - od gdańskich 
Stogów aż do Babich Dołów. Podobny zakaz 
obowiązuje również na czterech plażach w okolicach 
Jastarni. 

Sinice pojawiają się najczęściej wtedy, gdy jest 
ciepło. Skutecznym sposobem na pozbycie się ich jest 
wiatr i silne zafalowanie zatoki. 

Kilkanaście lat temu zanotowano przypadek 
śmierci ludzi spowodowany toksynami z tych 
organizmów. Miał on miejsce w 1996 roku w Brazylii. 
Ofiarami zatrucia byli pacjenci szpitala w mieście 
Caruaru, których poddano hemodializie (oczyszczaniu 

krwi z substancji 
toksycznych). Do tego 
zabiegu pobierano wodę 
z  jeziora, w którym właśnie 
trwał masowy zakwit sinic. 
Niestety, procesy jej 
uzdatniania nie usunęły 

szkodliwych substancji. U 108 dializowanych osób 
toksyny spowodowały uszkodzenie wątroby, 
a 60 z  nich zmarło. 

Skąd wzięły się sinice w Bałtyku? Były tam od 
zawsze. Jednak ich masowy rozwój rozpoczął się 
dopiero w latach 30-tych. A od połowy lat 60-tych 
zakwity stały się regularnym, corocznym zjawiskiem. 
Według naukowców, 
poza zjawiskiem 
nawożenia wód, 
przyczyniło się do tego 
kilka silnych wlewów 
bogatej w  składniki 
odżywcze słonej wody z 
Morza Północnego.  

Na podstawie Internetu M. Urbańska kl. 5a 
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