
Smaki z Neptuna
Tost z oscypkiem 

Wśród  uczniów  naszej            
szkoły  rozwijają  się  talenty 
kulinarne. Niektórzy zaczynają od 
prostych przepisów. 
Podajemy  sposób  na   idealny  tost 
według Jaśka Trebuni-Tutki.
Składniki:
Oscypek grillowany, chleb tostowy z 
Biedronki,  ser  żółty,  szynka 
pokrojona w plasterki.
Na  chleb  tostowy  nałożyć  ser, 
następnie  szynkę.  Przedzielić  jedną 
warstwą  chleba.  Na  koniec  nałożyć 
pokrojony cienko oscypek, przykryć 
ostatnią  warstwą  chleba  Włożyć  na 
około 10 minut do tostera i gotowe.

Ola

Odświeżamy Sianożęty 
W tym roku znów zagościliśmy w progach Sianożęt, więc może 

warto by  sobie odświeżyć parę informacji na temat tej miejscowości. 
Sianożęty jest to mała, nadmorska wieś  letniskowa, która po zakończeniu 
sezonu  wymiera.  Miejscowość  położona  jest  na  terenie  gminy  Ustronie 
Morskie  w  północno-zachodniej  Polsce  w  województwie 
zachodniopomorskim   w  powiecie  kołobrzeskim.  Znajduje  się  1  km  na 
zachód  od  Ustronia  Morskiego.  Miejscowość  z  letnim  kąpieliskiem 
morskim,  położona  nad  Zatoką  Pomorską,  na  Wybrzeżu  Słowińskim. 
Według danych urzędu gminy z 2005 roku wieś (bez części Olszyna) miała 
398 mieszkańców.  
                                         źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Sianożęty                         

      wyszukała Marysia

Mistrz Rubika
rozmowa 

Antkiem Bernatowiczem 
nowym uczniem klasy 
pierwszej gimnazjum 

-Z tego, co nam wiadomo wybrałeś 
fakultet  plastyczny,  czy  wiążesz  z 
tym kierunkiem swoją przyszłość?
-Tak  wiążę  z  tym  przyszłość, 
ponieważ chciałbym zostać artystą.
-Jakie są twoje zainteresowania ?
- Moim zainteresowaniem jest
robienie mieczy z drewna.
-Wiemy, że znałeś tutaj parę  osób 
jednak, czy mimo to odnalazłeś się 
w nowej klasie i szkole ?
-Tak,  ponieważ  mam małą  klasę,  a 
kuzyni zapoznali mnie z wszystkimi.
-  Słyszałyśmy,  że  jesteś  mistrzem 
układania kostki  Rubika jaki  jest 
twój rekordowy czas ?
-Nie  liczyłem  czasu,  ale  średnio 
układam ją w 2 minuty i 45 sekundy.
-Jaka jest twoja ulubiona książka 
oprócz ,, Harrego Pottera’’ ?
-Moją ulubioną książką  po ,,Harrym 
Potterze” jest ,,Hobbit’’
-Czy już możesz powiedzieć, czy 
podoba ci się plener?
-Tak podoba mi się.

Rozmawiała Ola

Bakterie w Bałtyku
Po przyjeździe  do  naszego  miejsca  plenerowego pobytu  dotarły            

nas  niepokojące  wiadomości.  Okazuje  się,  że  do  6  sierpnia  panował 
zakaz kąpieli na odcinku plaży w Sianożętach. 
Media  podały,  że  przyczyną  tego  było  wykrycie  przez   inspektorów 
SANEPIDU bakterii coli. Zakazano kąpieli przy wejściu nr 5. 
Takie bakterie towarzyszą nam przez całe życie. Występują one w wodzie i 
moczu.  Dopóki zostają  w przewodzie pokarmowym nie są  groźne.  Wśród 
nich są  jednak bakterie biegunkotwórcze, które jak sama nazwa wskazuje, 
powodują biegunkę. Same bakterie mogą też powodować: zakażenie układu 
moczowego,  zatrucie  pokarmowe,  zapalenie  płuc  i  opon  mózgowych.  Na 
szczęście  problem  został  zażegnany,  a  woda  w  Sianożętach  już  nie  jest 
groźna.

źródła:www.tvn24.pl, www.ekologia.com  
Wyszukała Ola

Od środy,  2 września odbywają się poranne biegi prowadzone 
przez  panią  Agnieszkę  Tomaszewską-Wiśniowską.  W  biegach  biorą 
udział chętni uczniowie z każdej klasy. 
Najmłodsze dzieci z klasy drugiej i trzeciej zaczynają biegać o godzinie 7:30, 
natomiast pozostali uczniowie wyruszają o 7:45. Wszyscy, którzy mają dobrą 
kondycję i dużo siły mogą uczęszczać na biegi o obu porach. Trasy biegowe 
nie są zbyt długie. Raz na jakiś czas grupa zatrzymuje się, aby złapać oddech 
lub  rozciągnąć  się.  Biegamy leśną  lub  asfaltową  drogą,  chociaż  niektórzy 
uczniowie preferują bieg po plaży. Z obserwacji wynika, że biegi podobają 
się  się  zarówno uczniom jak  i  nauczycielom.  -  Jestem bardzo  pozytywnie 
zaskoczona  ilością  osób,  które  zgłosiły  się  na  biegi  -  komentuje  pani 
Agnieszka. - Mam nadzieję, że taka frekwencja będzie się utrzymywać przez 
cały plener. Grupa jest bardzo zdyscyplinowana, wysportowana, ale z dużymi 
różnicami, dlatego biegamy w dwóch grupach: biegi krótsze i biegi dłuższe.  

Klaudia                                                                                        
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