
Smaki z Neptuna
 Amerykańska 

bułka
Kolejny  prosty  przepis  na  danie 
plenerowe,  według  Antka 
Bernatowicza. 
Składniki 
Bułka wodna 
Chipsy Lay’s zielona cebulka 
Toster 
Nóż
Położyć  bułkę  na  blacie,  wydrążyć 
ją.  Wsadzić  do  środka  małą 
pokruszoną  paczkę  chipsów. 
Wszystko ze  sobą  złączyć  i  włożyć 
do tostera na około 2 minuty. Gotowe

Ola

Bitwa o herbatę

 Zaginiony 
Fotograf

Jak widać ostatnimi czasy pogoda 
w  Sianożętach  się  pogorszyła  co 
prowadzi  do  coraz  częstszych 
wypadków.
 W niedzielę,  w  Sianożętach  około 
godziny  15  zaginął  40  -  letni 
mężczyzna,  który  chciał 
sfotografować  sztorm.  Turysta 
pochodził  z  Piły,  a  celem  jego 
nieodpowiedzialnego  czynu  była 
chęć sfotografowania szalejącego na 
morzu  sztormu.  Po  chwili  jednak 
zmyła  go  fala  i  jak  dotąd  go  nie 
odnaleziono. 
źródła :  www.zycie.pila.pl

Wyszukała Ola

Słup grozy 
7 września miał miejsce wypadek 
jednego  z  uczniów  klasy  6  - 
Maksa Rzepki.
-Pod  koniec  meczu  klasowego  nie 
zauważyłem  słupa  od  siatkówki  i 
uderzyłem  w  niego  ramieniem  i 
głową.  Jak wróciłem do pokoju po 
kolacji, chciałem się położyć i nagle 
zrobiło  mi  się  niedobrze.  Potem 
doszedł  do  tego  światłowstręt. 
Wtedy pani Wiśniowska zadzwoniła 
po karetkę. 24 godziny spędziłem na 
obserwacji w szpitalu w Koszalinie i 
wróciłem  następnego  dnia  - 
opowiada poszkodowany.
Maks  ma  się  dobrze  i  wszystko 
szczęśliwie się skończyło.

Marysia

W niedziele warsztaty rozpoczęli nasi plastycy. Są to zajęcia z fotografii 
otworkowej prowadzone przez pana Marka Lalko.
- Na czym polegają prowadzone przez pana warsztaty?
-Warsztaty polegają na objaśnieniu zjawiska camery obscury, czyli zjawiska 
ciemni  optycznej  -  miejsca,  w  którym  powstaje  obraz   fotograficzny.  W 
momencie kiedy światło przechodzi przez otworek niewielkiej średnicy tworzy,   
się  w ciemnym pomieszczeniu obraz.  Następnie w puszce jest  umieszczany 
materiał światłoczuły, czyli papier fotograficzny. Na tym papierze rejestruje 
się  obraz,  a  potem  w  ciemni  w  chemikaliach,  czyli  w  wywoływaczu  i  w 
utrwalaczu wywołujemy go. Potem utrwalamy. Następnie z negatywu robimy 
pozytyw i w ten sposób powstaje fotografia - opowiada pan Marek.
Na zakończenie warsztatów plastycy wraz z panem Markiem zaprosili całą 
szkołę do wspólnej fotografii. 

Marysia

Zagadkowa fotografia otworkowa
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4 sposoby na

umilenie czasu 
wolnego

1. Na terenie ośrodka znajduje się 
boisko. Możecie w każdej chwili 
wziąć piłkę i z przyjaciółmi 
zagrać w koszykówkę lub piłkę 
nożną.

2. Między budynkami B i C 
znajduje się plac zabaw. 
Szczególną uwagą cieszy się 
kręcąca się karuzela i huśtawki.

3. Obok kawiarni jest stół 
pingpongowy. Poproście tylko o 
klucz i grajcie.

4. Pod opieką nauczyciela można 
iść na slackline i poćwiczyć 
swoją koordynację ruchową.

Klaudia

7 września odbyło się  ognisko dla gimnazjum i  klasy 6.  Zaczęło się  o 
godzinie  20:30  i  trwało  do  ok.  godz  21:00.  Kolejnego  dnia  kiełbasy 
smażyli młodsi.
Na tegorocznym ognisku  zabrakło niestety  widelców i  trzeba  było radzić 
jakoś  sobie  samymi  nożami.  Jeśli  ktoś  chciał  ugasić  pragnienie  herbatą 
musiał  się  pospieszyć,  ponieważ  jej ilość  również  była ograniczona. Za to 
kiełbasy  było  pod  dostatkiem,  jednak  mimo  to,  można  było  usłyszeć 
sprzeczki niektórych uczniów nad paleniskiem o to, która kiełbasa jest czyja.
Ognisko dla klas 2 - 5 miało się odbyło się we wtorek.
Pomimo paru wpadek ognisko uważamy za udane.

Marysia

Koteły
Podczas  wtorkowej  dyskoteki 
klasa  3  gimnazjum  zdecydowała 
„okocić” 1 gimnazjum.
 Jest  to  coroczna,  plenerowa 
tradycja,  podczas  której  maluje  się 
symbolicznego  kota  na  twarzy 
nowego  gimnazjalisty.  Dodatkowo 
klasa  3  zdecydowała  w  tym  roku 
każdemu złożyć podpis na ciele. 
Tym razem niektóre osoby zostawiły 
swojego  ,,kota’’aż  do  następnego 
dnia. 

Ola
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