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CKG
Czasopismo Każdego
Gimnazjalisty
W numerze 3:
WSTĘPNIAK
WIERSZE
FERIE ZIMOWE
DELFINY
KARYKATURA
WYWIAD

DRODZY CZYTELNICY !

Zbliżają się ferie zimowe. Czas wolny od szkoły. Wielu
z Was wyjedzie, ale niektórzy zostaną. W tym numerze dwie
z naszych reporterek napisały o najbliższych stokach narciarskich, aby ułatwić wam wybór. Znajdziecie także fotoreportaż zrobiony przez naszego jedynego fotoreportera- Michała Marca o życiu w naszej szkole. Ludzie lubiący plotki
o sławnych ludziach show biznesu też znajdą tu coś dla siebie. Fascynaci muzyki i sportu przeczytają nieco ciekawostek w naszej gazecie.
Drodzy Czytelnicy życzę wam wesołych, udanych i przyjemnych ferii od całej redakcji gazety CKG.
Chciałam was powiadomić że postanowiłam zrezygnować
z funkcji redaktora naczelnego. Pałeczkę po mnie przejmą
Ania Pyrc i Adam Gralec.
Ola Kuleta
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Jak możemy spędzić ferie zimowe?

J

ak pewnie wiecie niedługo zaczynają
się ferie zimowe. W niektórych regionach trwają już od paru tygoni. Na
terenie Świętokrzyskim zaczną się dopiero
28 stycznia. Będa one trwały do 2 lutego.
Razem z wami myślimy ‘’ jak możemy spędzić miło i bezpiecznie ferie”? Razem z naszą gazetką proponujemy wam, kilka pomysłów:
1.Jeździć na nartach, snowbordzie, łyżwach,
sankach, jabłuszku,
2.Lepic bałwana,
3.Rzucać się śnieźkami.
Mamy nadzeję, źe te zabawy będą zarówno
wesołe jak i bezpieczne. Życzymy miłej zabawy.
KIELCE - TELEGRAF
Położony na północnym stoku góry Telegraf
(406m n.p.m.) w odległości ok. 2,5 km od
centrum miasta. Duży wyciąg: Trasa długości 500 m - trudna - górny odcinek bardzo
stromy, porównywalny z zakopiańskim Nosalem, różnica poziomów 100 m.

Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany, przygotowywany ratrakiem. Wyciąg orczykowy podwójny, przepustowość: 1000
osób/h
Mały wyciąg: Trasa długości 180 m - łatwa, różnica poziomów
30 m. Stok jest oświetlony sztucznie naśnieżany, przygotowywany ratrakiem. Wyciąg orczykowy, przepustowość: 400 osób/h.
Przy dolnych stacjach: bar z gorącymi posiłkami, szkółka narciarska, serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Parking na
100 samochodów. Czynne codziennie w godz. 10.00-22.00, w
soboty i niedziele w godz. 9.00-22.00 (przerwa na przygotowanie
stoku 16.00-16.30). Dojazd autobusami linii 3, 25 i 33 na
Bukówkę.
CENY / Wszystkie karnety ważne są przez tydzień.
Duży wyciąg:
Karnet 5 przejazdowy -15 zł
Karnet 10 przejazdowy - 25 zł
Karnet 20 przejazdowy - 45 zł
Karnet dzienny (10.00-16.00, wyłączając święta oraz dni wolne
od pracy - sobota i niedziela) - 30 zł
Mały wyciąg:
Karnet 10 przejazdowy 8 zł
http://www.rekreacja.kielce.pl

KIELCE STADION - PIERŚCIENICA
Położony na północnym stoku Góry Pierścienica
(367 m n.p.m.) w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta.
Trasa długości 500 m - łatwa - szerokości od 50
do 22 m, różnica poziomów 58 m. Stok jest
oświetlony, naśnieżany i ratrakowany. Wyciąg
orczykowy podwójny, przepustowość: 1000
osób/h.
Na miejscu: bufet, ognisko, tor saneczkowy, instruktor narciarstwa, serwis i wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego. Parking przy leśnej
drodze na ok. 50 samochodów. Czynne codziennie w godzinach 10.00-22.00 w soboty i
niedziele w godz. 9.00-22.00
Dojazd Autobusem MZK nr 4 w kierunku stadionu (ok. 1,5 km od centrum miasta).
CENY / Wszystkie karnety ważne są przez tydzień.
Karnet 5 przejazdowy - 15 zł
Karnet 10 przejazdowy - 25 zł
Karnet 20 przejazdowy - 40 zł
Karnet dzienny (10.00-16.00, wyłączając święta
oraz dni wolne od pracy - sobota i niedziela)30

zł
Str. 2

Nr 3 Styczeń/2008

Nr 3. styczeń/2008
RADOSTOWA
Stok położony 12 kilometrów od Kielc (451 m n.p.m.)
Długość trasy zjazdowej: 800 m, szerokość od 50 do 200 m,
różnica poziomów 105 m, wyciąg talerzykowy, przepustowość 550 osób/h. Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany i
ratrakowany, posiada naturalne muldy, skala trudności
zróżnicowana. Na miejscu: mała gastronomia, miejsce na ognisko, parking, instruktorzy.
Czynne w godzinach 8.00 - do ostatniego klienta
TUMLIN PODGRÓD
Trasa położona na północnym stoku Góry Łajscowej (409 m
n.p.m.)
Duży wyciąg:
Trasa długości 500 m i szerokości 43 m, różnica poziomów
84 m. Stok jest oświetlony, naśnieżany i ratrakowany.
Mały wyciąg:
Trasa długości 300 m i szerokości 43 m. Stok jest oświetlony,
naśnieżany i ratrakowany.
Na miejscu punkt małej gastronomii. Czynne codziennie w
godzinach od 9.00 do ostatniego klienta.
Dojazd: Jadąc z Kielc w stronę Łodzi w Miedzianej Górze
należy skręcić w prawo. Dojeżdża tam także autobus MZK nr
32.

Na miejscu: restauracja, wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego i bezpłatny parking.
Czynne codziennie w godzinach 9.00-22.00
Dojazd: Jadąc z Kielc w kierunku Lublina, w
Górnie skręcić w stronę Świętej Katarzyny,
przed Św. Katarzyną w lewo lub autobusem
MZK linii nr 14 (trzeba dojść).
CENY:
1 przejazd - 3 zł
Karnet 10 przejazdowy - 30 zł
Dzieci przedszkolne do lat 6 pod opieką rodziców korzystają ze stoku bezpłatnie
http://sabatkrajno.fm.interia.pl

CENY:
Karnet na 10 wjazdów:
Duży wyciąg - 20 zł.
Mały wyciąg - 10 zł.
Dzieci do lat 6 - bezpłatnie.
WIDEŁKI Długość trasy zjazdowej: 650 m, szerokość 52 m,
różnica poziomów 104 m. Wyciąg czynny jest w godzinach
9:00 - 21:00. Stok jest oświetlony i ratrakowany, jest możliwość skorzystania z usług instruktora narciarskiego. W
przyszłym roku planowany jest zakup maszyn do sztucznego
naśnieżania oraz budowa budynku gastronomicznego wraz z
wypożyczalnią sprzętu narciarskiego
CENY: 1 wjazd - 3 zł
Karnet 10 przejazdowy - 30 zł /dodatkowo 1 wjazd gratis
http://www.stacjawidelki.prv.pl

Wykonały:
Martyna Marcula i Ania Pyrc

KRAJNO-ZAGÓRZE
Położone jest około 15 km od Kielc, u stóp góry Łysicy. Wysokość stoku 425 m n.p.m. Trasa długości 900 m i szerokość
60 m, różnica poziomów 95 m, dwa wyciągi orczykowe
czekające o długości 740 i 760 m, przepustowość 1500 osób/
h. Stok jest oświetlony, naśnieżany i ratrakowany.
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Wywiad z Panem Bartoszem Staneckim:

7. Na jakich instrumentach potrafi Pan grać?
7. Gitara, fortepian, flet prosty, harmonijka ustna i gitara
basowa.

1.Dlaczego wybrał Pan zawód wychowania fizycznego?
1.Lubię sport i zawsze go lubiłem a w dodatku dobrze się czuję ucząc w-f-u.

8. Dziękuję za wywiad mam nadzieję, że jeszcze będę
miała okazję przeprowadzić z Panem wywiad.
8. Ja również dziękuję.

2.Jak podoba się Panu nasza szkoła?
2.Bardzo...
3.Czy zdążył się Pan już zaklimatyzować w naszych progach?
3.Zdążyłem i to bardzo szybko.
4.Co Pan sądzi o uczniach? Czy przeszkadzają
na lekcjach?
4.Czasami tak, ale zwykle są grzeczni.

Bartosz Stanecki

Plotki o gwiazdach i newsy ze świata mody

Pierwsza komórka w życiu
gwiazdy ...
Ozzy Osbourne w wieku 59 lat
znalazł pod choinką swój pierwszy telefon komórkowy.

Britney Spears ma zakaz zbliżania się do byłego męża ...
Policja w LA zabroniła Britney
Spears zbliżać się do swojego
byłego męża Kevina Federline'a

Polski borat ...
Michał Wiśniewski na jednej z
plaż wysp Zielonego Przylądka
chodził odziany w seledynowy
kostium kąpielowy.

Czarny kolor w modzie ...
Z najnowszych trendów wynika, że kolor czarny na paznokciach jest już niemodny.

Kolejny rowód ...
Dorota „Doda” Rabczewska i piłkarz Radosław Majdan dostali
rozwód w szczecińskim sądzie.
Jak to mówi Doda „czuje się wolna, wspaniała” ...

Karolina Kuleta i Magda Lisowska
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Delfin butelkonosy

„Towarzyskie, inteligentne zwierzę wodne”

Zwyczaje:
Delfiny są bardzo towarzyskimi zwierzętami. Pomagają
sobie podczas łowów, narodzin i chorób. Taka współpraca
jest niezbędna do przeżycia. Część dnia poświęcają zabawie. Porozumiewają się za pomocą gwizdów i specjalnych dźwięków. Dotąd jeszcze nie wiemy, jak złożona
jest mowa delfinów, ale bez wątpienia mogą się one rozpoznawać.

Pożywienie i Polowania:
Delfiny spożywają ryby z wielu gatunków. Prawie zawsze
ze sobą współpracują, kiedy atakują ławicę ryb. Uważa
się, że używają również gwizdów w celu ogłuszenia ryb.
Gdy jest mało ryb polują także na ośmiornice.

Rozmnażanie:
Delfiny butelkonose łączą się w pary w okresie wiosny i
lata. Młode, które rodzą się pod wodą, przychodzą na
świat 10-12 miesięcy później. Co najmniej 2 samice chronią matkę i młode podczas porodu. Jest to niezbędne,
gdyż krew, którą samica traci podczas porodu, może zwabić rekiny. Samice zajmują się swoimi młodymi przez minimum 16 miesięcy i dlatego mogą rozmnażać się co 2, 3
rok.

Delfin i człowiek:
Każdego roku tysiące delfinów tonie, uwięzionych w sieciach rybackich. Czasami całe gromady lądują na plaży. Podejrzewa się, że takie
lądowanie na plaży jest wynikiem uszkodzenia „radaru” delfina, być
może przez radar okrętowy. Wtedy to delfin ma trudności w orientacji
i trafia na ląd. Wzywa wówczas pomocy i w ten sposób inne delfiny
także grzęzną na lądzie.

Podstawowe dane:
-Długość: 1,9 – 3,9 m
-Waga: 150-275 kg
Rozmnażanie:
-Dojrzałość płciowa: ok. 6-8 lat
-Liczba młodych: tylko jedno przy każdym porodzie
Długość życia: 25-30 lat.
Ochrona:
Delfin butelkonosy w odróżnieniu od większości
innych gatunków
nie jest zagrożony wytępieniem.

Występowanie:
Delfin butelkonosy żyje w Oceanie Atlantyckim,
Morzu Śródziemnym, północnej części Oceanu
Spokojnego, w Morzu Czerwonym i Oceanie
Indyjskim.
Myślę, że takie wodne zwierzęta są warte naszej
uwagi. Zachęcam wszystkich czytelników do
zainteresowania się tym gatunkiem!

Czy wiesz, że...
-Delfiny mogą rodzić na głębokości kilkuset metrów i pozostawać
pod wodą do 15 minut.
-Rekiny i orki zjadają delfiny.
-Kiedy delfiny śpią, leżą przy powierzchni wody i podnoszą się odruchowo do góry podczas nabierania powietrza, aby otwory, którymi
oddychają wynurzyły się na powierzchnię.

Opr.: Olga Gryz
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