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Wystawa psów
Psy są wierne, kochane i mądre. Uwielbiają głaskanie. Chcą ciągle się z nami
bawić. Od wieków uznawane są za najlepszych przyjaciół człowieka. Niektóre
jednak uwielbiają rozrabiać. Nie są posłuszne. Dlatego z pomocą przyszli nam
instruktorzy z Ośrodka Szkoleniowego Psów K2 ze Słupska.

Czym ta grupa się cechuje?
Ten ośrodek zajmuje się tresowaniem psów. Uczą ich m.in. posłuszeństwa,
obrony, pracy węchowej. Przygotowują naszych pupili do wystaw i wielu
konkursów. Kursy są przygotowywane przez certyfikowanych instruktorów
z wieloletnim doświadczeniem. Nasi uczniowie mieli okazję do zapoznania się
z technikami oraz pokazem tresury psów.
We wtorek 3.12.2019 r. w naszej szkolnej hali odbył się pokaz psów. Grupa
K2 przyjechała, aby zaprezentować nam zachowania naszych pupili.

Jak to wyglądało?
Pierwszym punktem programu był test posłuszeństwa. Instruktorzy
spacerowali po hali sportowej z pupilami. Nawet bez smyczy! Wymawiali oni
komendy do swoich psów takie jak: siad, zostań, szukaj. Zwierzęta były
grzeczne i pilnie słuchały poleceń ich opiekunów.
Następnie udział wzięły psy tropiące. Jedna z pań z grupy K2 przygotowała
próbkę środka łatwopalnego i 3 miski. Zamknęła wszystkie, ale tylko w jednej
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z nich była ta niebezpieczna substancja. Psy miały za zadanie wytropić
i wskazać właściwą miskę. Ich indywidualny przewodnik podał komendę
„szukaj”, machając ręką w stronę naczyń. Udział wzięły 4 psy, które poprawnie
wybrały miskę. Zostały nagrodzone one wielkimi brawami.
Ostatnim pokazem był atak
psów na przeciwnika. Główny pan
przewodnik, który opisywał nam
krok po kroku wszystkie testy,
teraz sam wziął udział w pokazie.
Naprzeciwko widowni zostały
2 owczarki niemieckie z właścicielami, reszta psów została
wyprowadzona na drugi koniec
hali. Pan instruktor nałożył na siebie gruby rękaw, okryty watą i oklejony taśmą. Podszedł do psów i
zaczął krzyczeć do właścicieli: ,,No już, dawaj”. Prowokował zwierzęta, które
zaczęły bardzo głośno warczeć i szczekać. Następnie instruktorzy spuścili ze
smyczy pierwszego psa, który rzucił się do ataku. Potem drugiego, który
zareagował tak samo, skacząc wysoko i wgryzając się w rękaw ochronny.
Każdy w tym momencie zamarł, ludzie byli zachwyceni. Wszystko było
przećwiczone i nikt nie doznał ran. Po krótkim podsumowaniu i wielu pytaniach,
instruktorzy wyszli na zewnątrz, gdzie można było pogłaskać pieski, które dla
bezpieczeństwa nosiły kagańce. Można było jeszcze zadać parę pytań, a
potem uczniowie wrócili do klas na lekcje.

Mikołaj
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Spotkanie z dowódcą
26 listopada w naszej szkole gościliśmy dowódcę Batalionu Ochrony Bazy
w Redzikowie, kapitanem Erikiem Willamsem. Spotkanie miało na celu
zainicjować współpracę między naszą szkołą i Batalionem. Pierwsze lody
między naszymi uczniami i przedstawicielami jednostki wojskowej zostały
przełamane!

Źródło: 5lo.slupsk.pl

5

Herberton nr 3/2019

Co słychać u naszych uczniów?
Cześć! Chcielibyśmy Wam przedstawić nowy rozdział w naszej gazetce,
który będziecie tworzyć razem z nami. Co jakiś czas będziemy podchodzić do
Was - uczniów i pracowników szkoły z pytaniami na określony temat. Jeżeli
spodoba się Wam taki format, możecie nam podrzucić własne pomysły do
rozmów.

Dlaczego wybraliście właśnie tę szkołę?
Wielu z was przyciągnął poziom nauczania, innych opinie starszych kolegów.
Część jest tutaj z powodu przyjaznej atmosfery, a druga część przez chęć
dobrego przygotowania do matury. Jednak ważniejsze od powodów jest to, że
jesteśmy tu wszyscy razem w jednej szkole, której społeczność mamy okazję
współtworzyć.

Co wam się podoba, a co chcielibyście zmienić?
W wywiadzie większość z Was mówiła, że górna aula powinna być bardziej
przyjazna dla uczniów, a tutaj lista rzeczy w szkole, które się Wam podobają:
•
•
•
•

Poziom nauczania i przyjaźni nauczyciele.
Atmosfera panująca w budynku.
Dużo różnych okazji na wykorzystanie swoich umiejętności.
Patio
.

Z racji tego, że jest to nowy, po raz pierwszy przygotowany rozdział naszej
gazetki, prosimy o kontakt z redakcją, jeśli macie co do niego jakieś uwagi,
przemyślenia, ciekawe pomysły lub tematy ankiet i wywiadów. Chcemy tworzyć
ten rozdział przede wszystkim z Wami i głównie dla Was
.
Konrad

6

Herberton nr 3/2019

Gdzie najlepiej wybrać się na Sylwestra?
W Polsce Sylwestra spędzamy głównie na zabawie, festiwalach czy samotnie
w domu. Jak obchodzone jest to święto na świecie?

Nowy Jork
Tutaj miliony ludzi co
roku gromadzi się na
Times Square, na którym
występują także światowej sławy gwiazdy.
O północy z wieżowca
spada kula, która ma
w sobie tony konfetti
(tzw. Ball Drop). Amerykanie obchodzą sywestra
o godzinie 6.00 naszego
czasu.

Times Square

Dania
Bardzo zabawnym i oryginalnym zwyczajem jest
tłuczenie naczyń o dom
przyjaciół. Sporo odłamków
naczyń
przed
drzwiami świadczy o
dużym gronie znajomych
i popularności wśród
nich. Dania ma swoje
specyficzne
zwyczaje
odnośnie hierarchii osób
pod względem sławy wystarczy wyjść na ulice
1 stycznia.

Sylwester w Danii
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Szkocja
Tutaj obchody Nowego
Roku są długie, bowiem
trwają aż 4 dni. Tradycja
ta wywodzi się z czasów
pogańskich– gigantyczna
parada ludzi z pochodniami przejdzie przez
centrum miasta w celu
spalenia łodzi wikingów.
31 grudnia odbywają
koncerty wraz z pokazem
sztucznych ogni.
Hiszpania
Jest to dosyć znany zwyczaj hiszpański, a mianowicie – zjedzenie 12 winogron
o północy. Ten rytuał ma symbolizować szczęście na przyszły rok. Tradycja ma
już ponad 100 lat i nadal jest chętnie kontynuowana.
Australia
W Sydney odbywa się
druga pod względem
wielkości impreza sylwestrowa na świecie.
Ze względu na temperaturę ludzie bawią się
głównie na plażach i
jachtach. Kulminacyjnym momentem jest
pokaz fajerwerków obok
słynnej Sydney Opera.
Co ciekawe trwa on aż
12 minut i kosztuje
4 mln dolarów.

Sydney

Bińkowska
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Kącik filmowy
“Grand Budapest Hotel”
Nie będę ukrywać, że "Grand Budapest Hotel" obejrzałem z powodu fali
pozytywnych opinii, które po premierze filmu w 2014 roku można było czytać
godzinami. Z pewnością się nie przeliczyłem - film od razu wylądował u mnie
w kategorii "ulubionych".

Kadr z filmu "Grand Budapest Hotel”
Dzieło Wesa Andersona, amerykańskiego reżysera, opowiada historię
konsjerża i boya hotelowego, pracowników tytułowego hotelu "Grand
Budapest", którzy wplątani zostają w aferę kradzieży bezcennego obrazu
i walki o majątek rodzinny. Fabuła filmu jest bardzo prosta i przejrzysta, co
charakterystyczne jest dla komediowego gatunku. Jednak to nie zawiła historia
sprawiła,
że
pragnę
polecać
ten
film
każdemu
znajomemu.
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Największy wpływ na moją
ocenę wywarło poczucie estetyki
Wesa
Andersona
podczas kręcenia filmu, czego
wynikiem są świetne kadry.
Kolory w filmie są fenomenalne i odgrywają bardzo dużą
rolę w prowadzeniu narracjizazwyczaj są to kolory żywe,
nie brakuje jednak w filmie
scen, w których wykorzystuje
się barwy ciemne. Kolejnym
świetnym elementem grafiki
jest symetryczność - bardzo
dużo kadrów w filmie jest
przedstawiona w sposób uporządkowany, co charakterystyczne jest dla amerykańskiego reżysera.
Film posiada bardzo doświadczoną obsadę, w głównych rolach występują takie
gwiazdy jak m.in.: Willem
Defoe, BiIl Murray czy też
Edward Norton. Mimo wielu
znanych nazwisk nie brakuje
również aktorów mało znanych.
Film posiada również polskie
nawiązania! Niektóre sceny,
kręcone były w Zgorzelcu,
dolnośląskim mieście. Dodatkowo w filmie występuje
"Republika Żubrówki". Spowodowane jest to miłością
reżysera do polskiego trunku.
Whzz
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Świąteczne ciekawostki

Jedzenie karpia na Wigilii to zwyczaj, który narodził się w PRL i nie jest
tradycją. Wokół niego narosło jednak kilka mitów w tym ten, że jego łuska
włożona do portmonetki zapewni nam pieniądze w nowym roku.
W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach do zwyczajów religijnych należy
wspólne czytanie „Opowieści wigilijnej” i Biblii.
Ostatni raz w Polsce śnieg na święta mieliśmy w 2012 r.
Urządzanie jasełęk to tradycja wzorowana na średniowiecznych misteriach
franciszkańskich.
W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki
roznosi Aniołek, na Pomorzu Gwiazdor, a na Dolnym Śląsku Gwiazdka.
Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas z Niemiec.
Jemioła w domy to nie tylko pretekst do pocałunków. Ma również zapewnić
powodzenie finansowe.
Tradycyjne kolory świąt to zielony, czerwony i złoty. Zieleń symbolizuje życie
i odrodzenie, czerwień krew Chrystusa, a złoty bogactwo i królewskie
pochodzenie.
Bartek
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Boże Narodzenie wkrótce,
więc życzymy Wam szczerze
Ciepłych chwil w rodzinie
w Wigilijną Wieczerzę,
wszystko w złocie, zieleni,
czerwieni. Niech Nowy Rok będzie
pełen nadziei, by spełniło się choć
jedno z Waszych marzeń,
dużo szczęścia i niezapomnianych
wrażeń!
Życzy Redakcja
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