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       Nadeszła wiosna!

Pierwsze oznaki wiosny! ☻  Ptaki 

.

Najwięcej ptaków przylatuje
w kwietniu, ale wiele
gatunków wraca do swych
rewirów już w marcu.
Najwcześniej powracają
migranci krótkodystansowi -
myszołowy, skowronki,
trznadle i potrzeszcze
(zimują we wschodnich
landach Niemiec, a przy
łagodnych zimach nawet w
Wielkopolsce). W razie
nawrotu zimy przemieszczą

się troszkę na zachód lub
przeczekają. Myszołowy
mogą kilka dni pogłodować.
Skowronki i trznadle znajdą
coś dla siebie na polach
ozimin. Powracając
wcześnie, zastaną w
zaawansowanych lęgach te
gatunki, które zostały u nas
na zimę. Niektóre z nich
będą już miały młode.
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Polskie motory vs zagraniczne

Sprawdzian
Szóstoklasisty

g g

g

WSK
W Świdniku produkowano bardzo wiele odmian i
wersji tego modelu. Gdy ktoś wspomina
popularne "wueski" najczęściej ma na myśli
właśnie M06. Widoczny na zdjęciu WSK M06 B1
z roku 1967 miał jednocylindrowy, dwusuwowy
silnik o pojemności 123 ccm. Osiągał prędkość 80
km/h, ale zużywał tylko 2,8 l paliwa na 100 km.

MZ150 TS
niemiecka wytwórnia motocykli z fabryką w
Zschopau na terenie dawnego NRD, obecnie
Niemiec. Wchodziła w skład koncernu IFA. MZ
jest obok czeskiej jawy jedną z najbardziej
znanych w Polsce marek motocykli
produkowanych w byłym bloku wschodnim

Gnome&Rhone CV2, 1939 r. | Francuski orzech

W latach trzydziestych XX wieku 
dwucylindrowce Gnome&Rhone uznawano za
jedne z najlepszych na świecie ciężkie
motocykle wojskowe, o doskonałych
własnościach trakcyjnych i sporej ładowności.
Dla znanych konstrukcji BMW i Zündappa był
to twardy, francuski orzech do zgryzienia.

BMW R42, 1926 r. | Bawarski sztywniak

O marce BMW i motocyklach oznaczonych
biało-niebieskim śmigłem można powiedzieć,
że są proste, schematyczne, nudne. Taki był
też R42. Lecz ceniona za jakość i solidność
konstrukcji marka stała się wzorcem sama dla
siebie.

Tę część przeznaczymy na motoryzacje polską i zagraniczną.
Otrzymacie informacje o „kultowych” motorach.  Wśród
polskich są WSK i MZ150 TS ,a wśród zagranicznych to
Gnome&Rhone CV2, 1939 r. | Francuski orzech i BMW R42,
1926 r. | Bawarski sztywniak

Sprawdzian
szóstoklasisty
odbył się
5.04.2016 r. tj.
wtorek. Pierwsza
część czyli język
polski i
matematyka
trwała 80 minut.
Nasze wrażenia
były ogólnie
dobre.

Według naszych
komentarzy i nie
tylko zadania nie
były trudne.
Druga część
język angielski
trwała 45 minut.
Poszło nam
całkiem dobrze,
ale niektórym
osobom
słuchanie

sprawiło
trudność.
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BOCIAN BIAŁYBociany na naszej szkole !!!

Na naszej szkole
od kilku lat
gościmy
bociany.
Upodobały sobie
gniazdo na
kominie budynku
szkoły. Uwiły go
sobie parę lat

temu. Naszym
zdaniem
przybycie
bocianów to
znak, że wiosna
już przybyła.
Jesteśmy dumni
z tego, że akurat
na

naszym
szkolnym
kominie gościmy
bociany.Oprócz
 żywych
bocianów
znajdują się
również ich
podobizny,

tyle że sztuczne.
Wygląda to tak,
jakby  bociany
pilnowały naszej
szkoły przez cały
rok.

Nasza Szkoła

Bocian

bociany

Przyjaciele z boiska ;)

Bociany w locie

W. Wawrzaszek
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Co znaczą  nasze imiona ?

Każdy z nas w chwili narodzin otrzymał jakieś imię.Decyzja podjęta przez naszych rodziców ma wpływ na całe życie..Rodzice wybierając nam imię
musieli myśleć o naszej przyszłości, również aby pasowało do naszego charakteru.Nasze imina znaczą:
Joanna jest osobą niezwykle energiczną. To natura wojowniczej rewolucjonistki. Posiada zdolności organizatorskie i kierownicze. Do tego z łatwością
zjednuje sobie ludzi. Zawsze stara się realizować swoje idee i często posiada dokładny plan na życie. Wywieranie na nią jakiejkolwiek presji mija się jednak z
celem, gdyż Joanna wszędzie chodzi swoimi ścieżkami. 
Maria jest prawdziwą choleryczką, przez co trudno z nią czasem wytrzymać. To kobieta zdecydowana, pracowita, przy tym nieco chmurna i
zaborcza, ale posiadającą bogactwo czułości oraz miłości.
Mateusz jest niezwykle odpowiedzialny, prawdomówny oraz dobroduszny. Ma ogromne poczucie sprawiedliwości i chętnie niesie pomoc innym. Raz
podjęte ustalenia i raz dane słowo realizuje z żelazną konsekwencją. Nawet, jeśli miałoby mu to przynieść straty. Ma bardzo silną wolę, często jednak jest
nadmiernie uparty i konserwatywny.
Karol jest osobą, która musi mieć jasno wytyczony cel. Gdy już go obierze, nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. To bardzo przebojowy mężczyzna. Woli
mylić się i posuwać naprzód, niż mieć rację i cofać się. Brzydzi się ludzkimi słabościami, a próby wzbudzenia w nim współczucia nie przynoszą rezultatu.
Jest subiektywnym egocentrykiem, ale może wszystko poświęcić dla idei. 
Konrad nieustannie popada w skrajności. Jego życie pełne jest wzlotów i upadków. Posiada bowiem delikatną konstrukcję psychiczną i zmienny charakter.
Jest w dużej mierze introwertykiem, gdyż nieraz zamyka się w sobie, ale i ekshibicjonistą, ponieważ lubi wystawiać się na pokaz. Konrada cechuje
wrodzona wrażliwość na piękno i sztukę. Posiada twórczą wyobraźnię i lubi opowiadać o sobie najróżniejsze historyjki, ale najczęściej zmyślone.
Weronika ma niełatwy charakter i potrafi nagle pokazać pazurki. Bardzo żywiołowo reaguje, gdy się z czymś nie zgadza, chociaż woli pokojowe rozwiązania.
Bywa istną mieszanką wybuchową. To kobieta zdecydowana i życzliwa, czasami nieco chmurna oraz zaborcza.Posiada jednak bogactwo czułości,
miłości i zmysłowości. 
Magdalena potrafi rozwiązać nawet najbardziej zawiłe problemy i znaleźć wyjście z niejednej kłopotliwej sytuacji, pod warunkiem, iż nie jest akurat
wzburzona i da się z nią porozumieć. Jest bardzo impulsywna i nie liczy się ze słowami, co w pierwszej chwili zraża do niej ludzi. Kto się do niej
przekona, odnajdzie w Magdzie wierną i oddaną przyjaciółkę
Ewa to odpowiedzialna i rozsądna kobieta, która posiada naturę pełną czułości i miłości. Niezwykle poświęca się w każdej pracy i przykłada do
powierzanych jej obowiązków. Jest zdecydowaną realistką o wzniosłych ideałach. 

Poznaj Swoje Imie
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