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            KĄCIK POETYCKI

"Kalafior"

Był raz sobie wąż
o nazwisku Chrząszcz.
Kupił sobie kalafiora,
lecz zapomniał pomidora.
Wrócił do chaty
i posprzątał graty.
Kalafiora ugotował,
po zrobieniu go spróbował.
To pyszne warzywo,
lecz słabe tworzywo.

                                 Jaś, Michał i Mikołaj

                  "Chrząszcz"

Był raz sobie pewien chrząszcz,
który kupił długi wąż;
a tym wężem podlewał kwiatki,
róże, fiołki i bławatki.

Piękne słońce na fiołek świeciło,
więc w jego łodyżce serduszko biło.
W końcu pękł mu cudowny wąż
i taki pożytek miał z tego
chrząszcz.

                  Zosia, Monika, Tosia Ś.

                 
                      "Wąż"

Karol kupił węża,
karmił go chrząszczami.

Wszędzie się wałęsał
między ogrodami.

Pani go znalazła w koszu na śmieci
i zaprosiła do swoich dzieci.

Okazało się, że to jest boa.
Zatańczyli wtedy wszyscy dookoła.

             Dominik, Bartek, Karol S.

  "Wycieczka"

Był raz sobie
Jacek,
na śniadanie
jadał placek.
Pobiegł raz w
pośpiechu
do małego
sklepu.

Znalazł tam:
pawiana, 

żółwia i tukana.
Lecz najbardziej
spodobał mu się
chrząszcz.
Był on biedny
niesłychanie,
bo go wąż
chciał zjeść na
śniadanie...

          Kuba W.
Antek,Karol R.

                   
               

                 "Kot"

Wlazł sobie kot na płot,
wtem oblał go wodą wąż.
Wtedy kot wyrzucił węża 
i kupił sobie dużo oręża.
Chrząszcz tam był
handlarzem,
kupił od kota bandaże.

      
      Witek, Mateusz, Kamil
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 Euro 2016 grupy

Euro 2016   
grupy

                            Kącik Mikiego

                 EURO 2016

Grupa A     Grupa B     Grupa C
Francja       Anglia         Niemcy
Rumunia     Rosja         Ukraina
Albania       Walia          Polska
Szwajcaria  Słowacja    Irlandia 

Grupa D     Grupa E      Grupa F
Hiszpania    Belgia        Portugalia 
Czechy        Włochy       Islandia
Turcja          Irlandia       Austria 
Chorwacja   Szwecja     Węgry

                                        Mikołaj

      

       "Clash of Clans" jest popularną grą na urządzenia mobilne, stworzoną
przez firmę "Supercell". Jest dostępna w wielu językach w sklepie iTunes za
darmo od wersji 1.7 wydanej 2 sierpnia 2012 roku, 
natomiast w Google Play od 8 października 2013. 
       "Clash of Clans" jest grą strategiczną, w której gracze budują i rozwijają
swoją wioskę, z czasem odblokowują potężniejszych wojowników, obronę,
naloty na inne wioski i rabowanie surowców, tworzą i dołączają do klanów
oraz wiele wiele więcej.
       Chociaż gra "Clash of Clans" jest bezpłatna, za dodatkową opłatą
można dokonać zakupów za realne pieniądze w Apple App Store czy
google play store. Jednakże wszystkie funkcje gry są dostępne dla graczy,
nawet tych, którzy nie chcą robić zakupów w aplikacji. Gra 
"Clash of Clans" jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android!

                                               źródło: http://pl.clashofclans.wikia.com/  

WWE to
 amerykańska
spółka prywatna
działająca
głównie w
sferze
wrestlingu, z
dochodami w
dziedzinach
filmu, muzyki,
licencjonowania
produktów oraz
bezpośredniej

sprzedaży. Jest
to obecnie
największa
federacja
wrestlingu na
świecie,
osiągająca 13
milionów
widzów w
Stanach
Zjednoczonych i
transmitująca
swoje programy

w 30 językach, w ponad 145
krajach.
                 Właściciele
Głównym właścicielem, prezesem
oraz CEO federacji jest Vincent 

Kennedy McMahon. Obecnie
siedziba spółki znajduje się w
Stamford, a jej oddziały w Nowym
Jorku, Los Angeles, Londynie,
Szanghaju, Tokio, Singapurze i
Mumbaju.
      Firma rozpoczęła działalność
jako Capital Wrestling Corporation
w 1952, która promowała się jako
World Wide Wrestling Federation, a
od 1979 jako World Wrestling
Federation. W 2011 roku zmieniono
nazwę spółki na WWE (World
Wrestling Entertainment).

      źródło: https://pl.wikipedia.orgClash of Clans play.google.com
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Wtedy samolot
za bardzo
podniósł dziób i
otarł o ziemię
ogonem przy
lądowaniu.
Mechanicy na
otarcie ogonu
nakleili jedynie
aluminiowa
płytę. 

"Clash Royale"
 to dość nietypowa sieciowa gra strategiczna łącząca w sobie elementy
tower defense, karcianki i MOB-y. Rozgrywka opiera się na kilku
aspektach. Głównym jest oczywiście walka, w której naszym celem jest
zniszczenie królewskiej wieży (to ta na środku), choć można wygrać i
bez tego. Za każde zniszczenie budowli zdobywamy bowiem koronę, a
na rozegranie potyczki mamy określony czas. Oznacza to, że czasami
wystarczy tylko zniszczyć jedną małą wieżę i obronić wszystkie swoje.
Czasami walczymy też w dogrywce o to, kto pierwszy rozniesie w pył
dowolną budowlę. Niemniej pozbycie się głównej budowli sprawia, że
automatycznie wygrywamy starcie i zdobywamy OD RAZU trzy korony.
         Walka to jednak nie wszystko, gdyż drugim ważnym elementem są
Karty, które odblokowujemy podczas rozgrywki, a z nich tworzymy
deck, czyli zestaw ośmiu kart wykorzystywanych w potyczkach.
          Poza tym wszystkim tytuł mocno stawia na aspekty
społecznościowe. Do tytułowych klanów możemy przystąpić, by
walczyć dla nich o punkty, prosić kolegów z ekipy o karty, samemu
dzielić się swoimi, rozgrywać mecze towarzyskie itd.

                     źródło: https://play.google.com i http://gramynawynos.pl/

KĄCIK
JAKUBA

CHINA
AIRLINES

  Katastrofa lotu
Boeinga 747-

300 pochłonęła
życie około 200
osób. Wszystko
rozpoczęło siĘ
22 lata przed

tragedią. 

    
    W powietrzu są różnice ciśnienia
w porównaniu z  ziemią, dlatego
kadłub się rozszerza. Z każdym
kolejnym lotem dziura się
poszerzała. W końcu 22 lata
później kadłub nie wytrzymał. Ogon
się oderwał, samolot zaczął
nurkować a następnie rozpadł się w
powietrzu.
  
                  PRZYCZYNA
     Mechanicy nie zobaczyli
dokładnie ogona. Przyczepili tylko
aluminiową blachę, dlatego nikt nie
mógł się dowiedzieć, co się dzieje z
ogonem.

                                      Jakub

  

Boeing 747-300 www.cardatabase.net
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   To proste
wystarczy
płożyć
bloczek
ruchu obok
drugiego
bloczka,
trzeba
jednak
wiedzieć
obok 
którego 
oraz gdzie. 

duszek

            Aby stworzyć wymarzoną grę, animację lub wiele innych dziwów, najpierw musisz
wybrać sobie duszka, np. kotka. Powyżej pokazuję jak możesz go usunąć lub dodać nowego.
Do niego trzeba dodać jakiś skrypt. W skrypcie ma być przynajmniej jeden blok z działu ruch
np.:
-przesuń o ... kroków
- obróć o ... stopni
-kierunek na ...
-ustaw w stronę...
-idź do ...
-leć przez ... s do x: ... y: ...
Jeśli masz pytania związane z programem, zwróć się do mnie.

Gdzie można ściągnąć screcha: 
http://download.komputerswiat.pl/Scratch 2.0 Offline Editor 439.3Mi
                                                                                                       Michał

                                      KĄCIK MICHAŁA
                 JAK  PROGRAMOWAĆ  W  SCRECHU  

Michał
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                                      Z ŻYCIA KLASY
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