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W dniu Twojego
święta Życzę Ci 
z całego serca

zdrowia, szczęścia
i pomyślności.

Niech los, co ma
najlepszego,

Ściele Ci pod nogi
I niech Cię otacza

radość, a omija
smutek.

życzą
redaktorzy

Życia Czwórki

Uśmiechu 
na twarzy, 

a w sercu radości,
spełnienia marzeń

i szczęścia 
w miłości! 

Wszystkiego
Najlepszego 
z okazji Dnia
Mężczyzny!!!

życzą
redaktorzy

Życia Czwórki
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PhotoMath

Nie wiesz czy dobrze rozwiązałeś zadanie z
matematyki? Sprawdź się!
PhotoMath - darmowa aplikacja do obliczeń
matematycznych. Wystarczy zeskanować za pomocą
aparatu w smartfonie równanie matematyczne, a
aplikacja pokaże nam wynik. To jednak coś więcej niż
zwykła ściągawka. Aplikacja jest już dostępna
bezpłatnie na smartfony:
- iOS
- Windows Phone
- oraz Androida                                                  

                                Michalina Leciejewska
                      

l

Zezia i Giler (2012)

"Zezia i Giler" Agnieszki Chylińskiej to książka zabawna, napisana językiem

zrozumiałym dla dzieci i dorosłych. Autorka pod postacią Zezi bacznie

obserwuje otaczający ją świat i opowiada o nim w interesujący sposób.

Czytając książkę można dowiedzieć się jak dzieci obserwują relacje rodziców.

Osoby dorosłe poznając opowieści bohaterki mogą zobaczyć jak wiele

maluchy wiedzą o ich codziennych problemach. Autorka w
bardzo ciekawy sposób pokazuje, że nie wszyscy
są tacy sami. Książka  uczy tolerancji i szacunku do
drugiego człowieka. Po przeczytaniu całej książki,
wprost chce się sięgnąć po jej kontynuację. Do tej
pory powstały:
- "Zezia Giler i Oczak" (2013)
- "Zezia i wszystkie problemy świata" (2015)
Ponadto Agnieszka Chylińska jest również autorką
równie ciekawej opowieści pt. Labirynt Lukrecji
(2014).

Zapraszam do lektury :)
                                              Michalina Leciejewska

L

m

M

http://www.windowsphone.com/s?appid=1f25d5bd-9e38-43f2-a507-a8bccc36f2e6
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Szarlotka Michaliny
Cześć! Dziś mam dla Was sprawdzony przepis na
smaczną szarlotkę.  Można podawać ją na ciepło z
lodami lub na zimno z cukrem pudrem. Często piekę ją
sama w domu, więc gwarantuje, że jej wykonanie nie
jest skomplikowane : ).
                             
Zaczynamy!
Składniki:
·  1 kostka margaryny PALMA
·  3/4 szklanki cukru
·  1 jajko
·  1 żółtko
·  3 szklanki mąki tortowej
·  2 łyżeczki proszku do pieczenia
·  4 szczypty bułki tartej
·  cynamon
·  1 duży słoik przecieru z jabłek
Sposób przygotowania:
Do dużej miski wkładamy margarynę (nie wyrzucajcie
papierka od margaryny, przyda się do wysmarowania
formy do pieczenia), cukier ,jajko, żółtko, 2 szklanki
mąki, proszek do pieczenia i wszystko gnieciemy.
Podczas zagniatania należy stopniowo dosypywać 
ostatnią szklankę mąki. Kiedy ciasto jest już gotowe,
dzielimy je na dwie części. Jedną część rozkładamy
na wcześniej posmarowanej blaszce, drugą cześć
rolujemy i dzielimy na 3 części . Tak przygotowane
ciasto wkładamy do zamrażarki na 30 min.      
Wcześniej  rozłożone ciasto posypujemy odrobiną
bułki tartej, rozsmarowujemy jabłka i sypiemy je
cynamonem oraz resztą bułki. Drugą część ciasta
ścieramy na tarce i wykładamy na resztę składników.
Ciasto wkładamy do rozgrzanego piekarnika i
pieczemy ok. 60 min. w temperaturze 180 stopni
(najlepiej w funkcji termoobiegu).
Smacznego!

Wskazówki narciarskie
1. Używaj bezpiecznego sprzętu, przede wszystkim

wiązań. Pamiętaj, że wiązanie jest wtedy
bezpieczne, gdy jest prawidłowo ustawione. Jazda
bez zabezpieczających pasków lub ski - stopów
jest niewskazana.

2. Wybieraj dla siebie takie trasy i stoki, abyś
zawsze panował nad szybkością. Jazdę dostosuj
do swoich umiejętności, pogody, rodzaju i stanu
trasy.

3. Zjeżdżaj tak, abyś nie stanowił zagrożenia dla
innych i siebie.

4. Kiedy skręcasz, zachowaj bezpieczną odległość
w stosunku do innych narciarzy, a przy
skrzyżowaniu torów jazdy daj pierwszeństwo
jadącemu wolniej lub będącemu niżej od ciebie.

5. Nie zatrzymuj się nigdy w poprzek trasy, w
przewężeniach i na zakrętach, jeżeli upadniesz -
wstań zaraz o ile to możliwe i zwolnij drogę.

6. Wyprzedzaj w takiej odległości, byś nie ograniczał
wyprzedzanemu swobody ruchu. Na trasie można
poruszać się tylko na nartach, pieszym wstęp jest
wzbroniony.

7. Przestrzegaj znaków informacyjnych dla
narciarzy.

8.  Nie zjeżdżaj blisko wyciągu narciarskiego i nie
przecinaj trasy tego toru.

9. Pomagaj mniej sprawnym narciarzom. W razie
wypadku udziel pomocy lub zorganizuj pomoc.

10. Dbaj o kondycję, korzystaj ze szkolenia pod
okiem instruktora narciarskiego, o ile twoje
umiejętności jazdy na nartach nie są
wystarczające. Nauczysz się szybcij i będziesz
prawidłowo wykonywał ewolucje narciarskie.
Szkolenie i treningi można wykonywać tylko w
wyznaczonych miejscach.

     
 Życzę miłego szusowania! Michalina:)

L M
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Babeczki
Basi

Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 0,5 szklanki cukru
- 2 łyżeczki cukru waniliowego
- 2 łyżki kakao
- 1 jajko
- 0,5 szklanki oleju
- 1 szklanka mleka       
- 2 czekolady mleczne

Przygotowanie:
Najpierw należy dodać do siebie 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5

szklanki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki kakao a następnie
wszystko razem wymieszać i dodać 1 jajko, 0,5 szklanki oleju, 1
szklankę mleka. Przygotowane ciasto wlewamy do połowy papilotki, wkładamy 1
kostkę czekolady i zalewamy do końca. Babeczki pieczemy w 200 stopniach przez
20-25 minut . Z tej porcji ciasta można zrobić 24 babeczki.

Chciałabym dodać, że przepis został sprawdzony
przez uczniów Gimnazjum w Szkaradowie.
                                                
                                    Życzę smacznego!!!

D

Słówka z języka angielskiego

Add - dodawać
Addition - dodatek
Above - powyżej
Account - konto
After - później 
Act - postępować

Again - znowu
Always - zawsze
And - oraz/i
Also - również
Among - wśród
Amount - kwota/ilość
Allow - pozwalać
All - wszystko
Agreement - umowa/zgoda
Amusement - rozrywka
Acid - kwas
Able - zdolny (do zrobienia czegoś)
Bitter - gorzki
Blow - dmuchać
Boat - łódka
Bright - jasny
Bottle - butelka
Both - oba
Box - pudełko
Brain - mózg
Bread - chleb
Bring - przynieść
Broken - zepsuty
Buck - kozioł
Bucket - wiadro
Brother - brat
Business - biznes
Brush - pędzel
But - lecz/ale
Busy - zajęty
Button - przycisk/guzik

Szlifuj Swój Angielski
B

JN
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Zrób to sam

Kwiatek kawowy!
Co będzie potrzebne:
– ziarna kawy,
– kula styropianowa,
– doniczka,
– gąbka florystyczna,
– klej,
– nożyczki,
– kijek,
– wstążka,
– słoma dekoracyjna.

Jak to zrobić?
1. Kijek ozdobić słomą dekoracyjną lub wstążką,

końce mocując klejem.
2. Nabić kulę styropianową na kijek i przykleić do niej

ziarenka kawy. Najlepiej użyć kleju na ciepło,
można jednak opcjonalnie wykorzystać gęsty,
biały klej hobbistyczny.

3. Włożyć gąbkę florystyczną do doniczki, wbić w
nią kijek, doniczkę szczelnie zasypać ziarenkami
kawy.

4. Na kijku zawiązać ozdobną kokardę i gotowe! 

Dzień Kobiet
Kobiety obchodzą swoje święto już od ponad 100 lat.
Świętuje się je nie tylko w Polsce, lecz także w
Chinach, na Białorusi, w Kamerunie czy Burkina Faso.
To tylko fragment listy państw, w których Dzień Kobiet
jest oficjalnym świętem.
Choć Dzień Kobiet jest świętem międzynarodowym, to
nie we wszystkich krajach wygląda tak samo. Co
więcej, jego obchody przypadają w różne dni w roku.
W Armenii obchodzony jest 7 kwietnia jako Dzień
Piękna i Macierzyństwa. W Tunezji Święto Kobiet
przypada 13 sierpnia. W Rumunii obchodzi się je 8
marca, ale w tym samym dniu przypada tam również
Dzień Matki.
Nie masz pomysłu, jakie życzenia złożyć z okazji Dnia
Kobiet? Podpowiadamy! Zobacz wierszyki, jakimi na
pewno sprawisz przyjemność wszystkim paniom!

Raz do roku jest taki dzień,
który przemija, jak piękny sen.
Wszystkie kobiety, panie i matki
w dniu tym dostają pachnące kwiatki.
Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,
tylko przesyłam w życzeniach sam siebie!

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko!

Życzę Ci, abyś odnalazła:
w ciszy swoje myśli i marzenia, 
w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia, 
w otaczającym świecie radość istnienia, 
w kolorach, smakach i zapachach wielkość
natchnienia,
a w sobie miłość.
                                        
Do życzeń polecam wykonanie kwiatka kawowego.
Instrukcja obok .      
                                          Aleksandra Nowak
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Informacje
23 lutego (czwartek)
Tłusty czwartek

25 lutego  (sobota)
Ostatnia sobota karnawału

28 lutego  (wtorek)
Ostatki Marzec

1 marca  (Środa)
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, Popielec

8 marca  (Środa)
Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 marca  (piątek)
Dzień Mężczyzn

20 marca  (poniedziałek)
Początek astronomicznej wiosny

26 marca  (niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni

Kwiecień
1 kwietnia  (sobota)
Prima Aprilis

9 kwietnia  (niedziela)
Niedziela Palmowa

13 kwietnia  (czwartek)
Wielki Czwartek

14 kwietnia  (piątek)
Wielki Piątek

15 kwietnia  (sobota)
Wielka Sobota

CZEŚĆ!

Czytelnictwo
Dzisiejszy artykuł  skierowany jest do osób, które są

wielbicielami książek. Poniżej znajdują się propozycje czytelnicze o

zróżnicowanej tematyce. Chętnych zapraszam do lektury. 

"MROCZNA WIEŻA'' - opowiada historię Rolanda
Deschaina, którego celem życiowym jest dotarcie
do tytułowej Mrocznej Wieży, mitycznego
budynku, który może być istotą całego istnienia,
znajdującego się w centrum wszystkich światów. 
"SOLARIS'' - główny bohater – psycholog Kris
Kelvin przybywa z Ziemi na stację badawczą
unoszącą się nad cytoplazmatycznym
oceanem pokrywającym obcą planetę Solaris.
Ocean ten wydaje się być pewną formą
inteligencji, o zdumiewających możliwościach
interwencji w chaotyczny ruch orbitalny planety
wewnątrz układu podwójnej gwiazdy. 
"WSZYSTKIE JASNE MIEJSCA'' - odważna
opowieść o miłości, przeżywaniu życia. Historia
dwojga młodych ludzi, którzy znajdują siebie
nawzajem, gdy stoją na skraju przepaści.
"MAGICZNA TRZYNASTKA'' - rodzina
Beaumontów z pozoru jest dość zwyczajna, lecz
wystarczy przyjrzeć się jej bliżej, by zauważyć, że
towarzyszy jej niezwykła aura. Każdy z
Beaumontów posiada pewną szczególną
umiejętność, iskierkę, która ujawnia się w dniu
jego trzynastych urodzin. 

                                  Nowak Aleksandra

CZYTELNICTWO AN

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_luty/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/tlusty_czwartek/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_luty/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/ostatnia_sobota_karnawalu/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_luty/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/ostatki/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/narodowy_dzien_pamieci_zolnierzy_wykletych/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_kobiet/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_mezczyzn/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/poczatek_astronomicznej_wiosny/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/zmiana_czasu/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/prima_aprilis/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/niedziela_palmowa/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/wielki_czwartek/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/wielki_piatek/2017
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/wielka_sobota/2017


www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 04/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Życie Czwórki

Gwiazda numeru
Wywiad przeprowadzony z panią Haliną Stanek,
nauczycielką języka polskiego w naszej szkole.

Dzień dobry nazywam się Jonasz Jóska i chodzę do
klasy VIB. Czy mógłbym z Panią przeprowadzić
wywiad?
Tak!
1. Jaki przedmiot sprawiał Pani najwięcej trudności,
gdy chodziła Pani do szkoły?
Najwięcej trudności w szkole sprawiała mi fizyka.
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Gdy uczniowie są zadowoleni, gdy pokonują trudności
i  zdobywają wiedzę i umiejętności.
3.Jeśli mogłaby Pani powrócić do szkoły jako uczeń,
chciałaby Pani coś zmienić w swoim życiu?
Myślę, że nie. Na pewno zostałabym nauczycielką, bo
to zawsze było moim marzeniem. 
4.Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole?
Ponad trzydzieści lat.
5.Kiedy postanowiła Pani, że zostanie nauczycielem?
Dokładnie nie pamiętam, ale chyba w szkole
podstawowej. W liceum już wiedziałam, że będę
pracowała z dziećmi.
6.Decyzje o wyborze zawodu podjęła Pani sama, czy
namawiali Panią do tego  rodzice?

Decyzję podjęłam sama, ale moje koleżanki też
wybierały się na studia pedagogiczne.
7.Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot
nauczania?
W liceum chodziłam do klasy humanistycznej,
ponieważ lubiłam język polski i wszystko co jest z nim
związane.
8.Jakie jest Pani hobby?
Lubię czytać książki, lecz gdy mam czas, wyszywam.
.9.Czy zawód nauczyciela jest trudny?
Uważam, że zawód nauczyciela jest trudny, ponieważ
uczniowie są różni, a każdemu chciałoby się
przekazać jak najwięcej wiedzy. Praca ta wymaga
wiele cierpliwości.
10.Co jest najciekawszego w tym zawodzie?
Najciekawsza jest praca z dziećmi, bo każdy jest inny,
ma inne pomysły. 
Dziękuje za udzielenie wywiadu. Chciałaby Pani kogoś
pozdrowić?
Również dziękuje i pozdrawiam wszystkich moich
uczniów i życzę sukcesów .

Gwiazdka numeru
Wywiad przeprowadzony z uczniami naszej szkoły
- Michałem i Maciejem Demutami, braćmi z klasy 6a: .

Cześć. Jestem waszym kolegą z klasy 6b. Nazywam
się Jonasz Jóska i chciałbym z Wami przeprowadzić
wywiad.

1. Od ilu tal grasz w koszykówkę?
Michał: od 6 lat.
Maciej: od 6 lat.
2. Dlaczego uprawiasz akurat ten sport?
Michał: bo jest fajnym sportem.
Maciej: bo mnie mama zachęciła.
3. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
Michał: wychowanie fizyczne.
Maciej: matematyka.
4. Co lubisz robić w wolnym czasie?
Michał: trenować.
Maciej: lubię odpoczywać.
5. Jaka według Ciebie powinna być szkoła?
Michał: wesoła.
Maciej: bez lekcji.
6. Chciałbyś coś zmienić w szkole?
Michał: żeby nie było testów.
Maciej: żeby było domowe picie w sklepiku.
7. Czym jest dla Ciebie szkoła?
Michał: nauką.
Maciej: stratą czasu.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.
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Koszykówka
Koszykówka – dyscyplina sportu drużynowego, w
której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko
sobie próbują zdobyć punkty wrzucając piłkę do kosza.
Jest jedną z najpopularniejszych[według kogo?] i
najchętniej oglądanych dyscyplin na świecie. Za datę
powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 1891
roku, a za jej twórcę – Jamesa Naismitha.
Historia :
Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 roku w
Springfield w stanie Massachusetts, gdy nauczyciel
wychowania fizycznego w YMCA James Naismith
opracował grę zespołową, którą mogliby uprawiać
studenci college'u zimą w sali. Początkowo do gry w
koszykówkę używano zwykłej piłki futbolowej. Zasady
koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez
twórcę tego sportu. Gra ta stawała się coraz bardziej
znana, a jej zasady zmieniały się. Wkrótce
koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej. 6
czerwca 1946 zostało założone BAA (Basketball
Association of America), które jesienią 1949 przybrało
nazwę National Basketball Association.
Pozycje Koszykarskie:

JJ

Rozgrywający – point guard (PG), tzw. "1" – od tego
zawodnika wymagane jest wiele asyst, przechwytów i
brak strat. Jest to najczęściej najniższy zawodnik w
zespole.
  Rzucający obrońca – shooting guard (SG), tzw. "2" –
od tego zawodnika wymagana jest umiejętność
zdobywania wielu punktów, głównie rzutami z
dystansu.
  Niski skrzydłowy – small forward (SF), tzw. "3" – od
zawodników na tej pozycji wymagane jest zarówno
wspieranie niższych i wyższych graczy oraz duża
wszechstronność.
  Silny skrzydłowy – power forward (PF), tzw. "4" – od
graczy na tej pozycji wymaga się skutecznej gry w
obronie (m.in. zbiórki, bloki) i ataku (głównie punkty
spod kosza).
  Środkowy – center (C), tzw. "5" – jego głównym
zadaniem jest zdobywanie punktów spod kosza,
zbieranie piłek z tablicy i blokowanie rzutów rywali.
Środkowymi zostają najczęściej najwyżsi gracze w
drużynie.
Najlepsi koszykarze :
Michael Jordan , Scottie Pippen , Kobe Bryant .

                                                            Jonasz Jóska

JJ

JJ

JJ
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Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Nagroda główna: bon o wartości 5 zł do wykorzystania na zakupy
w naszym sklepiku szkolnym. Kupon z hasłem można wrzucać do urny w sali nr 13 u p. Anny Salamońskiej od
dnia 27.01.2017 r. do 03.02.2017 r. Losowanie odbędzie się 06.02.2017 r o godz. 12.00. Imię i nazwisko oraz
klasa zwycięzcy zostanie wywieszone na naszej stronie internetowej w zakładce Życie Czwórki.
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	W dniu Twojego święta Życzę Ci  z całego serca zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech los, co ma najlepszego, Ściele Ci pod nogi I niech Cię otacza radość, a omija smutek.
	Uśmiechu  na twarzy,  a w sercu radości, spełnienia marzeń i szczęścia  w miłości!   Wszystkiego Najlepszego  z okazji Dnia Mężczyzny!!!
	PhotoMath
	Zezia i Giler (2012)
	lm
	"Zezia i Giler" Agnieszki Chylińskiej to książka zabawna, napisana językiem zrozumiałym dla dzieci i dorosłych. Autorka pod postacią Zezi bacznie obserwuje otaczający ją świat i opowiada o nim w interesujący sposób. Czytając książkę można dowiedzieć się jak dzieci obserwują relacje rodziców. Osoby dorosłe poznając opowieści bohaterki mogą zobaczyć jak wiele maluchy wiedzą o ich codziennych problemach. Autorka w bardzo ciekawy sposób pokazuje, że nie wszyscy są tacy sami. Książka  uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Po przeczytaniu całej książki, wprost chce się sięgnąć po jej kontynuację. Do tej pory powstały:
	Nie wiesz czy dobrze rozwiązałeś zadanie z matematyki? Sprawdź się!
	PhotoMath - darmowa aplikacja do obliczeń matematycznych. Wystarczy zeskanować za pomocą aparatu w smartfonie równanie matematyczne, a aplikacja pokaże nam wynik. To jednak coś więcej niż zwykła ściągawka. Aplikacja jest już dostępna bezpłatnie na smartfony: - iOS
	- Windows Phone - oraz Androida
	- "Zezia Giler i Oczak" (2013) - "Zezia i wszystkie problemy świata" (2015) Ponadto Agnieszka Chylińska jest również autorką równie ciekawej opowieści pt. Labirynt Lukrecji (2014).

	Michalina Leciejewska

	Wskazówki narciarskie
	Szarlotka Michaliny
	Używaj bezpiecznego sprzętu, przede wszystkim wiązań. Pamiętaj, że wiązanie jest wtedy bezpieczne, gdy jest prawidłowo ustawione. Jazda bez zabezpieczających pasków lub ski - stopów jest niewskazana. Wybieraj dla siebie takie trasy i stoki, abyś zawsze panował nad szybkością. Jazdę dostosuj do swoich umiejętności, pogody, rodzaju i stanu trasy. Zjeżdżaj tak, abyś nie stanowił zagrożenia dla innych i siebie. Kiedy skręcasz, zachowaj bezpieczną odległość w stosunku do innych narciarzy, a przy skrzyżowaniu torów jazdy daj pierwszeństwo jadącemu wolniej lub będącemu niżej od ciebie. Nie zatrzymuj się nigdy w poprzek trasy, w przewężeniach i na zakrętach, jeżeli upadniesz - wstań zaraz o ile to możliwe i zwolnij drogę. Wyprzedzaj w takiej odległości, byś nie ograniczał wyprzedzanemu swobody ruchu. Na trasie można poruszać się tylko na nartach, pieszym wstęp jest wzbroniony. Przestrzegaj znaków informacyjnych dla narciarzy.  Nie zjeżdżaj blisko wyciągu narciarskiego i nie przecinaj trasy tego toru. Pomagaj mniej sprawnym narciarzom. W razie wypadku udziel pomocy lub zorganizuj pomoc. Dbaj o kondycję, korzystaj ze szkolenia pod okiem instruktora narciarskiego, o ile twoje umiejętności jazdy na nartach nie są wystarczające. Nauczysz się szybcij i będziesz prawidłowo wykonywał ewolucje narciarskie. Szkolenie i treningi można wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach.

	Babeczki Basi
	Słówka z języka angielskiego
	Składniki: - 2 szklanki mąki - 2 łyżeczki proszku do pieczenia - 0,5 szklanki cukru - 2 łyżeczki cukru waniliowego - 2 łyżki kakao - 1 jajko - 0,5 szklanki oleju - 1 szklanka mleka        - 2 czekolady mleczne
	Przygotowanie:

	Dzień Kobiet
	Zrób to sam
	Kwiatek kawowy!
	CZYTELNICTWOAN

	Informacje
	23 lutego (czwartek)
	Tłusty czwartek
	25 lutego  (sobota)
	Ostatnia sobota karnawału
	28 lutego  (wtorek)
	Ostatki Marzec
	CZEŚĆ!
	1 marca  (Środa)
	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Popielec
	8 marca  (Środa)
	Międzynarodowy Dzień Kobiet


	Czytelnictwo
	10 marca  (piątek)
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	20 marca  (poniedziałek)
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	26 marca  (niedziela)
	Zmiana czasu z zimowego na letni
	Kwiecień
	1 kwietnia  (sobota)
	Prima Aprilis
	9 kwietnia  (niedziela)
	Niedziela Palmowa
	13 kwietnia  (czwartek)
	Wielki Czwartek
	14 kwietnia  (piątek)
	Wielki Piątek
	15 kwietnia  (sobota)
	Wielka Sobota
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