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KALENDARIUM  SZKOLNE
2017r.
1.  18.01. Wycieczka klas V
do Poznania.
2.  23-25.01. Tydzień
filmowy.
3.  26.01. Szkolny Konkurs
Recytatorski    kl. IV – VI.
4.  27.01. Apele
podsumowujące pracę w I
semestrze.
5.  30.01 – 10.02. Ferie
zimowe.
6.  14.02. Walentynki.
7.  14.02. Balik
karnawałowy dla klas I i II.
8.  15.02. Dyskoteka
karnawałowa dla          
 klas IV – VI.
9.  16.02. Balik
karnawałowy dla klas III.
10.  21.02. Spektakle
profilaktyczne               dla
klas I - VI
11. Rekolekcje szkolne
 8-10.03."Być dobrym jak
chleb"

B. Błaszak

B.Błaszak

.

.
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World Of Warships
World of Warships to gra autorstwa firmy Wargaming.net.  Gra jest przeznaczona już dla dzieci w wieku 

od 7 lat.
Darmową wersję gry można pobrać na stronie:  https://worldofwarships.eu/pl/content/game/gry

Tradycyjnie zakładamy na początku nasze konto na stronie: http://eu.wargaming.net/
W grze przeprowadza się bitwy morskie. Do walk możemy użyć następujących statków:  lotniskowce,

niszczyciele,  krążowniki, pancerniki. Jak w poprzednich rodzajach gier tego wydawcy, tak i tutaj możemy liczyć
na wiarygodne odwzorowanie modeli statków co sprawia, że gra staje się jeszcze bardziej ciekawsza.

Wymagania sprzętowe: PC z Windows Vista/7/8/8.1/10 oraz dostęp do internetu.
                                                                                                                        Autor M. Nowak

War Thunder

War Thunder to symulator pola walki, wyprodukowany przez studio Gaijin Entertainment. Gra jest przeznaczona
już dla dzieci w wieku od 12 lat. War Thunder to darmowa gra sieciowa. Tutaj mamy możliwość zasiąść za
sterami samolotów bądź czołgów i rozegrać historyczne starcia z okresu II wojny światowej oraz wojny
koreańskiej. Tutaj również występuje wiele wiernie odwzorowanych pojazdów. Ponadto w grze znajdziemy
dokładne mapy terenów, realistyczną fizykę i model uszkodzeń.
Gra daje możliwość sterowania zarówno myśliwcami,  bombowcami, jak również pokierować czołgami,
niszczycielami czołgów czy działkami przeciwlotniczymi wyprodukowanymi między innymi w: Niemczech,
Związku Radzieckim, Wielkiej Brytanii, Japonii a nawet Stanach Zjednoczonych.
Wymagania sprzętowe: PC z Windows Vista/7/8/8.1/10 oraz dostęp do internetu.
                                                                                                                     Autor M. Nowak

M Nowak .
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WIELKANOC

    
 W dawnych czasach wielkanocny stół wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pewien dworzan opisał świąteczny
stół, który widział w pałacu bogatego mieszczanina.  
  
Stół był okrągły i tak ogromny, że mogło by przy nim usiąść ze sto osób. Obok kiełbas i kolorowych jaj ułożonych
na srebrnych misach, stały tam srebrne łódeczki pełne owoców usmażonych w cukrze. Między nimi ustawiono
duże figury z ciasta, przedstawiające różne śmieszne scenki.
        
 Dużo miejsca zajmował wielki kołach, czyli placek, ozdobiony figurami z ciasta, przedstawiał dwunastu
apostołów otaczających postać Pana Jezusa.
       
W samym  centrum stał baranek z masła. Był on wielkością żywej owieczki, a oczy zrobiono mu z prawdziwych
brylantów.
                                                                                                                              Autor P. Pucek

P.Pucek

Do koszyczka wkładamy:

�baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
�jajka – symbol rodzącego się życia,
�chrzan – symbol siły,
�wędliny – symbol płodności i dostatku,
�ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
�sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz
istota prawdy,
�ciasto (babkę) – symbol wszechstronnych
umiejętności.
Tradycyjne świąteczne potrawy to:
� żurek – czyli barszcz biały,
� kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,
�szynka wędzona w jałowcowym dymie,
�ćwikła z chrzanem,
�pieczone mięso,
�własnoręcznie wykonana babka,
�mazurek z artystycznymi dekoracjami,
�pascha,
�kołacz,
�sernik (kiedyś zwany przekładańcem).

                                                     Autor P. Pucek

.
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A.Bromber

   

     Jak się nazywa wymarła rasa konia ?
      - Koniec

                Jak się nazywa zwariowany autobus ?
                                - Szajbus

    Jak się nazywa człowiek, który liże parę wodną ?
    - Paralizator

                           Co mówi kula do postrzelonego ?
                           - Znam cię na wylot

             Imię greckiego boga czystości ?
             - Domestos

  
  Co robi siatkarz, gdy ma urodziny ?
    - Przyjęcie

                                                  Autor A. Bromber

  Jak się nazywa szybka sklepowa lada ?
             - Lada moment

                     Jak się nazywa impreza u Wery ?
                      - Discovery
            
         Ulubiony ocet prokuratora
         - Winny
           
                     Co robi skater w toalecie ?
                     - Szaleje na desce
          
                                       W co gra śmieciarz ?
                                         - W kosza
         
           
   Jak się nazywa facet, który mierzy łódź od              
środka ?
    - Włodzimierz
         
                Co mówi podłoga po remoncie
                   - Jestem wykończona !
                                                   
                                           Autor A. Bromber

NA WESOŁO

.
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B.Błaszak

B.Błaszak J.Jabłońska

               

                                                         Z ŻYCIA SZKOŁY

                                                          

.

. .
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29.01.2017r. kilkunastu uczniów z naszej szkoły wyjechało
nanarty biegowe i zjazdowe do Jakuszyc.
Nocleg uczniowie mieli zapewniony w „Chatce Izerskiej”.
Codziennie przebiegali  na nartach około 10 km.
Uczestnicy obozu polecają wszystkim ten wyjazd za rok.
                           Informacji udzieliła Julia Szremska

T. Frąk

T.Frąk

                                                                          FERIE  ZIMOWE
                                            29.01.2017r. kilkunastu uczniów z naszej szkoły wyjechało
                                                        na narty biegowe i zjazdowe do Jakuszyc.
                                                Nocleg uczniowie mieli zapewniony w „Chatce Izerskiej”.
                                                     Codziennie przebiegali  na nartach około 10 km.
                                               Uczestnicy obozu polecają wszystkim ten wyjazd za rok.
                                                                                  Informacji udzieliła Julia Szremska

                                                             

.

.
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B. Błaszak

                                    RUSZ GŁOWĄ

.
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