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        Przyroda w zimie

    Zima to jedna z pór roku z najniższymi temperaturami i
padającym śniegiem. Zbiorniki wodne, czyli stawy, jeziora, rzeki,
itp. zamarzają, a na ich powierzchni pojawia się lód.
Jeżeli chodzi o śnieg, to podobno nie ma na świecie dwóch
identycznych płatków śniegu. 

ciąg dalszy strona 2.
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                                                            (Ciąg dalszy ze strony 1)                                                                   

                               Przyroda w zimie
 
  Zima to jedna z pór roku z najniższymi temperaturami i padającym śniegiem. Zbiorniki wodne, czyli
stawy, jeziora, rzeki, itp. zamarzają, a na ich powierzchni pojawia się lód.
Jeżeli chodzi o śnieg, to podobno nie ma na świecie dwóch identycznych płatków śniegu. 
Różne gatunki ptaków odlatują na zimę do ciepłych krajów, np. do Afryki lub do Ameryki Południowej.
Odlatują tam między innymi: słowik, bocian, batalion, wilga, jaskółka, czajka, skowronek, gęś gęgawa,
żuraw i gołąb grzywacz. Są także ptaki, które zostają w Polsce na zimę, czyli: dzięcioł, sowa uszata,
sikorka, bażant, zimorodek, czapla siwa, łabędź niemy, cietrzew, sroka, sójka i wróbel; a także przylatują
do nas: jer, jemiołuszka i gil.
 
  Zwierzęta zasypiające na zimę to: niedźwiedź, borsuk, jeż, nietoperz, wiewiórka, dzik, suseł, jeleń, łoś i
ryś. Zimą w piwnicy albo w jaskini można też dostrzec hibernujące nietoperze. Szukają one miejsc, gdzie
temperatura wynosi powyżej zera. Musi też tam być wilgotno. Nie można im przeszkadzać, bo w ten
sposób tracą energię niezbędną do przezimowania.
W zimę nie wszystkie rośliny wymierają, wręcz przeciwnie, zakwitają inne rośliny. Są to między innymi:
ciemiernik, wrzośce, zimokwiat wczesny, oczar pośredni, jaśmin nagokwiatowy, a także kalina wonna.
Podziwiajcie uroki tej pory roku!
                                                                                                                                            Łucja Kobuszewska
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                               Co robić zimą?
    Zimowy okres to świetny moment na spędzanie czasu razem z rodziną lub z kolegami.
Można razem się bawić w różne zabawy, np. ulepić bałwana. Najlepszy śnieg do ulepienia kuli jest
niezmarznięty i nieprzemoknięty. Bałwana można ustroić w garnek, zrobić guziczki z węgielków, a nos z
marchwi.
  
   Inną fajną zabawą jest „wojna na śnieżki”. Polega ona na rzucaniu w siebie kulami śnieżnymi, ale nie wolno
robić kul z lodu i celować w głowę. Dla ochrony można zbudować małą fortecę ze śniegu.
     Można też jeździć na łyżwach. Uwaga! Pamiętajcie, aby jeździć na lodowisku, a nie po stawach, rzekach
i jeziorach.
   
    Inną propozycją jest jazda na nartach. Polega ono na zjeżdżaniu z wysokich i małych górek. Uwaga!
Zabrania się  jeździć dzieciom bez opieki osoby dorosłej. Można też jeździć na trasach biegowych w lesie i w
parku.
   
     Jak wieje silny wiatr i jest duży mróz można spotkać się w domu i grać, np. w gry planszowe albo na
komputerze, w karty, oglądać filmy, czytać książki i opowiadać żarty.

                                                                                                                                    Mikołaj Chyliński kl. 3 A

                 Ciekawostki  o Star Wars
Z części IV - VII
Czy wiecie, że:
  1.  Han Solo wygrał Sokoła Millenium w kości łajdaka od Lando Charlisiana;
  2.  Na pokładzie gwiazdy śmierci podczas jej pierwszego zniszczenia zginęło ok. 8500 szturmowców,
ponad 2000 myśliwców „Tie”, ok. 4000 pilotów i 8 generałów;
  3.  Chewbaccka został pokazany w Ataku klonów pod koniec filmu;
  4.  Rasa Wookie jest starszym bratem rasy Ewoków z rasy misiowatych;
  5.  Rasa misiowatych Wookie ma broń typu kusza energetyczna, łuk energetyczny  i strzelbę energetyczną;
  6.  Gwiazda Śmierci zniszczyła planety Yovin Alderan Endor i układ Hosian .
                                                                                                                                               Michał Kłosiński
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                                    Na obozie narciarskim
Podczas ferii zimowych grupa dzieci z klas III - VI przebywała na obozie narciarskim w miejscowości Małe
Ciche. Oprócz jazdy na nartach, uczestnicy doskonale bawili się na basenach termalnych w słowackim
Popradzie, brali udział w konkursach karaoke i różnego rodzaju zabawach integracyjnych.

                                                                                                             Źródło: Facebook.com/IIpspprofesor

.

                                                                    „Moje ferie”
    Na feriach było wspaniale! W pierwszym tygodniu nie byłem nigdzie, ponieważ moja mama zachorowała.  Gdy
mama lepiej się poczuła, pojechała ze mną do ZOO w Płocku. W drugim tygodniu byłem w Witowie z tatą,
wujkiem, ciocią, bratem i siostrą. Jeździłem na nartach, czasem na kreskę, czasem slalomem. Raz pojechałem
do Białki Tatrzańskiej, bo umówiłem się z kolegą Mikołajem na narty. Najpierw pojechaliśmy na orczyk, a potem
na inne stoki. Zjechaliśmy nawet z czerwonej trasy, ale trzeba było uważać, bo było bardzo dużo ludzi. Co
prawda, ja też się przewróciłem, a potem poszliśmy do restauracji i piliśmy gorącą czekoladę. Następnego dnia 
byłem na Termach w Witowie. Bawiłem się fajnie, ale potem uderzyłem się głową o metalową podłogę.
Wróciliśmy pierwsi z tatą i zamówiliśmy pizzę. Wieczorem w telewizji leciała moja ulubiona bajka „Pingwiny z
Madagaskaru”. Następnego dnia najeździłem się od południa do wieczora na nartach. No i zrobiłem dwie rundy
wyścigu. W pierwszej rundzie wygrałem, ale się przewróciłem na końcu, a w drugiej przegrałem. A następnego
dnia rano wyruszyłem do domu. Jechałem 6 godzin.
Fajnie było na feriach!
                                                                                                                                              Filip Szochner 

.
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         Jak zrobić program komputerowy?
  Witam, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić program komputerowy…
  Najpierw włącz notatnik.exe (notatnik)
  Najlepiej na początku napisać taką komendę:

@ echo off
  Jak ją napiszesz, dalej możesz napisać kilka podstawowych komend:
Echo <tekst> - komenda np. „echo witaj” wyświetla napis „witaj”
Echo.  – ta komenda robi pustą linię
Cls  - ta komenda czyści ekran
Pause – komenda pauzuje program
Exit – wyłącza program
  Więcej komend pokażę w części  2 tego artykułu….
 

  Prosty kod programu, jaki możecie teraz zrobić:

@echo off
Echo.
Echo Hello world!
Pause
cls
Echo Witaj swiecie!
Echo.
Echo Obecnie jest rok 2017
pause
cls
echo Do widzenia!
pause
exit

   Po zrobieniu takiego programu wyświetla się pusta linia, po niej napis „Hello world!”, potem program się
wyłącza.
  Jak już napiszecie swój program, to kliknijcie na górze Zapisz jako, potem zapiszcie to jako program.bat .
końcówka .bat jest najważniejsza, bez niej program nie zadziała.
  Popróbujcie sobie z tymi komendami, które pokazałem, więcej komend pokażę w następnym numerze(pokażę
np: jak zrobić w nim hasło, oraz   jak zrobić FOLDER NA HASŁO!!!)

                                                                                                                                                  Jakub Marciniak

. .. .
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    Od niedawna moją uwagę
zwróciły na siebie małe stworki zwane
Pokemonami, prawdopodobnie przez szał, jaki zapanował na grę
POKEMON GO. 

  Jednak najpierw postanowiłem dowiedzieć się, skąd w ogóle wzięły się te
stworki. Okazało się, że za czasów naszych rodziców była to seria gier
firmy Nintendo na Game Boya, tworzonych od 1996r. przez Satoshiego
Tajiri. Potem przyszła kolej na serie bajek animowanych (ok. 800
odcinków podzielonych na serie), a ostatnio świat podbiła gra Pokemon
Go.

   Pokemon Go wcielamy sie w trenera Pokemonów i z telefonem w ręku
wyruszamy na dwór w poszukiwanie upragnionych stworków, które
będziemy mogli trenować i poddawać ewolucji. Każdy z graczy ma tak
zwany Pokedex (katalog Pokemonów), gdzie oznaczane są spotkane i
pochwycone stworzenia. Pokémony, łapane przez trenerów, są
najczęściej przechowywane w Pokebolach, (choć istnieją również inne
Balle). Ich właściciele mają obowiązek opiekować się nimi. Każdy
Pokémon należy do jednego z osiemnastu typów, zna ataki, które stosuje
podczas bitwy międzytreneramii Pokémonów, ma własne statystyki (atak,
obrona, szybkość, specjalny atak, specjalna obrona) itp. Ewolucja to
kluczowa część rozgrywki. Od niej zależy taktyka rozwoju, dobieranie
ataków, i... czekanie na upragniony wygląd w końcowej formie.
Otrzymujemy także odznaki za złapanie odpowiedniej liczby pokemonów
danego typu albo przejście wyznaczonej odległości.

  Celem gry jest opanowanie jak największej liczby ringów na rzecz swojej
frakcji (drużyny), co może wymagać pokonania pokemonów innej
drużyny, i utrzymanie kontroli nad ringami, do czego trzeba umieścić na
nim Pokemony swojego zespołu. Będą broniły terenu same.
Nieuwaga gracza obserwującego ekran smartfona, który nie zwraca uwagi
na otaczającą go rzeczywistość, może prowadzić do wypadków.

  Jednak, kiedy ruszam z kimś dorosłym pod rękę na poszukiwanie
Pokemonów świetnie się bawię, bo wiem, że ktoś nade mną czuwa.

                                                                         Krzysztof Zalewski kl. IIIc

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trener
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                                 Ćwiczą i mają dobre wyniki
Nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w szkolnych
kołach zainteresowań: matematycznym i polonistycznym. W związku z
tym startują w różnych konkursach.
26 listopada 2016 r. odbył się ogólnopolski konkurs „Alfik matematyczny”.
Z naszej szkoły startowało w nim 44 uczniów.
Po „Alfiku matematycznym”, dokładnie 14.12.2016r., odbył się ten sam
konkurs, tylko, że polonistyczny. Startowało w nim 38 uczniów.
Alfik, to popularny konkurs, w którym mogą brać udział uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Rozwija on u
uczniów samodzielność, twórcze myślenie, samodyscyplinę oraz
podejmowanie intelektualnych wyzwań.
Udział w konkursie pozwala zyskać stypendia i dzięki niemu można mieć
lepsze wyniki w szkole oraz porównać  swą  wiedzę w skali krajowej.
 WynikiOgólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny
Laureatka Magdalena Kubik
 - uczennica klasy IV a, uzyskała 146,25 p. na możliwych 150.
 Szóste miejsce w województwie, dwudzieste drugie w kraju!
Jedyna laureatka w rankingu płockich szkół! J
 Nauczyciel – D. Ostrowska
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Julia Kacprzak – kl. IV b, naucz. M. Lechowicz
 Aleksandra Kalińska – kl. IV c, naucz. D. Ostrowska
 Aleksandra Sołtysiak, kl. V c, naucz. D. Ostrowska
 Alicja Richert, kl. V a, naucz. D. Ostrowska
 Marta Olszewska, kl. VI d, naucz. D. Ostrowska
 Adriana Stachurska, kl. VI b, naucz. D. Ostrowska
 Antonina Królak, VI a, naucz. D. Drozdowska
 Maja Niewiadomska, kl. VI c, naucz. M. Lechowicz
 Zuzanna Falkowska, kl. VI b, naucz. D. Ostrowska
Wyniki  Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny
Laureaci:
  Michał Żurawski
 – uczeń kl. III b, 13 miejsce w województwie, 60 w kraju!
 Nauczyciel – Jadwiga Malinowska
 Ignacy Chodkowski
  – uczeń kl. II b, 15 miejsce w województwie, 45 w kraju!
 Nauczyciel – Małgorzata Chylińska
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Mateusz Racki – kl. II c, naucz. Karolina Maciaszek
 Filip Bereszczyński - kl. II b, naucz. Małgorzata Chylińska
 Kornelia Pisarska – kl. II a, naucz. Magdalena Mazuchowska
 Maja Jędrzejewska – kl. III b, naucz. Jadwiga Malinowska
Szkolna redakcja gratuluje wyników!!!
Jeśli nigdy jeszcze nie startowałeś w Alfiku matematycznym czy
humanistycznym, to wiedz, że warto brać w nim udział!

                                                                             Joachim Karaczewski

.
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                              Walentynki
        Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłości i zapewnienia o przyjaźni.
    Do Polski obchody walentynkowe trafiły z Bawarii i Tyrolu. Popularność zyskały w 90 latach w XX wieku.
Najważniejszym miejscem kultu  św. Walentego jest bazylika w Terni. Co roku w niedziele poprzedzającą 14
lutego do bazyliki  przybywają pary narzeczonych z całego świata, w celu złożenia przyrzeczenia małżeństwa.
Dzisiaj w wielu państwach świata Walentynki są po Bożym Narodzeniu najbardziej dochodowym świętem.
Rokrocznie wysyłamy miliardy kartek, listów, pluszaków i słodyczy.
                                                                                   
                                                                                                                                              Agata Malinowska

                                PIESKI, KOTKI…
  W styczniu świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Pieski w kropki, kotki w paski”. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów klas 0-6.
Prace wykonano różnymi technikami, począwszy od rysunku kredkami, flamastrami, farbami, przez wyklejanki i
samodzielnie wykonane pluszaki aż po prace wypalane na drewnianej desce.
Laureatami zostali:
 I miejsce: Basia Gadomska III c
 I miejsce: Kinga Składanowska IV c 
 II miejsce: Ada Bartoszewska 0 a
 II Szymon Ciecierski II a
 III miejsce: Alicja Myzia I a
 III miejsce: Sonia Woźniak I a

                                                                                                                                           P. Edyta Piotrowska

.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZERÓWECZCE I
PIERWSZEJ KLASIE

3 lutego w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.  Dzieci przygotowały program
artystyczny, który wprawił wszystkich gości w radosny nastrój.
Mali aktorzy pięknie śpiewali piosenki, recytowali wierszyki. Były życzenia i piękne prezenty dla naszych 
Atrakcją spotkania była niewątpliwie krótka lekcja fitnesu, w której uczestniczyły wszystkie babcie wraz z
wnuczętami. Zaproszeni goście dzielili się swoimi wrażeniami. Duma rozpierała ich serca, że mają tak
utalentowane i kochane wnuczęta. Nie zabrakło też pamiątkowych fotografii.
Na zakończenie wszyscy razem zatańczyliśmy rockendrolla:)
                                                                                                                                            P. Anna Piotrowska

.

. .
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 6 lutego, na balu karnawałowym było fajnie: różne  zabawy i klauny.
Klaun Pajko wraz z pomocnicą prowadzili zabawy, np. „raz dwa trzy baba jaga patrzy”, formowanie zwierząt z
balonów, zabawy z piłkami i balonami, przeciąganie liny. Przeważały konkurencje sportowe. Dzieci robiły balony
w kształcie pieska, miecza i szabli.
Niespodzianką była wata cukrowa, bardzo słodka i klejąca, potem było trzeba umyć ręce. Mniam, mniam!
Na balu wszystkie dzieci były fajnie i różnie przebrane, chłopcy np. za króla, rycerza, ninje, zwierzę, postaci z
Gwiezdnych Wojen, a dziewczynki przeważnie za księżniczki lub postacie z filmów.
Bal był udany, nawet moi koledzy tak mówili. J
                                                                                                                Filip Szochner & Szymon Rychliński

.

..
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                    Co słychać u Zuchów?
  Zuchy z G Z "Elfy z Tumskiego Wzgórza są w trakcie zdobywania sprawności grupowej "Przyjaciel zwierząt".
Na jednej ze zbiórek  odwiedził je weterynarz,  dr Paweł Józefiak, który opowiadał im o opiece nad  zwierzętami
domowymi oraz o potrzebujących naszej pomocy w czasie zimy.

    DMB U GZ „ELFY Z TUMSKIEGO WZGÓRZA”
  22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni - DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ. W
tym szczególnym dniu skauci przesyłając życzenia myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólna
służbę.

Dnia 7.02.2017 odbył się w naszej szkole Kiermasz Walentynowy, na którym było można zakupić upominki
związane z dniem zakochanych. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum ustawili stoły, na których były upominki
w postaci: serduszek, świec, pocztówek,  figurek i pluszaków. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na
wyjazd wakacyjny dla podopiecznych Fundacji „Portal FM” Pomagamy Dzieciom. Mamy nadzieję, że zebrane
środki wystarczą na organizację wakacyjnego pobytu dla podopiecznych.

  Współorganizatorzy akcji: Pani A. Tomczak
  Uczniowie gimnazjum:
  Z. Pajączkowska, M. Trzaska
  Uczniowie liceum:
  A. Herba, K. Sowińska, A. Górecka
 

                                                                                                           Kornel Łopiński ,Joachim Karczewski

    

Dnia 7.02.2017 odbył się w naszej szkole Kiermasz Walentynowy, na którym było można zakupić upominki
związane z dniem zakochanych. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum ustawili stoły, na których były upominki
w postaci: serduszek, świec, pocztówek,  figurek i pluszaków. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na
wyjazd wakacyjny dla podopiecznych Fundacji „Portal FM” Pomagamy Dzieciom. Mamy nadzieję, że zebrane
środki wystarczą na organizację wakacyjnego pobytu dla podopiecznych.
  Współorganizatorzy akcji: Pani A. Tomczak
  Uczniowie gimnazjum:
  Z. Pajączkowska, M. Trzaska
  Uczniowie liceum:
 A. Herba, K. Sowińska, A. Górecka
 
                                                                                                             Kornel Łopiński ,Joachim Karczewski

       
         KUP SERDUSZKO WESPRZYJ AKCJE

    Dnia 7.02.2017 odbył się w naszej szkole Kiermasz Walentynowy, na którym było można zakupić upominki
związane z dniem zakochanych. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum ustawili stoły, na których były upominki
w postaci: serduszek, świec, pocztówek,  figurek i pluszaków. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na
wyjazd wakacyjny dla podopiecznych Fundacji „Portal FM” Pomagamy Dzieciom. Mamy nadzieję, że zebrane
środki wystarczą na organizację wakacyjnego pobytu dla podopiecznych.

Współorganizatorzy akcji: Pani A. Tomczak

Uczniowie gimnazjum:
Z. Pajączkowska, M. Trzaska

Uczniowie liceum:
A. Herba, K. Sowińska, A. Górecka
                                                                                                                                          Joachim Karczewski
                                                                                                                                                  Kornel Łopiński

.
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                  ODKRYWAMY TAJEMNICE…
   
    W ostatnim dniu lutego klasy 0 – 3 uczestniczyły w zajęciach "Junior odkrywca". Niektóre klasy odkrywały
DNA zielonego groszku, a zadaniem innych było  odkrywanie tajemnic krwi. Wprawdzie nikt nie odkrył lekarstwa
na "wszystko" ani nie stworzył nowej formy życia, ale zabawy było co niemiara!

.

Łucja Kobuszewska

.
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                                     MODA
                               KARNAWAŁOWA
    Cześć, dzisiaj podam wam kilka propozycji stroju na karnawał, bo przecież właśnie trwa.

 Na „pierwszy ogień” idzie wata cukrowa. Jest to kreacja wprost idealna dla łasuchów.

 Kolejnie mam kowboja. Z ostrygami i pistoletem, oczywiście nieprawdziwym.

 Ostatnia propozycja to kotek słodki i milutki, przecież każdy je kocha.

 Mam nadzieję, że wykorzystacie którąś z nich.

 
                                                                                                                                                                   Wiktoria
Zakroczymska

.

.

.

.

.

.
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                             Moda na zimę
    Na dworze jestzimno, więc trzeba się ciepło ubrać. Oto moje propozycje:
Dużo z nas wyjeżdża w ferie na narty, dlatego trzeba się odpowiednio ubrać. Taka ciepła kurtka, jak na zdjęciu -
będzie idealna na śnieg.
Jeśli już jest kurtka, to powinny być spodnie. W takich spodniach można robić aniołki na śniegu i turlać się.
W swetrze można iść do szkoły, włożyć go pod kurtkę i się rozgrzać.
Aby było ciepło w uszy, trzeba włożyć czapkę. Najlepiej ciepłą! Jeśli chcesz być widoczny na śniegu,  wybierz
kolorową.
                                                                                                                                                                             Agata
Malinowska

...

                                             Cześć!
       Mam na imię Nina i chodzę do 6c.  Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej pasji. Co prawda odkryłam ją
niedawno. Lubię być przed obiektywem. Nawet nie tylko na selfie, ale uwielbiam zwiedzać miasto i jednocześnie
znajdywać nowe miejsca na dobre zdjęcie. Zdjęcia robi mój brat, który bardzo to lubi. Nasze wyprawy na sesje to
zazwyczaj wzięcie statywu, aparatu i ubranie się w stylizację, która mnie inspiruje lub po prostu taką, która
bardzo mi się podoba. Mam już kilka takich zdjęć, jedno z nich możecie zobaczyć jako zdjecie profilowe na
portalu społecznościowym Facebook. Zamierzam udostępnić moje zdjecia, lecz na razie się z tym wstrzymuję.
Mam też pasję dotyczącą tańca, a dokładnie cheerleadingu.

                                                                                                                                                                  Nina
Wochowska kl.VI c

.

...

.
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WYKONAWCA PIOSENKA

Justin Bieber Cold Water

Maroon 5 Sugar

Coldplay Hymn for the
weekend

Alan Walker Alone

Lukas Graham 7 years

Melanie Martinez Gingerbreadman

Abba Mamma Mia

Ed Sheeran Shape of you

Burak Yeter, Danelle
Sandoval

Tuesday

Monika Lewczuk, Alvaro
Soler

Libre

LP Other People

Matthew  Koma Kisses back

Shawn Mendes Mercy
     TOP LISTA PIOSENEK WEDŁUG KLASY IV A

                           ♥Wafle czekoladowe♥
Składniki:
·  paczka wafli
·  ok. 250 g masła masła
·  1/2 szklanki cukru
·  4 łyżki kakao
·  otręby

Najpierw: Podgrzewam masło z cukrem, aż się roztopi cukier. Uwaga masa nie może być za gorąca. Dodaję
kakao, otręby. Mieszam.
Następnie: Przestudzoną, ale ciepłą masą, smaruję wafle.
Gdy mam to zrobione: Odstawiam do schłodzenia, najlepiej je przycisnąć deską drewnianą do krojenia. Kroję
pod nadzorem dorosłego opiekuna.
             
                                                                                                                                  Wiktoria Zakroczymska

.

.

.

.
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Rozmowa z Oliwierem, uczniem kl. IV b
- Oliwier, gdzie spędziłeś tegoroczne ferie zimowe?
  Ferie spędzałem na półkoloniach z „Wisłą Płock”.
- Co było tam najciekawszego? Gdzie odbywały się twoje treningi?
  Najciekawsze były treningi piłkarskie z drabinką 3D. Odbywały się na niej ćwiczenia rozwijające
  koordynację: skip A (bieg w miejscu z podnoszeniem kolan), skip B, skip C, wskakiwanie i
  wyskakiwanie. Trenowaliśmy pod balonem Wisły.
- Czy widziałeś tam jakiś piłkarzy Wisły?
  Tak, widziałem cały pierwszy skład drużyny podczas treningu i na posiłku .
- Trochę czasu się już znamy, chyba bardzo lubisz piłkę nożną, prawda?
  Tak to moje hobby i pasja.:) Tygodniowo poświęcam na nie czas podczas zajęć SKS, treningów w
  klubie,  treningów drużyny klasowej i zwykle jeszcze gram sam – ok. 12 godz.  Co dwa tygodnie
  mam jeszcze sparing, mecz lub turniej.
  - Oliwier, Ile czasu trwały sportowe półkolonie?
  Półkolonie trwały dziewięć dni.
  - A umiesz jeździć na nartach lub na snowku?
  Umiem jeździć na nartach.
  - Z tego wynika, że nie byłeś w tym roku w ogóle na nartach z rodzicami?
  Na razie nie udało się.
  Czy ferie Ci się podobały?
  -Tak bardzo, było super!

                                                                                                                                        Antek Więczkowski

.

.

.
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                                                     QUIZ:  Oceń, ile wiesz ze świata sportu
1.  Robert Lewandowski  gra w barwach klubu:
A.  FC Barcelona
B.  Bayern Monachium
C.  Legia Warszawa
D.  Wisła Płock

2.  Trener Borusji Dortmund nazywa się:
A.  Adam Nawałka
B.  Luis Enrique
C.  Thomas Tuchel
D.  Marcin Kaczmarek

3.  Kim jest Michał Materla?
A.  Zawodnikiem piłki nożnej
B.  Koszykarzem
C.  Skoczkiem narciarskim
D.  Zawodnikiem MMA

4.  Ile razy Kamil Stoch był mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich:
A.  4 razy
B.  8 razy
C.  2 razy
D.  wcale

5.  Z jakiego kraju wywodzi się teakwondo:
A.  Polski
B.  Korei północnej
C.  Anglii
D.  Chin

6. Z jakiego kraju pochodzi Cristiano Ronaldo:
A. Wietnam
B.  Francja
C. Bułgaria
D. Portugalia

7. Ile lat ma obecnie Robert Lewandowski:
  A. 24
  B. 22
  C. 29
  D. 41

8. Jaki pseudonim  przyjął Lionel Messi:
  A. CR7
  B. (LA Pulga Atomica) Atomowa Pchła
  C. Master
  D. Lewy
                                                                                                                                         Antonii Więczkowski
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Sport to dobry pomysł na wolne chwile lub na nudę. Jeśli marzysz o szczupłej i pięknej sylwetce, to podpowiem
ci kilka pomysłów:
- Tańce , jednocześnie też i pasja, którą możesz rozwijać!
- Pływanie, nurt w zimnej wodzie doda ci adrenaliny.
- Bieganie, bieg przy pięknych widokach doda ci natchnienia.
- Uprawianie sztuk walki, to dopiero wyzwanie!
Jest jeszcze wiele sposobów, które możesz wykorzystać, choćby nawet ćwiczenia o poranku. :)))

                                                                                                                                                Ola Korsak VI B

.

.

.
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