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       TŁUSTY CZWARTEK
      według Nastki Sobczak

         Jak nie przegapić DNIA KOBIET...

Drugi semestr
zaczęliśmy
walentynkami i pocztą
walentynkową, którą
zorganizował
samorząd uczniowski. 

Pamiętacie, jak w czwartek
jedliście pączka? Na pewno!
Pewnie byliście tak
uradowani smakiem, że nie
słyszeliście, jak pączki
wołają: „Pomocy oni mnie
zjedzą!”, "Dziś jesteśmy w
centrum uwagi!", "Nie o
takiej sławie marzyliśmy!"
Kiedy już byliście tacy
okrutni i pożarliście
biednego Zdziśka czy
Stefana, musieliście trochę
przytyć. Pączek z lukrem
ma aż 350 kalorii! Pączek z
serem 307kalorii,a faworek
87kalorii. Trzeba to spalić!

Według jednej blondynki
najłatwiej spala się kalorie,
stając w ognisku.
Ja podam lepszy sposób:
- codziennie przebiec
przynajmniej 200metrów
- jeść owoce i warzywa,
ciemne pieczywo
- rano, zaraz po wstaniu :
·  15 przysiadów
·  5 pompek lub 10
pajacyków
·  bieg w miejscu przez 2
min.
Myślę, że to poskutkuje! 

walentynkowe kurierki

Każda kobieta wie, kiedy jest dzień chłopaka i wie, jak ten
dzień uczcić. Problem w tym, że gdy nadchodzi dzień
kobiet, prawie żaden facet nie pamięta o tym, aby pomyśleć
o dziewczynie. Mam kilka pomysłów, aby chłopiec pamiętał
o dniu kobiet:
1.  W kalendarzu wpisz „DZIEŃ KOBIET” i postaw w
widocznym miejscu tak, żeby nie szło go nie zauważyć.
2.  Zaproś tego dnia koleżanki na wspólne ucztowanie.  Gdy
chłopak przyjdzie i zobaczy, co się święci, domyśli się i 
pójdzie po prezent dla ciebie i twoich koleżanek.
3.  Kiedy poprzednie sposoby zawiodą, trzeba po prostu
przypomnieć o tym i liczyć, że mężczyzna umili nam
drobnym prezentem lub miłym gestem dalszą część dnia.
Czasami trzeba prosto z mostu. 
                             Wszystkiego dobrego, Nastka Sobczak

.

Luty i marzec obfitował w święta... Każda okazja do świętowania jest dobra. A
przyjemność czerpiemy nie tylko, otrzymując życzenia, ale także wtedy, gdy
możemy coś miłego dać innym. Pamiętajcie, dobro wraca!

Nazwa walentynek
podchodzi od imienia
Świętego Walentego, który
14. lutego obchodzi swoje
imieniny. W kręgach kultury
Zachodu ten dzień jest
uznawany za święto miłości
oraz przyjaźni. Tego dnia
zakochani obdarowują się
upominkami, listami oraz
prezentami.

Walenty żył w III wieku i
wbrew zakazom udzielał
ukochanym potajemnych
ślubów. Cesarz zabraniał
młodym mężczyznom
żeniaczki w obawie, że nie
będą chcieli wstępować do
armii.  Walenty został
przyłapany i za swoje
przewinienie stracony
dokładnie dnia 14 lutego
(270 roku). Papież Gelasius
docenił jego waleczność i w
496 roku ustanowił go
patronem zakochanych. 
Choć nie jest to polskie
święto, myślę, że niesie ze
sobą tylko dobro, dlatego
warto o nim pamiętać.

Kuba Wróbel 4b.

.
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POTWORY ATAKUJĄ! Który z nich dręczy i Ciebie?

Owsikus pospolitus
atakuje wtedy, gdy
chodzimy z miejsca na
miejsce. Żeby temu
zapobiec, trzeba
siedzieć w miejscu
albo pójść do lekarza, a
potem do apteki po
pyralginę lub aspirynę.
Weronika Pietrzak i
Sandra Czajka
Potworkus Obżartus
dopada cię w każdym
momencie dnia. Na
przykład, kiedy zjesz
całe śniadanie albo 20
minut przed
śniadaniem. Antidotum
to mieć bardzo dużo
jedzenia na cały dzień. 
  Julia Kuraszyńska 
Alfabetus Błędus czyli
zmora ortograficzna
wszystkich dzieci.

Pochodzi z planety
Elementarz. Wkrada
się w zeszyty
biednych, zagubionych
dzieci. Kaleczy prace
pisemne i wzrok Pani
Magdy Kaczmarek.
Wyprowadza zamęt i
niepokój rodziców.
Potwór zwalczymy,
gdy pisząc,
zastanowimy się nad
każdym słowem, a w
razie błędu,
potraktujemy go gumką
do mazania. Tak
ochronimy dzieci
szkolne i oczy
wszystkich
nauczycieli.

  Amelia Jarzyna 

Fochuspospolitus
czyli potwór, który
obraża się o byle co. 
Fochuspospolitus tylko
czeka na moment, gdy
zaczynasz się kłócić z
rodzeństwem, nie
słuchasz mamy i masz
problemy w szkole. 
Focha zaczynasz
pokazywać, gdy masz
za dużo rzeczy na
głowie do wykonania. Z
powodu częstej
niezgody z
rodzeństwem wpadasz
w panikę, a  brak

uśmiechu na twej
twarzy odbija się
negatywnie na całej
rodzinie.
Fochuspospolitus nie
znosi miłej atmosfery,
ciszy i spokoju, więc
gdy tylko pokłócisz się
z innymi, od razu ich
przeproś. Jest to
jedyny sposób na
zwalczanie tego
potwora. Łokieć pięta i
nie ma potworowego
klienta!
Oktawian Kryszak

Uwielbiam Wielkanoc! A przede wszystkim jej zwyczaje.
Najbardziej z nich baranki z masła!
1.  Baranki z masła
Baranki z masła to jeden z popularniejszych zwyczajów wielkanocnych.
Pokażę wam kilka rad na takiego baranka. Po pierwsze najlepiej rzeźbić
baranka z głową obróconą w bok (według niektórych to wygląda ładniej).
Następna rada, to na końcu pracy wszystko (przynajmniej
wełnę) lekko podziurkować słomką.

2. Pisanki
Pisanki to jajka pomalowane, zawoskowane, porysowane lub oklejone
papierem. Warto jednak wybrać malowanie. Malowanie uczy dzieci symetrii i
wyobraźni.
3. Szukanie jajek z czekolady
Szukanie jajek to prosta sztuka. Wystarczy znaleźć jajka z czekolady.
Najczęściej ukryte są w:
·  krzakach
·  trawie
·  pod drzewami
·  w małych zakamarkach
Przedstawiłem Wam swoje ulubione tradycje wielkanocne. A WY które
lubicie najbardziej? Już dziś życzę wszystkim wesołych świąt!

Piotr Wytykowski

                                               
WIELKANOCNE POMYSŁY

                                       BO ŚWIĘTA TUŻ TUŻ...

.

Malinowa chmurka w  wersji bezglutenowej
Ciasto: 170 g oleju kokosowego, 50 g mąki ziemniaczanej, 5 żółtek, 200 g mąki ryżowej, 2 łyżki cukru pudru. Do oleju
kokosowego stopniowo dodawaj pozostałe składniki i miksuj aż do połączenia się składników.Ciastem należy wylepić blaszkę
22*33cm, a kiedy blacha będzie w całości pokryta ciastem – spód nakłuj widelcem. Piecz 30 min w 180oC do zrumienienia.
Galaretka z malinami: 600 g malin, 3 malinowe galaretki, 4 szklanki wrzącej wody. 3 malinowe galaretki rozpuść w 4 szklankach
wrzącej wody. Przestudź. Tężejącą galaretkę wyłóż na kruche ciasto z malinami, wyrównaj i włóż do lodówki. Krem
śmietankowy z wanilią: 500 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej, 250 g serka mascarpone, 3 łyżki cukru pudru. Wszystkie
składniki ubij do otrzymania gęstego kremu. Wyłóż na galaretkę z malinami. Beza: 5 białek, 150 g cukru, 2 łyżki mąki
ziemniaczanej, płatki migdałowe. Białka ubij na sztywną bezę stopniowo dodaj cukier a na końcu mąkę ziemniaczaną. Formę  o
wymiarach 23 x 33 cm odwróć do góry dnem. Wysmaruj masłem, wyłóż papierem do pieczenia. Masę bezową rozsmaruj na
papierze na wielkość blachy. Oprósz płatkami migdałów. Piec  w temperaturze 140ºC przez około 1 godzinę. Beza powinna być
chrupka i wypieczona, lekko popękana. Wystudź i przykryj ciasto.
Najlepsze następnego dnia. Pychotka! Gwarantuję!                                Jadzia Kochańska 4b

Pyszne!

.

.
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Światowy Dzień
Liczby Pi

   Jak ciekawie ozdobić
        świąteczny stół

.

9 marca 2017r.
zostałam zaproszona
na wernisaż
Grzegorza Kosmali
(prywatnie mojego
wuja). Wystawa odbyła
się w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji 
w Poznaniu na ulicy
Prusa 3. Wystawa
zdjęć pt. ,,Strefy
widzenia’’ przedstawia
wiatraki i ruiny robione
starą tradycyjną
metodą przez kamerę
wielkoformatową.
Prezentowane
fotografie, jak mówił
autor, zostały

wykonane na różnego
rodzaju materiałach
fotograficznych czarno-
białych, jak również w
kolorze w różnej skali
ostrości. Przy okazji
mogłam zobaczyć
drugą wystawę 
p. Franciszka
Kupczyka - ,,Pejzaż
bez ciebie’’.
Wystawa zgromadziła
wielu mieszkańców
Poznania i okolic.
Szczerze zachęcam
do obejrzenia wystaw –
naprawdę warto.
Jadwiga Kochańska 
                   kl. IVb

           Okiem obiektywu 
           czyli zaproszenie 
       na wystawę fotografii

.

Mam zabawny pomysł
na serwetkę w
kształcie królika
wielkanocnego.
Bierzemy serwetkę,
szmatkę, chustę lub
coś tego typu.
Wyobraźcie sobie
kwadrat. Przedzielcie
go na równe 3 pionowe
części. Jedną część
złóżcie do środka i z
drugiej strony też.
Potem przewróćcie to
na drugą stronę. 

Złóżcie tak jak byście
chcieli złożyć samolot.
Następnie zegnijcie
dwa rogi tak, aby
powstał mniejszy
kwadrat. Znowu złóżcie
dwa rogi, ale tym
razem tak, aby powstał
nietypowy romb.
Złóżcie jego mniejszą
część.
Gotowe! 
To będzie na pewno
ciekawa ozdoba
świątecznego stołu. 

Piotr Wytykowski

Liczba π (czytaj:
liczba pi), to
tajemnicza liczba, która
pojawia się w wielu
działach matematyki i
fizyki.
Liczba π z
dokładnością do 200
miejsc po przecinku to:
π ≈ 3,14159 26535
89793 23846 26433
83279 50288 41971
69399 37510 58209
74944 59230 78164
06286 20899 86280
34825 34211 70679
82148 08651

32823 06647 09384
46095 50582 23172
53594 08128 48111
74502 84102 70193
85211 05559 64462
29489 54930 38196... 
A to tylko 200 miejsc:)
Datę święta wybrano
na 14 marca, bo
wynosi ona w
przybliżeniu 3,14, a w
USA data  „14 marca”
zapisywana jest jako
„3.14”. 

Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje
zainteresowania.                                                  /Sherry Argov/

Małgosia i Jaś spostrzegają na
spacerze w parku całującą się
parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta
Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce
ukraść gumę do żucia!

Jasiu z kanistrem przybiega na
stację benzynową:
- Dziesięć litrów benzyny,
szybko!
- Pali się, czy co?
- Tak, moja szkoła... ale już
zaczyna przygasać.

Rozmowa przedszkolaków:
- Skąd się wziąłeś na świecie?
- Mama powiedziała, że bocian
mnie rzucił w kapustę.
- To pewnie dlatego jesteś
głąbem...

fot. udostępniona przez Jadzię

.
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PRZYWITAJMY WIOSNĘ!

Do gry w okręty
potrzeba: 
1 lub 2 kartki (najlepiej
w kratkę) i dwa
długopisy.

Na kartce rysujemy w
pewnej odległości od
siebie 2 kwadraty 10
na 10 kratek. Każdą
kolumnę oznaczamy
literami alfabetu, czyli:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
Każdy wiersz
natomiast kolejną
cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Takie
oznaczenia
zastosowujemy przy
obu kwadratach.
Gdy kartka  będzie już
przygotowana,
zaczynamy rysować

okręty. Będziemy
musieli narysować 20
okrętów na swoim
kwadracie (czyli na
tym po lewej): 
4 jednomasztowce
(jedna kratka), 
3 dwumasztowce
(dwie kratki), 
2 trzymasztowce (trzy
kratki),
1 czteromasztowiec
(cztery kratki).
Oczywiście każdy
gracz rysuje je według
własne go pomysłu:
statki można zaginać i
rysować je poziomo
oraz pionowo, mogą
one dotykać krawędzi
kwadratów, ale nie
mogą stykać się ze
sobą.
Po skończeniu

rysowania zaczynamy
grę. 
Jeden z uczestników
mówi nazwę danej
kratki np. f4, a jego
przeciwnik odpowiada
trafiony (+) w
przypadku, gdy
trafimy na statek,
który ma więcej niż
jeden maszt,
zatopiony (*)- kiedy
trafimy na jedno
masztowiec, pudło (.)-
kiedy nie trafimy w
statek. Zaznaczamy
to na kwadracie
przeciwnika (czyli tym
po prawej). Później
drugi gracz mówi
nazwę kratki, a jego
przeciwnik odpowiada
itd. 
Grę wygrywa

gracz, który jako
pierwszy zatopi statki
przeciwnika. 

Polecam tę grę
wszystkim,
niezależnie od wieku.
To naprawdę dobra
zabawa, nie tylko na
deszczowe
popołudnia. 

  Jadwiga Martinek  
                  klasa 5b

                                                        GRA W OKRĘTY
            Rozrywka dla dwóch osób, którą znają nasi rodzice i dziadkowie. 
                                             Wstyd, żebyś Ty nie potrafił!

Kids Gospel Joychór dla dzieci z charyzmą
Gospel Joy to  energiczny, dynamiczny i radosny chór śpiewający muzykę
gospel w języku angielskim i polskim. Chór istnieje od 1997 roku. Tworzą
ludzie w wieku od  17 do 56 lat. Chórzyści są grupą przyjaciół, dla których
główną inspiracją jest Bóg i Jego  Słowo. Równolegle Dyrektorka prowadzi
chór dziecięcy, KIDS Gospel Joy, dla osób od 5 do 16 roku życia. Gospel
Joy występował na koncertach i nagrywał płyty (tak samo jak i Kidsy).

Piotr Wytykowski 4a
PS Oczywiście ja też śpiewam w tym chórze. 

.

Dlaczego płatek
śniegu ma
zawsze sześć
ramion?

Płatki śniegu są
sześciokątne, bo woda
ma absolutnie
niezwykłe właściwości
fizyczne. W dodatku to,
co widzimy gołym
okiem, to nic innego jak
gigantyczne
powiększenie zjawisk,
które dzieją się

na poziomie
pojedynczych atomów.
Tak naprawdę to
wszystko sprawka
wiązań wodorowych.
Śmiało można
powiedzieć, że to temu
rodzajowi wiązań
chemicznych
zawdzięczamy swoje
istnienie.

Piotr Wytykowski

Musica.ly to popularna aplikacja w której można nagrywać 15 sekundowe
filmiki z podkładem wybranej muzyki. Dzięki musica.ly można stać się
sławnym i mieć swoich własnych fanów. Od 80 tysięcy fanów założyciele
musica.ly dają koronę, dzięki której można zdobyć featured. Featured to
filmik, który wyróżnia się od innych filmików czyli ma on więcej heart . Na
stronie internetowej można kupić tak zwane musers t-shirt czyli koszulkę z
logo aplikacji. Koszulki kosztują 13 dolarów czyli 65 zł. Zostały
wyprodukowane też okulary i statuetki na milion fanów.
Ja sama używam tej aplikacji, jest ona bardzo fajna, ale mogliby w niej
zmienić kilka szczegółów, takich jak nagrywanie bez dostępu do Internetu.
Aplikacji tej używa już prawie 40 milionów ludzi na świecie, więc zalet jest
dużo więcej niż wad. Polecam, daje ona dużo zabawy!

Karolina Frąckowiak 5b

.

Topienie marzanny, obecnie traktowane głównie jako atrakcja dla dzieci,
kiedyś, w zamierzchłych czasach, związane było z pogańskimi obrzędami
Słowian. Rzucana w rzeczną toń słomiana kukła symbolizuje odchodzącą
zimę i nadchodzącą wiosnę. Niegdyś była to pogańska bogini, przez
niektórych zaliczana do grona demonów, kojarzona z zimą i śmiercią.
Kobiety i dzieci przygotowywały słomianą kukłę, przywdziewały ją w płótno i
zdobiły wstążkami. Następnie dzieci formowały uroczysty orszak i
obchodziły z marzanną każde domostwo, podtapiając ją po drodze w
napotkanych sadzawkach czy strumykach. 

.

.
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