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Aplikacja mobilna 
Dzienniczek+

E-dziennik w Twoim telefonie
Dzienniczek+ to aplikacja mobilna, która pozwala
rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z
najważniejszych informacji e-dziennika UONET+.
W Dzienniczku+ można szybko sprawdzić oceny,
frekwencję, zmiany w planie lekcji czy zapowiedziane
sprawdziany. Wersja mobilna dostępna jest bezpłatnie.

Pamiętaj!
Aby aplikacja mogła działać potrzebne będzie
posiadanie konta e-mail i podanie go wychowawcy.
Konto rodzica i dziecka jest zakładane osobno.
RODZICU - nie podawaj dostępu do Twojego konta
dziecku.

Jak rozpocząć pracę z
Dzienniczkiem+

1. Wejdź do odpowiedniego sklepu internetowego–
aktualnie Dzienniczek+ jest dostępny dla systemów
operacyjnych:

Android (wersja minimum 4.0.4)
iOS (wersja minimum 7.1)
WindowsPhone (wersja minimum 8.1)

2. Wyszukaj aplikację Dzienniczek+.

3. Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu
mobilnym.

4. Aby sprawnie zarejestrować urządzenie mobilne w
systemie UONET+ przygotuj urządzenie oraz komputer z dostępem

do Internetu.

5. Zaloguj się do systemu UONET+ i przejdź do
modułu Uczeń.

6. W menu kliknij widok Dostęp mobilny.

7. Uruchom aplikację mobilną Dzienniczek+ i kliknij
przycisk Dodaj konto

8. Kliknij przycisk Rozpocznij rejestrację. Aplikacja
uruchomi czytnik kodów QR.

9. Na komputerze kliknij przycisk Zarejestruj
urządzenie mobilne. Na ekranie pojawi się kod QR,
Token oraz PIN.

10. Zeskanuj wygenerowany kod QR. Masz na to 5
minut. Jeśli nie zdążysz w tym czasie, wygeneruj kod
QR ponownie.

11. Wprowadź podany PIN na urządzeniu mobilnym.

Gotowe! Witaj w świecie mobilnego Dzienniczka+.

W przypadku pytań lub problemów z aplikacją
zapraszam do kontaktu.

Anna Salamońska - Administrator e-dziennika
anna.sala@op.pl
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Strangest English words
Nudiustertian - przedwczorajszy

Wallydrag - Osoba kompletnie bezużyteczna lub
beznadziejna.

Onychotillomaniac - Osoba, która bez przerwy
obgryza paznokcie.

Nihilarian - Osoba, która zajmuje się sprawami
nieważnymi, bez znaczenia.

Eldritch - Dziwny, przerażający, upiorny.

Phenakism - Słowo określające oszustwo, podstęp.

Winklepicker - rodzaj butów lub kozaczków.

Selcouth � - Nieznany, rzadki, dziwny, ale także
cudowny i wspaniały.

Nelipot  - Osoba, która chodzi boso.

Tyrotoxism - zatrucie serem lub mlekiem.

Lamprophony - Głośność i wyrazistość głosu.

Killick - Słowo to oznacza małą kotwicę.

Widdiful  - Osoba, która zasługuje na śmierć przez
powieszenie.

Szlifuj Swój Angielski

Tongue Twisters

"How much wood would a woodchuck chuck?": 

How much wood would a woodchuck chuck if a
woodchuck could chuck wood? A woodchuck would
chuck all the wood that he could if a woodchuck could
chuck wood.

"Fuzzy Wuzzy":

Fuzzy wuzzy was a bear, Fuzzy wuzzy had no hair,
Fuzzy wuzzy wasn't fuzzy, was he?

She sells sea shells": 

Sister Sue sells sea shells. She sells sea shells on
shore. The shells she sells. Are sea shells she sees.
Sure she sees shells she sells.

"NIght Light":

You've known me to light a night light on a light night
like tonight.

Szlifuj Swój Angielski

JN

JN
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Sztolnie Walimskie 
Sztolnie Walimskie to tzw. kompleks „Rzeczka”, jeden
z siedmiu kompleksów „Riese” wybudowanych przez
Niemców w czasie II wojny światowej w Górach
Sowich. Budowa kompleksu „Riese” była jedną z
największych militarnych inwestycji III Rzeszy, która
nigdy nie została ukończona.Od 1943 roku w rejonie
Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką
skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod
wspólnym kryptonimem „Riese”. Budowa nie została
nigdy ukończona, pozostawiając po sobie szereg
niedokończonych podziemnych kompleksów. W
czasie II wojny światowej w pn. - zach. części Gór
Sowich oraz w okolicach zamku Książ w Górach
Wałbrzyskich hitlerowskie Niemcy prowadzili  prace
górnicze i budowlane na niespotykaną dotąd skalę. 
Wobec nasilających się alianckich nalotów
bombowych w 1943 r. Niemcy przenieśli dużą część
swej strategicznej produkcji zbrojeniowej w uważany
za bezpieczny rejon Sudetów.  Wówczas powstał
projekt utworzenia nowej kwatery głównej Hitlera oraz
potężnych bunkrów i budowli podziemnych
wydrążonych w Górach Sowich. Siłę roboczą stanowili
zagraniczni robotnicy przymusowi, dla których
zorganizowano w pobliżu liczne obozy.
Kompleks Walim, w tym sztolnie, podziemia, bunkry i
wiele innych konstrukcji o do dziś nie poznanym
przeznaczeniu, powstawał w promieniu 5 km na
zboczach Gór Sowich. 
Zachęcam do zwiedzenia tego miejsca.
Pozdrawiam Michalina

L

Wakacje!!!!!!!!
Cześć! To ja Michalina :)
Chciałabym Wam zaproponować wakacyjną piosenkę.

Majka Jeżowska "Idą wakacje"

Pracowałeś prawie rok
Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz
By wyjechać gdzieś stąd
Musisz w końcu zresetować się
Spakowana walizka dawno w kącie jest
Wszyscy już czują ze

Ida wakacje
Ciepłe lato jest o krok
Nasze wakacje
Czekasz na nie cały rok
Ida wakacje
Dzikie noce słodkie dni
TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży
Poczuj ten gorący rytm

Możesz jechać dokąd chcesz
Morze, góry, mazury
Kraków, albo hel
Wszędzie tam cudnie jest
Nawet gdy na niebie słońca brak
Każda nowa przygoda ma niezwykły smak
Życie znów nabiera barw

Ida wakacje
Ciepłe lato jest o krok
Nasze wakacje
Czekasz na nie cały rok
Ida wakacje
Dzikie noce słodkie dni
TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży
Poczuj ten gorący rytm

Życzę miłych wakacji!

Wakaje

M

Michalina
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          Sernik Basi
Składniki:

700 g waniliowego serka homogenizowanego
(typu 'Danio') lub gęstego jogurtu waniliowego
(schłodzonego)
250 ml śmietany kremówki 36% (schłodzonej)
4 łyżki cukru pudru
28 g żelatyny w proszku (7 łyżeczek) lub 7 listków
żelatyny
400 g truskawek, najlepiej świeżych

Żelatynę zalać wodą, odstawić na 10 minut do
napęcznienia. Postawić na gazie cały czas mieszając,
aż do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub
podgrzać w mikrofali. Nie doprowadzać do wrzenia
(żelatyna straci swoje właściwości żelujące). Zdjąć z
palnika, pozostawić do przestudzenia.
Śmietanę kremówkę ubić na sztywno,a pod koniec
ubijania dosypać cukier puder. Dodać serek/jogurt, w
dwóch turach, cały czas miksując, do połączenia. Na
sam koniec dodać przestudzoną żelatynę (wcześniej
rozrobioną z 3 - 4 łyżkami masy serowej), dokładnie
zmiksować.
Na biszkoptach w tortownicy poukładać truskawki (jeśli
są duże - przepołowić), wylać masę serową. Włożyć
do lodówki do stężenia. 
Smacznego!!!

Akrobatyka
To sport  polegający na wykonywaniu układów, figur i
piramid gimnastycznych, których cechami
dominującymi są siła, równowaga, gibkość i
koordynacja ruchowa. Dzięki temu świetnie rozwija to
cechy motoryczne i staje się też zalążkiem do
uprawiania każdej innej dyscypliny sportu – niejeden
Olimpijczyk zaczynał właśnie od akrobatyki. 
Dzięki regularnym treningom wzmacniają się,
podnoszą sprawność fizyczną i wydolność organizmu.
Rozciąganie bardzo dobrze rozluźnia i wycisza.
Ćwiczenia siłowe i dynamiczne pomagają wyrzucić z
siebie emocjonalne napięcie i energię, a elementy
zabawowe cieszą i relaksują dzieci. 
Akrobatyka wdraża zdrowy i aktywny styl życia, dba o
wszechstronny rozwój całego ciała, zapobiega wadom
postawy, kształtuje piękną sylwetkę i poprawia
estetykę ruchu. Rozwija nie tylko ciało, ale i umysł.
Uczy pokonywania przeszkód i słabości, współpracy
w grupie, konsekwencji w dążeniu do celu i
odpowiedzialności za współćwiczącego. 
Zdolność władania własnym ciałem dodaje pewności
siebie, poprawia samopoczucie, podnosi samoocenę i
kształtuje silny charakter. Celem treningu jest również
 szkolenie sportowe młodych talentów i chęć
współzawodnictwa.

Basia DolataBaśka
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Zrób to Sam 

Potrzebne:
biała kartka 4A,
dwie farby akrylowe o różnych kolorach,
1/4 Kubka wody,
sól lub piasek,
pędzelek lub słomka,
stara tacka (większa niż kartka).

Przygotowanie:
Wodę mieszamy z farbami. Wylewamy na
tackę robiąc wzory. Następnie posypujemy
solą. Później słomką rozdmuchujemy tak,
żeby powstał kształt koralowców. Na koniec
odciskamy kartkę w różne strony i gotowe.
       

                 SPRÓBUJ SAM!

             Gofry Oli

Składniki:
szklanka mąki,
szklanka mleka,
jajko (osobno żółtko i białko),
0,5 paczki cukru waniliowego,
4 łyżki oleju do ciasta,
troszkę oleju do gofrownicy,
pół łyżeczki proszku do pieczenia,
gofrownica.

Przygotowanie:
Mąkę i mleko wlej do miski. Dodaj żółtko,
olej, proszek do pieczenia i cukier waniliowy.
Następnie w drugiej misce ubij pianę z białka
i dosyp do poprzedniej mieszaniny.
Wszystko dokładnie pomieszaj. Na
wysmarowaną olejem gofrownicę wylej
ciasto i czekaj, aż gofry się zarumienią.
Możesz podawać z dżemem, bitą śmietaną
lub z owocami.

     Życzę Smacznego!

AL

AL
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Jak spędzić wakacje nie
ruszając się z domu?

Chciałbyś ciekawie spędzić wakacje,ale nie masz na
nie żadnego pomysłu?
Oto kilka propozycji,które mogą pomóc spędzić lato,
nie ruszając się ze swojego miejsca zamieszkania.

1. Poświęć czas jakiemuś hobby,
2. Przeczytaj książkę.
3. Sprawdź się kulinarnie.
4. Pobaw się ze zwierzakiem.
5. Zajmij się sportem.
6. Zajmij się ogródkiem.
7. Zaproś przyjaciół.

                   A wy jak spędzicie wakacje?

Aleksandra Nowak

Rady i triki na pakowanie
walizki!

Bardzo lubię podróżować. W nadchodzące wakacje
też planuję kilka wyjazdów. Dlatego przygotowałam dla
Was kilka porad, jak dobrze spakować się na wakacje.

1. Przede wszystkim na początku zrób listę rzeczy,
które musisz spakować.

2. Zwiewne i elastyczne ubrania schowaj na dole
walizki, natomiast te ze zdobieniami, czy jeansy
połóż na jej wierzchu.

3. Zabierz ze sobą worek, do którego będziesz
chował brudną bieliznę, czy skarpetki.

4. Jeżeli zabierasz jakieś buty, spakuj je do czepka
prysznicowego, wtedy będziesz miał pewność, że
nie pobrudzą Twoich ubrań.

5. Jeżeli zabierasz ze sobą odżywki, czy szampony,
przelej je do mniejszych pojemniczków. W ten
sposób zaoszczędzisz miejsce w walizce.

Aleksandra Nowak
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      Bars and Melody
 Bars and Melody to duet śpiewający  i rapujący.
Zespół składaja się z rapera Leondre „Bars” Devries i
piosenkarza Charliego „Melody” Lenehana. Są oni
uczestnikami  ósmej edycji brytyjskiego Got Talent w
2014 roku..Podczas przesłuchania zostali
automatycznie zakwalifikowani do półfinału konkursu,
kiedy to członek jury Simon Cowell nacisnął „złoty
brzęczyk”. .Ostatecznie uplasowali się na trzecim
miejscu w edycji.

Imię i Nazwisko – Leondre Antonio Devries
Urodzony – 6 października 2000r.
Miasto – Port Talbot
Kraj – Walia
Rodzina – Matka Victoria i Ojciec Antonio,
Rodzeństwo – Joseph Devries, Ben Devries, Matilda
Devries, Jacob Devries
Pseudonimy – Leo, Little Dre, Bars.

Imię i Nazwisko – Charlie Joe Lenehan
Urodzony – 27 października 1998r.
Miasto – Frampton Cotterell Bristol
Kraj – Anglia
Rodzina – Matka Karen, rodzeństwo – młodsza siostra
Brooke
Pseudonimy – Melody, Bae, Charls

Aleksandra Nowak

Ciekawostki
o Sylwii Lipce :)

1. Ma trzech braci i trzy siostry.
2. Jej idolem jest Charlie Puth.
3. Ulubiony kolor to biały.
4. Ulubiony owoc to ananas.
5. Rodzice: Antoni i Krystyna.
6. Jest youtuberką.
7. Nie znosi się pakować.
8. Ulubione słodkości: chałwa i czekolada oreo.
9. Mieszka w Knurowie.

10. Jej znak zodiaku to Strzelec.
11. Na bierzmowaniu przyjęła imię Cecylia.
12. Jej grupa nazywa się Ananasy Sylwii.
13. Kiedyś nosiła dwie różne skarpetki.
14. Jest uczulona na wanilię.
15. Jej ulubionym supermarketem jest Dino.
                                                 
 Aleksandra Nowak
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Koloraowanka
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KUPON 5/SP4 HASŁO........................................
imię i nazwisko .......................................
klasa .......................

K

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 14.06.2017 r. do 21.06.2017 r. Losowanie odbędzie się 22.06.2017 r . Imię i nazwisko oraz klasa zwycięzcy
zostanie wywieszone na naszej stronie internetowej w zakładce Życie Czwórki.

Michalina
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