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Rogale Świętomarcińskie i Narodowe Święto Niepodległości

Od 99 lat Polacy 11 listopada obchodzą Święto Niepodległości. Narodowe święto upamiętnia odzyskanie
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc do
momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Święto Niepodległości zostało ustawione w ostatnich latach Rzeczypospolitej, tuż przed rozpoczęciem II
wojny światowej. W ten dzień Polacy organizują pochody. Dużo osób  wywiesza przed domami biało-
czerwoną flagę Polski. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu
roku. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został naczelnym dowódcą
wojsk. Dzień 11 listopada ustawiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku.

iw

iw

W Poznaniu bardzo ważną tradycją jest pieczenie
rogali świętomarcińskich. Rogale mają w środku farsz
z białego  maku. Od 1860 roku w Poznaniu zawsze 11
listopada, sklepy są pełne rogali. W tym roku w
naszym mieście upieczonych zostało 250 ton rogali
świętomarcińskich. Rogale są głównym wypiekiem
podczas obchodów dnia ulicy Świętego Marcina w
Poznaniu. Są one najczęściej oblane lukrem i
posypane małymi kawałkami orzechów.
            Przepis na rogale świętomarcińskie
Ciasto:1 kg mąki pszennej, 6 jaj, 0,5 kostki masła, 2
łyżki cukru, 50 g drożdży, 1 szklanka mleka
Masa:1,5 szklanki cukru pudru, 200 g migdałów i
orzechów, 100 g białego maku, śmietana
Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości mleka. Jajka
utrzeć z cukrem i połączyć ze stopionym masłem.
Nie przerywając ubijania, dodawać porcjami
przesianą mąkę, mleko oraz wcześniej
przygotowane drożdże. Ciasto wyrabiać do chwili,
gdy zaczną pokazywać się pęcherzyki i wtedy
pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
Migdały, orzechy i mak zaparzyć, zemleć, utrzeć z
cukrem i śmietaną aż do uzyskania gęstej masy.
Wyrośnięte ciasto rozwałkować i pokroić na
kwadraty. Na każdy z nich nałożyć porcję
wcześniej przygotowanej masy, uformować
rogaliki i pozostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Wstawić do gorącego piekarnika i piec
w temp. 220-250 stopni na złoty kolor. 

Da Vinci

Da Vinci
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Przepisy

Domowe frytki
Przygotuj olej do smażenia i kilka dużych ziemniaków. Wybierz odmianę
ziemniaków z dużą zawartością skrobi np. tajfun, bryza lub ibis. Ziemniaki
obierz i pokrój w cienkie słupki. Jeżeli nie będziesz smażyć frytek od razu,
włóż pokrojone ziemniaki do posolonej zimnej wody. Przed smażeniem
wysusz dokładnie frytki papierowym ręcznikiem. W garnku rozgrzej olej do
ok. 110°C. Do oleju wrzuć frytki i smaż przez 6-7 min. Podsmażone frytki
wyciągnij na ręcznik papierowy, a następnie dokładnie osusz i przestudź.
Rozgrzej ponownie olej tym razem do 175°. Wrzuć przestudzone frytki i
dosmaż na rumiano. Gotowe frytki wyciągnij na ręcznik papierowy osusz,
posól i podaj.(przepis ze strony "Smaczna strona")

SW

Racuchy
Przygotuj zaczyn: drożdże rozpuść w letnim mleku z cukrem, następnie
rozmieszaj z mąką i odstaw do wyrośnięcia – pozostaw w ciepłym
miejscu 15 min. Przygotuj ciasto: jajka utrzyj z cukrem, dodaj przesianą
mąkę, zaczyn i szczyptę soli. Całość dobrze wyrób. Ciasto powinno mieć
konsystencję gęstej śmietany. Wyrobione ciasto przykryj i odstaw
ponownie do wyrośnięcia na ok. 15 min. Do ciasta możesz dodać jabłka,
bakalie, rodzynki. Kiedy ciasto będzie już gotowe, odmierzając dużą łyżką,
kładź porcję ciasta na patelnię i smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron
na złoty kolor. Racuchy podawaj gorące, posypane obficie cukrem pudrem
lub polane czekoladą.(smaczna strona)

Lody truskawkowe
Truskawki umyj i pokrój na małe kawałki. Sok wymieszaj z miodem.
Pokrojone truskawki rozłóż w kieliszkach 50 ml (ok. 10–12 sztuk) i zalej
sokiem z miodem. Wypełnione po brzegi kieliszki przykryj folią
spożywczą. Przebijając się przez folię, do każdego kieliszka włóż
drewniany patyczek. Dzięki folii patyczek nie będzie się przesuwał. Całość
wstaw do zamrażalnika na 12 godzin. Żeby z łatwością wyciągnąć lody z
kieliszków, wystarczy je przed podaniem wstawić na sekundę do ciepłej
wody.

SW

SW

frytki

lody truskawkowe

lody truskawkowe
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                         GWIAZDOR I PREZENTY

Gwiazdor to postać, którą uwielbiają dzieci. Niektórzy uważają, że nie istnieje, jednak nie każdy człowiek tak twierdzi . Niektórzy wierzą w Gwiazdora. Jest taka

legenda, że ten kto nie wierzy w Mikołaja, nie dostanie prezentów. Gwiazdor ma długą białą brodę, ubiera się na czerwono i biało oraz ma czarne buty. Ma wielki

worek z prezentami. Jego sanie zaprzężone są w 8 reniferów, jeden na samym początku z czerwonym nosem nazywający się Rudolf. Każdy lubi prezenty. 

Szóstego grudnia do dzieci w Wielkopolsce przychodzi Mikołaj, a 24 grudnia przychodzi Gwiazdor w ten sam dzień, gdy świętujemy  narodziny Chrystusa. Wigilia

jest dniem związanym z wieloma zwyczajami. Kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, siadamy do kolacji wigilijnej. Zazwyczaj na stole stoi 12 potraw, najczęściej jest:

ryba, sałatka. sernik, makowiec, zupa  grzybową, pierogi z grzybami albo z kapustą, barszcz z uszkami, ryba po grecku, kompot z suszu, muszelki makaronowe z

rybą w sosie pomidorowym, kluski z kapustą i zupa rybna. Po kolacji wigilijnej przychodzi gwiazdor.

Julia Kujawiak  Lena Jóźwiak 

Na samym początku tradycji Święty Mikołaj nie
wyglądał tak jak dzisiaj.  Był to biskup Miry. Urodził
się w Patarze na terenie obecnej Turcji w 270 roku.
Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i
chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze,
że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się , że jeden z
mieszkańców Patary popada w biedę. Wychował on
trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogły wyjść
za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno
sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą.
Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych
jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj
uratował przed śmiercią trzech drobnych
złodziejaszków, upraszając w Konstantynopolu
cesarza Konstantyna  Wielkiego o darowanie im
życia. 
Dzisiaj Mikołaj to pan z brodą, który cieszy każde
dziecko oraz dorosłych. Taki obraz zawdzięcza
reklamie coca coli.

Julia Kujawiak 
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                                 ZAGADKI

1. W autobusie jechało trzech pasażerów i ktoś z nich wybił szybę:
a) gruby pan,
b) chudy pan,
c) pan w kapeluszu.
Tylko JEDEN z nich wybił szybę. Wiadomo, iż pan w kapeluszu mówi prawdę, a któryś z pozostałych kłamie.
Kto kłamie? Pan w kapeluszu:któryś z was kłamie. Gruby pan:Ja wybiłem.  Chudy pan:Ja nie wybiłem.
Odp: Pan w kapeluszu;gruby pan kłamał a pan w kapeluszu nie powiedział nic związanego z NIM.
2. Robert ma własny szyfr.Na sprawdzianie, podał Rozalce zaszyfrowaną wiadomość.Rozalka rozszyfrowała ją i
podała Robertowi.Co było napisane na kartce od Rozalki. Zaszyfrowana i rozszyfrowana wiadomość od
Roberta:DP LFUW Y RÓŃŻŃ? CO JEST W ÓSMYM? Alfabet:
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s t u w x y z ż ź.
 Wiadomość od Rozalki:DJŻĆ  SUŹDŹNB.BMF OKF LFUWFŃ SFYOB.
Odp:Chyba pszczoła, ale nie jestem pewna.

3. Ola i Olek są bliźniakami.Urodzili się na statku, 28
marca 2014 roku po zachodniej i wschodniej stronie
południka 180 stopni, gdy statek przepływał przez
południk 180 stopni.Jak to możliwe, że gdy kończyli
dwa lata,Ola, jako starsza, miała urodziny o dwa dni
szybciej?
Podpowiedź:Gdy przepływamy przez południk, z
zachodu na wschód, na wschodzie jest zupełnie inny
czas.
Odp:Ola urodziła się na zachodzie południka, Olek na
wschodzie, a gdy kończyli dwa lata,Ola miała urodziny
28 lutego, a Olek 1 marca
4. Każdy mieszkaniec planety X-Y ma przynajmniej 2
czułki. Trzech mieszkańców tej planety o imionach:
Ami, Bimi  i Crimi spotkało się w kraterze. Ami
powiedział: Widzę 8 czułków, Bimi: Widzę 7 czułków, a
Crimi: Widzę tylko 5 czułków. Żaden z nich nie mógł
widzieć swoich czułków. Ile czułków ma Crimi.
Odp:Crimi ma 5 czułków.

Hania Wawrzonek

Zuzia Borucka

.

.
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Klub sportowy Da Vinci

W naszej szkole działa klub piłkarsko - koszykarski.
Dział koszykarski i dział piłkarski spotyka się dwa
razy w tygodniu. Gdy sparing się rozpoczyna, jeden
z trenerów jest sędzią, a drugi siedzi na ławce.
Przychodzi też osoba, która spisuje wyniki meczu.
Na koniec treningu lub spotkania piłkarze i
koszykarze wykrzykują okrzyk „Da Vinci”.

Pilka
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Tydzień Życzliwości

W ostatnim tygodniu w naszej szkole
razem obchodziliśmy tydzień życzliwości,
w związku z dniem życzliwości, który
odbył się 21 listopada. Już w poniedziałek
wszyscy mogliśmy zauważyć przyklejone
na podłodze kolorowe kartki z zadaniami,
pytaniami oraz podnoszącymi na duchu
życzliwymi i miłymi słówkami i cytatami
dotyczącymi życzliwości. Poza tym w
małej stołówce pojawiła się tablica
życzliwości, na której każdy z nas mógł
przyczepić małe karteczki z
podziękowaniami i życzeniami i wieloma
innymi miłymi słowami dla wszystkich
uczniów i pracowników szkoły oraz druga
tablica, na której można było narysować,
a następnie zawiesić swoje rysunki
związane z życzliwością.Tego tygodnia
wszystkie klasy 4-6 przyszykowały
życzliwe niespodzianki dla młodszych
klas, między innymi przedstawienia oraz
prezentacje. W piątek w niektórych
klasach odbyło się głosowanie na
najbardziej życzliwe osoby w klasie.
Wybranym przez klasę osobom zrobiono
pamiątkowe zdjęcie.

Davinci

Podczas całego tygodnia dziewczyny z
klasy 6a nagrywały telefonem wystąpienia
poszczególnych osób, które odpowiadały
na pytanie ,,Co to jest życzliwość?". Na to
pytanie odpowiadali nie tylko uczniowie,
ale też nauczyciele i inni pracownicy
szkoły. Po nagraniu wystarczającej ilości
osób dziewczyny przesłały filmy osobom,
które miały za zadanie zmontować
nagrania. Film miał zostać pokazany na
oficjalnym zakończeniu i podsumowaniu
tygodnia życzliwości, na który
zaproszone były  wszystkie klasy od 4 do
6. Gdy wszyscy zebraliśmy się na małej
sali gimnastycznej, otrzymaliśmy
informację od pani psycholog. Z
powodów technicznych nie było
możliwości obejrzenia filmu, więc
podsumowanie tygodnia życzliwości
zakończyło się znacznie szybciej. Na
szczęście w następnym tygodnie każda
klasa miała okazję obejrzeć ten film na
lekcji, którą prowadzili wychowawcy
danej klasy, dzięki temu każdy z nas mógł
zobaczyć, jak inni rozumieją  słowo
życzliwość. W tym  tygodniu każdy starał
się okazywać innym osobom jak
najwięcej dobroci i zrozumienia, a tablice
życzliwości, kolorowe karteczki,
niespodzianki i inne atrakcję, które
pojawiły się w naszej szkole, pomagały i
dawały nam dużo okazji do wykonania
tego zadania. Dzięki czemu na twarzy
każdego choć raz zagościł uśmiech.

Davinci
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                                     Moda 

 

Ulubione  kolory ubrań w modzie dla młodzieży w tym roku to:
czarny, biały, różowy i niebieski. Bardzo popularne i wygodne są
spodnie legginsy, bo się rozciągają. Są idealne do uprawiania
sportu, ale i do chodzenia na co dzień. Bluzy bez zamka, czasem z
dużą kieszenią, krótkie albo długie. Do tego obowiązkowy t-shirt,
czyli inaczej koszulka z krótkim rękawem.       Lena Dziamska            
                                                                                                                           
                     
.

W tym roku bardzo popularnym
dodatkiem do ubrań są
pompony.  Najczęściej zdobią
swetry, bluzki i inne części
garderoby - czapki, szalik. Mogą
też być ozdobą torebek i
plecaków.                            Równie
popularna jest koronka-  modna
jako dodatek do bluzek i
sukienek.                       Lena
Dziamska              
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Zakończenie  edukacyjnego 
 przyrodniczego  projektu

Odbyło się też spotkanie  z
ratownikiem medycznym  i  jego
psem. Nauczyliśmy  się 
reanimować serce,
dowiedzieliśmy się,  co zrobić,
gdy   biegnie na  nas zły  pies  i 
wiele ciekawostek o  psach. Był 
również  dodatkowy  konkurs na
dwóch lekcjach. Czwarte klasy
robiły kolaż , piąte - figurki z 
modeliny, a szóste - plakat o 
pomocnych ssakach . Każda 
praca  była  oceniana według  3
kategorii  wiekowych.                    
        Zorganizowana była także 
gra  terenowa na terenie szkoły i 
na  dworze . Każda chętna 
grupa  dostawała  kartę,  w
której  trzeba  było wpisać
odszukane  odpowiedzi,  w
każdej  kategorii  wiekowej  była 
wybrana  grupa, która  wygrała. 

W tym projekcie działo się, moim
zdaniem, wiele  ciekawych 
rzeczy. Na przykład  czwarte  
klasy  robiły   plakat  o 
pomocnych  bezkręgowcach,
piąte -  o ptakach. Wykonaliśmy
bardzo   wiele  działań  na 
przyrodzie . 
Robiliśmy dla  klas nauczania
początkowego przez kilka  lekcji 
prezentację  o  pomocnych 
zwierzętach,  a  potem  je 
przedstawialiśmy  w  grupach.
Dzieci nas  mogły  ocenić  od  0
do 5 punktów,  a potem oceniała 
Pani  Marchwińska . Wszystkie 
klasy  1 - 3 , 4 - 6 i  zerówka 
miały  spotkanie z panem 
sokolnikiem . Pan sokolnik 
przywiózł  2  sokoły  i  1  sowę  ,
mówił wiele  ciekawych rzeczy .

m m
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                                           H1Z1
 W tej grze wsiadamy do pojazdu i naszym zadaniem
jest dotrzeć do bezpiecznej strefy. Jeśli nam się to nie
uda w wyznaczonym czasie, pojazd wybucha. W
zależności od liczby graczy na serwerze, liczba stref się
zmienia. Mniej graczy to mniej stref, więcej graczy - to
więcej stref.  Po drodze możemy natknąć się na
przydatny sprzęt, przechyli szalę zwycięstwa na naszą
korzyść.

Twórcy gry przygotowali sporo różnego rodzaju broni i innych
przydatnych przedmiotów, lecz warto dodać, że musimy go
najpierw znaleźć, np. w opuszczonych domostwach. Zdarzyć się
może, że ktoś nas w tym wyprzedzi, co może mieć potem sporych
rozmiarów konsekwencje.

SD sd sd

sd sd sd

SD sd sd

sd sd sd
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Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor!

"Zwiadowcyn ruiny Gorlanu"
"Zwiadowcy" to książka fantastyczna o Willu, Halcie i korpusie
zwiadowców, którzy walczą z Morgarathem. Ten właśnie człowiek
jest wyjętym spod prawa dawnym lordem Gorlanu - zamku, który
teraz obrócił się w ruinę. Sam Will to chłopiec zabrany z sierocińca
Redmount i kształcony na zwiadowcę. Stało się to tak, że gdy dzieci z
sierocińca dorastały, ludzie, którzy szukali kogoś do pracy, brali te
dzieci na naukę. Willa jedna nikt nie wybrał, chłopiec właśnie miał się
załamać, gdy na spotkanie przyszedł Halt - szef zwiadowców. Wziął
chłopca na termin i tak Will dołączył do Zwiadowców.

Drużyna
Akcja powieści rozgrywa się w tym samym świecie, co
zwiadowcy, tylko że trochę dalej - w tak zwanej Skandii.
Główny bohater to Hal, chce on  zostać jednym z
znanych na całym świecie skandyjskich piratów. Jednak
na treningu drużyn zostaje nie zwykłym załogantem, lecz
kapitanem drużyny wyrzutków, czyli dzieci, z których się
wyśmiewano i ich nie lubiano. Na treningu drużyn
jednak okazują się jednymi z najlepszych. Hal ma także
przyjaciół nie tylko w swojej drużynie, pomaga mu też
Thorn - owiany tajemnicą najlepszy przyjaciel jego taty.

Straż! Straż!
to opowieść Terry'ego Prachetta o smoku, straży z pijakiem na czele,
o trochę dobrym, a trochę złym władcy miasta i o Świetlistym
Bractwie Hebanowej Nocy. Marchewa - młody (formalnie) krasnolud
przybywa do miasta Ankh-Morporkhn przekonany, że będzie służył
wspaniałej straży miasta. Nie spodziewał się jednak, że spotka tam
Vimsa (pijaka - kapitana straży), Colona (podkomendanta straży) i
Noobsa (zwykłego strażnika "wykluczonego z rasy ludzkiej za faule").
Razem stawiają czoła smokowi, który nie wiadomo skąd przybył, bo
powszechnie znany fakt był taki, że smoki nie istnieją.
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                OPOWIEŚCI  ŚWIĄTECZNE!!!

           DWADZIEŚCIA LAT SPÓŹNIENIA!!!
Od zawsze  wąskie usta pani Jadwigi zrobiły się teraz cienkie jak jedwabna nitka. Stała, lewą ręką podtrzymując 
rozkołatane serce, w prawej zaś ściskając wyjętą przed chwilą ze skrzynki kartkę pocztową.Wszystko było nie
tak. I to, że w ogóle jakaś kartka świąteczna wylądowała w skrzynce, choć nie miała prawa, bo pani Jadwiga od
lat nie utrzymywała z nikim kontaktu. I to, że ta kartka przedstawiała niegustowny, ckliwy obrazek świętej rodziny
z Jezusem wyglądającym jak gumowa lalka made in China. I to, że na kartce napisane było wyraźnie, co w ogóle
napisane być nie powinno, pośpiesznym nieeleganckim  pismem, z kiepskim stylem: ;Droga ciociu!
Postanowiliśmy z Marysią odwiedzić Ciebie w Święta. Marysia jeszcze Ciebie nie zna, a i ja tak dawno Cię nie
widziałem. Lada chwila mama urodzi  dziecko, więc już na nic nie będzie czasu. Sama rozumiesz...Przyjedziemy
na Wigilię rano. Adres, jak widzisz, znam. Serdeczne całusy i do zobaczenia! Twój chrzestny syn Józek". 

Hania Wawrzonek

Koszmar-to chyba najlepsze słowo!....Pani Jadwiga z
rozpaczą rozejrzała się po swoim sterylnym,
nienagannie urządzonym saloniku, po czym
bezwładnie opadła na dziewiętnastowieczny fotelik
obok toaletki. - Co ci ludzie sobie myślą? Jaki tupet!
Wprost bezczelność!...Przyjedziemy w Wigilię rano... A
może by tak zapytali, czy wolno?! Bo gdybym
zaplanowała podróż .... Wzrok pani Jadwigi padł na
uchylone drzwi garderoby i leżącą na szafie walizkę.
Przez chwilę na jej twarzy zagościło coś w rodzaju
jadowitego uśmiechu. Ale nie, nie.... Przyjemność z
tego, że intruzi  pocałują  klamkę, wydała się jej
znacznie  mniejsza niż rozpacz pakowania walizek i
taszczenia ich do taksówki, a potem znów ściskania
się w przedziałach kolejowych z jakimiś obcymi .......
Za oknem, zamiast śniegu, leżały hałdy brudnego
błota, a grudniowy deszcz jednostajnie  stukał w okno.
Koszmar. Będzie trzeba  odkurzyć porcelanę, zrobić
zakupy, choinkę wypadałoby przynieść, a choinki nie
było w tym domu od dwudziestu lat, a teraz wywalaj
człowieku wszystko do góry nogami z powodu najazdu
intruzów! No i dziecko w drodze ....Pewnie ta kobieta
nawet się nie ruszy, żeby pomóc! Jeżeli myślą, że
będą  tylko sobie siedzieć przy stole i czekać, aż ich
obsłużę, to się mylą.����������
Małgorzata Nawrocka

Hania Wawrzonek

.

.
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Strefa 0 - 3, czyli łamigłówki dla młodszych
uczniów. Grudzień + gazetka = bałwanowy szał!

O bałwanach:
Pewien mały bałwan miał białe rękawiczki. Po zabawie piłką brudziły się na brązowo, po zabawie na śniegu na
żółto, a po zabawie na lodzie na zielono. Jego mama miała 2 specjalne proszki do prania: różowy na brązowe
brudy, niebieski na żółte brudy, a na zielone brudy trzeba było zmieszać pół różowego i pół niebieskiego. Jedno
opakowanie potrzebne było na jedno pranie. Ile opakowań potrzebuje kupić mama na wypranie rękawiczek po
wszystkich zabawach? Odpowiedź (pełnym zdaniem) zapisz TU:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Małe czytanie - legenda o
choince
Około 2017 lat temu urodził się (wg. chrześcijan)
Jezus. Wszystkie zwierzęta szły go przywitać z
podarunkami. Rodzina niedźwiedzi też wybierała się do
małego Jezuska. Jednak najmłodszy z misiów nie
chciał iść do Betlejem. No ale nie chciał zostać sam,
więc niechętnie poszedł za bratem, siostrą i rodzicami.
W pewnej chwili zorientował się, że wszyscy wytykają
go łapami i szponami, bo nie miał prezentu. Nie
podobało mu się to, więc podszedł do małej, iglastej
jodły i udawał, iż bardzo się męczy wyrywając iglaka.
Już po sekundzie nikt go sobie nie pokazywał. Jednak
niedźwiedziowi nie chciało się go nieść, więc wlókł je
po śniegu, który bardzo mocno padał, bo niedźwiedzie
szły do Betlejem z zimnych, polskich Tatr. Kiedy
przechodzili przez rwący potok, śnieg, który przylepił
się do jodełki, po wyjściu, zamienił się w piękne,
przeźroczyste kulki. Znamy je dziś jako bombki. A
wiesz, skąd wziął się zwyczaj gwiazdki na szczycie?
Wykreśl: "BAŁWAN JEST BIAŁY" i się dowiedz!
KieBdAymŁiWśprzyniAósłNdrzeJwkEo,
uniSósTłjBeiIściąAgnąłŁgwiazdYkę.
Rozszyfrowałeś? Narysuj tu teraz wymarzoną
bombkę:

Doprowadź bałwana do jego nosa!

Pokoloruj!
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Część druga Bałwanowego Szału!

Lubisz renifery? Nawet jeśli nie, narysuj tu
swojego wymarzonego! Tego obok -
pokoloruj!

Lubisz Mikołaja? Nawet jeśli nie, zaprojektuj
mu strój w Twoje ulubione zwierzątka! Tego
obok - pokoloruj!

Lubisz prezenty? Nawet jeśli nie, napisz tu,
co chciałbyś dostać! Ten obok - pokoloruj!
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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O szybkim samochodzie i klasie 3b
Strona Julka Boruckiego z klasy 3b

  O klasie 3b
Mamy również wspaniałą wychowawczynię; panią Anię
Łożyńską. Jest też bardzo miła i doskonale nas uczy.
Zawsze gdy, czegoś nie rozumiemy, to nam wytłumaczy.
Większość chłopców bawi się klockami Lego i budują
wspaniałe budowle.
Dziewczyny za to prześlicznie rysują i kochają zwierzęta.
Nasza sala mieści się w 005. 

Bugatti Chiron

3b

O klasie 3b
Klasa 3b jest miła, życzliwa, grzeczna, kulturalna,
pomocna i trochę gadatliwa.
Bardzo miło się z nią pracuje. Doskonale się
dogadujemy i czasami się kłócimy, ale bardzo rzadko.
Potem się zawsze godzimy. W tej klasie jest 18 uczniów,
ale było 19. W trakcie roku jeden z uczniów, odszedł, bo
się przeprowadził i nie mógł dojeżdżać daleko do szkoły.

O szybkich samochodach
Przedstawię wam najszybszy samochód świata, czyli Bugatti Chiron. Ten
samochód może rozpędzić się nawet do 412 km/h. Auto jest bardzo 
niskie i opływowe. Oczywiście, bardzo dużo kosztuje; około 10 milionów
złotych.
Po lewej widzicie zdjęcie Bugatti Chiron.
Jego moc wynosi 1500 koni mechanicznych. Do stu km/h rozpędza się w
2,5 sekundy, czyli bardzo szybko. A osiągnięcie  200 km/h zajmie mu 6,5
sekundy.
Następnym razem napiszę o innym wspaniałym samochodzie, ale nie
mogę zdradzić, jakim. To niespodzianka!
Julian Borucki, IIIB

Julek

Julek
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W roku 2017 mówiono lub używano wielu rzeczy. Jednak niektóre z nich bardziej
zapisały się w pamięci wielu ludzi. Za największy hit został uznany FIDGET SPINNER
(fidżed spiner). Co prawda niektórzxy uznawali to za bezsensowne wydawanie
pieniędzy jednak na pewno zostanie on zapamiętany. Drugim hitem minionego roku
jest SLIME(slajm). Jest to inaczej zwany ,,glut''. Duża część osób za pewne nie raz
próbowała go zrobić, na co w internecie można znaleźć wiele sposobów. Niestety do
większości z nich potrzebny był składnik chemiczny boraks do, który mało kto ma pod
ręką, co utrudniało zadanie. Jednak mimo to dużo osób i tak postanowiło stworzyć
własnego slime'a.

Hity  2017

PODŁOGA TO LAWA! Pewnie każdy z was choć raz wykonał ten challenge. Zasady są
proste. Jedna osoba rzuca hasło, a reszta w ciągu pięciu sekund musi wspiąć się na
jakąkolowiek rzecz tak aby w żaden sposób nie dotykać ziemi.zasady są więc
proste,ale zabawa niesamowita. Kolejny challenge to butle water flip.
w dwóch słowach polega on na rzucenie butelki w ten sposób aby wyladowała na
stojąco. jest to bardzo dobry sposób na nudę. 
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Poradnik psów - psy dla alergików i rodzin z małymi
dziećmi.

Hawańczyk
To bardzo inteligentny i radosny pies, do tego przyjazny dla zwierząt i
ludzi, a szczególnie dzieci. Ten wysoce towarzyski i łagodny psiak waży
od 4,5 do 7,5 kg, a mierzy do 23 cm w kłębie. Jego sierść wymaga uwagi;
trzeba ją czesać aż 3 razy dziennie! Pies ma włosy, dlatego jest
hipoalergiczny. Nadaje się dla osób samotnych lub kanapowców, czy
dużej rodziny domatorów.

Maltańczyk
Jest z Hawańczykiem spokrewniony. Jego sierść ma te same
właściwości, co tego wyżej, ale z różnicą barwy; perlisto-biała. Psiak jest
też o wiele mniejszy; 2 - 4 kg. Popularne są szczególnie na wystawach -
często zdobywają główne nagrody. Są to towarzyskie, energiczne, ale
niemądre pieski, które w dawnych czasach ogrzewały stopy władcom.
Kochają jeść, a jeżeli od małego nauczy się je chodzić bez smyczy, już
nigdy nie będą uciekać. Uwielbiają dzieci!

Portugalski pies wodny
Jest to bardzo rzadka rasa, ale staje się popularna, bo były prezydent
USA, Barack Obama sprawił sobie takiego czworonoga. Może pracować
jako pies - ratownik lub po prostu do towarzystwa. Uwielbia dzieciaki, ale
sprawia kłopoty, gdy wskoczy na malucha. Ma hipoalergiczną sierść. Jest
bardzo mądry.

Hawańczyk

Maltańczyk

Porttugalski pies wodny


	SEKRETY DAVINCI
	Wesołych Świąt!
	Liga Aktywności
	Rogale Świętomarcińskie i Narodowe Święto Niepodległości
	Od 99 lat Polacy 11 listopada obchodzą Święto Niepodległości. Narodowe święto upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc do momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję.
	Święto Niepodległości zostało ustawione w ostatnich latach Rzeczypospolitej, tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. W ten dzień Polacy organizują pochody. Dużo osób  wywiesza przed domami biało-czerwoną flagę Polski. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został naczelnym dowódcą wojsk. Dzień 11 listopada ustawiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku.
	Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości mleka. Jajka utrzeć z cukrem i połączyć ze stopionym masłem. Nie przerywając ubijania, dodawać porcjami przesianą mąkę, mleko oraz wcześniej przygotowane drożdże. Ciasto wyrabiać do chwili, gdy zaczną pokazywać się pęcherzyki i wtedy pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Migdały, orzechy i mak zaparzyć, zemleć, utrzeć z cukrem i śmietaną aż do uzyskania gęstej masy. Wyrośnięte ciasto rozwałkować i pokroić na kwadraty. Na każdy z nich nałożyć porcję wcześniej przygotowanej masy, uformować rogaliki i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Wstawić do gorącego piekarnika i piec w temp. 220-250 stopni na złoty kolor.


	Przepisy
	GWIAZDOR I PREZENTY
	Na samym początku tradycji Święty Mikołaj nie wyglądał tak jak dzisiaj.  Był to biskup Miry. Urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji w 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się , że jeden z mieszkańców Patary popada w biedę. Wychował on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogły wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków, upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna  Wielkiego o darowanie im życia.
	Dzisiaj Mikołaj to pan z brodą, który cieszy każde dziecko oraz dorosłych. Taki obraz zawdzięcza reklamie coca coli.

	ZAGADKI
	W naszej szkole działa klub piłkarsko - koszykarski. Dział koszykarski i dział piłkarski spotyka się dwa razy w tygodniu. Gdy sparing się rozpoczyna, jeden z trenerów jest sędzią, a drugi siedzi na ławce. Przychodzi też osoba, która spisuje wyniki meczu. Na koniec treningu lub spotkania piłkarze i koszykarze wykrzykują okrzyk „Da Vinci”.
	Tydzień Życzliwości
	Podczas całego tygodnia dziewczyny z klasy 6a nagrywały telefonem wystąpienia poszczególnych osób, które odpowiadały na pytanie ,,Co to jest życzliwość?". Na to pytanie odpowiadali nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Po nagraniu wystarczającej ilości osób dziewczyny przesłały filmy osobom, które miały za zadanie zmontować nagrania. Film miał zostać pokazany na oficjalnym zakończeniu i podsumowaniu tygodnia życzliwości, na który zaproszone były  wszystkie klasy od 4 do 6. Gdy wszyscy zebraliśmy się na małej sali gimnastycznej, otrzymaliśmy informację od pani psycholog. Z powodów technicznych nie było możliwości obejrzenia filmu, więc podsumowanie tygodnia życzliwości zakończyło się znacznie szybciej. Na szczęście w następnym tygodnie każda klasa miała okazję obejrzeć ten film na lekcji, którą prowadzili wychowawcy danej klasy, dzięki temu każdy z nas mógł zobaczyć, jak inni rozumieją  słowo życzliwość. W tym  tygodniu każdy starał się okazywać innym osobom jak najwięcej dobroci i zrozumienia, a tablice życzliwości, kolorowe karteczki, niespodzianki i inne atrakcję, które pojawiły się w naszej szkole, pomagały i dawały nam dużo okazji do wykonania tego zadania. Dzięki czemu na twarzy każdego choć raz zagościł uśmiech.
	W ostatnim tygodniu w naszej szkole razem obchodziliśmy tydzień życzliwości, w związku z dniem życzliwości, który odbył się 21 listopada. Już w poniedziałek wszyscy mogliśmy zauważyć przyklejone na podłodze kolorowe kartki z zadaniami, pytaniami oraz podnoszącymi na duchu życzliwymi i miłymi słówkami i cytatami dotyczącymi życzliwości. Poza tym w małej stołówce pojawiła się tablica życzliwości, na której każdy z nas mógł przyczepić małe karteczki z podziękowaniami i życzeniami i wieloma innymi miłymi słowami dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz druga tablica, na której można było narysować, a następnie zawiesić swoje rysunki związane z życzliwością.Tego tygodnia wszystkie klasy 4-6 przyszykowały życzliwe niespodzianki dla młodszych klas, między innymi przedstawienia oraz prezentacje. W piątek w niektórych klasach odbyło się głosowanie na najbardziej życzliwe osoby w klasie. Wybranym przez klasę osobom zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

	Moda
	Ulubione  kolory ubrań w modzie dla młodzieży w tym roku to: czarny, biały, różowy i niebieski. Bardzo popularne i wygodne są spodnie legginsy, bo się rozciągają. Są idealne do uprawiania sportu, ale i do chodzenia na co dzień. Bluzy bez zamka, czasem z dużą kieszenią, krótkie albo długie. Do tego obowiązkowy t-shirt, czyli inaczej koszulka z krótkim rękawem.       Lena Dziamska
	.
	W tym roku bardzo popularnym dodatkiem do ubrań są pompony.  Najczęściej zdobią swetry, bluzki i inne części garderoby - czapki, szalik. Mogą też być ozdobą torebek i plecaków.                            Równie popularna jest koronka-  modna jako dodatek do bluzek i sukienek.                       Lena Dziamska
	Zakończenie  edukacyjnego   przyrodniczego  projektu
	Odbyło się też spotkanie  z ratownikiem medycznym  i  jego psem. Nauczyliśmy  się  reanimować serce, dowiedzieliśmy się,  co zrobić, gdy   biegnie na  nas zły  pies  i  wiele ciekawostek o  psach. Był  również  dodatkowy  konkurs na dwóch lekcjach. Czwarte klasy robiły kolaż , piąte - figurki z  modeliny, a szóste - plakat o  pomocnych ssakach . Każda  praca  była  oceniana według  3 kategorii  wiekowych.                             Zorganizowana była także  gra  terenowa na terenie szkoły i  na  dworze . Każda chętna  grupa  dostawała  kartę,  w której  trzeba  było wpisać odszukane  odpowiedzi,  w każdej  kategorii  wiekowej  była  wybrana  grupa, która  wygrała.
	W tym projekcie działo się, moim zdaniem, wiele  ciekawych  rzeczy. Na przykład  czwarte   klasy  robiły   plakat  o  pomocnych  bezkręgowcach, piąte -  o ptakach. Wykonaliśmy bardzo   wiele  działań  na  przyrodzie .  Robiliśmy dla  klas nauczania początkowego przez kilka  lekcji  prezentację  o  pomocnych  zwierzętach,  a  potem  je  przedstawialiśmy  w  grupach. Dzieci nas  mogły  ocenić  od  0 do 5 punktów,  a potem oceniała  Pani  Marchwińska . Wszystkie  klasy  1 - 3 , 4 - 6 i  zerówka  miały  spotkanie z panem  sokolnikiem . Pan sokolnik  przywiózł  2  sokoły  i  1  sowę  , mówił wiele  ciekawych rzeczy .
	H1Z1
	W tej grze wsiadamy do pojazdu i naszym zadaniem jest dotrzeć do bezpiecznej strefy. Jeśli nam się to nie uda w wyznaczonym czasie, pojazd wybucha. W zależności od liczby graczy na serwerze, liczba stref się zmienia. Mniej graczy to mniej stref, więcej graczy - to więcej stref.  Po drodze możemy natknąć się na przydatny sprzęt, przechyli szalę zwycięstwa na naszą korzyść.

	Twórcy gry przygotowali sporo różnego rodzaju broni i innych przydatnych przedmiotów, lecz warto dodać, że musimy go najpierw znaleźć, np. w opuszczonych domostwach. Zdarzyć się może, że ktoś nas w tym wyprzedzi, co może mieć potem sporych rozmiarów konsekwencje.

	Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor!
	"Zwiadowcyn ruiny Gorlanu"
	"Zwiadowcy" to książka fantastyczna o Willu, Halcie i korpusie zwiadowców, którzy walczą z Morgarathem. Ten właśnie człowiek jest wyjętym spod prawa dawnym lordem Gorlanu - zamku, który teraz obrócił się w ruinę. Sam Will to chłopiec zabrany z sierocińca Redmount i kształcony na zwiadowcę. Stało się to tak, że gdy dzieci z sierocińca dorastały, ludzie, którzy szukali kogoś do pracy, brali te dzieci na naukę. Willa jedna nikt nie wybrał, chłopiec właśnie miał się załamać, gdy na spotkanie przyszedł Halt - szef zwiadowców. Wziął chłopca na termin i tak Will dołączył do Zwiadowców.
	Drużyna
	Akcja powieści rozgrywa się w tym samym świecie, co zwiadowcy, tylko że trochę dalej - w tak zwanej Skandii. Główny bohater to Hal, chce on  zostać jednym z znanych na całym świecie skandyjskich piratów. Jednak na treningu drużyn zostaje nie zwykłym załogantem, lecz kapitanem drużyny wyrzutków, czyli dzieci, z których się wyśmiewano i ich nie lubiano. Na treningu drużyn jednak okazują się jednymi z najlepszych. Hal ma także przyjaciół nie tylko w swojej drużynie, pomaga mu też Thorn - owiany tajemnicą najlepszy przyjaciel jego taty.
	Straż! Straż!
	to opowieść Terry'ego Prachetta o smoku, straży z pijakiem na czele, o trochę dobrym, a trochę złym władcy miasta i o Świetlistym Bractwie Hebanowej Nocy. Marchewa - młody (formalnie) krasnolud przybywa do miasta Ankh-Morporkhn przekonany, że będzie służył wspaniałej straży miasta. Nie spodziewał się jednak, że spotka tam Vimsa (pijaka - kapitana straży), Colona (podkomendanta straży) i Noobsa (zwykłego strażnika "wykluczonego z rasy ludzkiej za faule"). Razem stawiają czoła smokowi, który nie wiadomo skąd przybył, bo powszechnie znany fakt był taki, że smoki nie istnieją.


	OPOWIEŚCI  ŚWIĄTECZNE!!!
	DWADZIEŚCIA LAT SPÓŹNIENIA!!!
	Strefa 0 - 3, czyli łamigłówki dla młodszych uczniów. Grudzień + gazetka = bałwanowy szał!
	O bałwanach:

	Małe czytanie - legenda o choince
	Część druga Bałwanowego Szału!
	Lubisz renifery? Nawet jeśli nie, narysuj tu swojego wymarzonego! Tego obok - pokoloruj!
	Lubisz Mikołaja? Nawet jeśli nie, zaprojektuj mu strój w Twoje ulubione zwierzątka! Tego obok - pokoloruj!
	Lubisz prezenty? Nawet jeśli nie, napisz tu, co chciałbyś dostać! Ten obok - pokoloruj! ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

	O szybkim samochodzie i klasie 3b
	Strona Julka Boruckiego z klasy 3b
	O szybkich samochodach
	O klasie 3b Klasa 3b jest miła, życzliwa, grzeczna, kulturalna, pomocna i trochę gadatliwa. Bardzo miło się z nią pracuje. Doskonale się dogadujemy i czasami się kłócimy, ale bardzo rzadko. Potem się zawsze godzimy. W tej klasie jest 18 uczniów, ale było 19. W trakcie roku jeden z uczniów, odszedł, bo się przeprowadził i nie mógł dojeżdżać daleko do szkoły.
	O klasie 3b Mamy również wspaniałą wychowawczynię; panią Anię Łożyńską. Jest też bardzo miła i doskonale nas uczy. Zawsze gdy, czegoś nie rozumiemy, to nam wytłumaczy. Większość chłopców bawi się klockami Lego i budują wspaniałe budowle. Dziewczyny za to prześlicznie rysują i kochają zwierzęta.
	Nasza sala mieści się w 005.


	Hity  2017
	W roku 2017 mówiono lub używano wielu rzeczy. Jednak niektóre z nich bardziej zapisały się w pamięci wielu ludzi. Za największy hit został uznany FIDGET SPINNER (fidżed spiner). Co prawda niektórzxy uznawali to za bezsensowne wydawanie pieniędzy jednak na pewno zostanie on zapamiętany. Drugim hitem minionego roku jest SLIME(slajm). Jest to inaczej zwany ,,glut''. Duża część osób za pewne nie raz próbowała go zrobić, na co w internecie można znaleźć wiele sposobów. Niestety do większości z nich potrzebny był składnik chemiczny boraks do, który mało kto ma pod ręką, co utrudniało zadanie. Jednak mimo to dużo osób i tak postanowiło stworzyć własnego slime'a.
	PODŁOGA TO LAWA! Pewnie każdy z was choć raz wykonał ten challenge. Zasady są proste. Jedna osoba rzuca hasło, a reszta w ciągu pięciu sekund musi wspiąć się na jakąkolowiek rzecz tak aby w żaden sposób nie dotykać ziemi.zasady są więc proste,ale zabawa niesamowita. Kolejny challenge to butle water flip.
	w dwóch słowach polega on na rzucenie butelki w ten sposób aby wyladowała na stojąco. jest to bardzo dobry sposób na nudę.

	Poradnik psów - psy dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.

