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Numer 11 01/18

        Dzień Babci i Dziadka

                                    WPISOWNIK
Wpisz, jakie słodycze lubisz jeść…
Uwielbiam, lubię, kocham
1. …………………………………………..
2. ………………………………………….
3……………………………………………
Uzupełnij zdania:
Mój pies potrafi……………………………………
Mój kot potrafi…………………………………
                                                                            oli

                     
TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
SĄ NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC:
 

.

  1. Do uprawiania sportów zimowych
wybieraj tylko bezpieczne miejsca!
2. Podczas uprawiania sportów zimowych
dbaj o bezpieczeństwo własne i innych!
3. Wychodząc na dwór pamiętaj o
właściwym ubraniu!
4. W momencie, gdy wyczujesz, że twoje
ubranie jest mokre udaj się do domu by je
zmienić na suche!
5. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj
za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych
szklanych przedmiotów!
6. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj
za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych
szklanych przedmiotów!
7. Spędzając ferie w domu pamiętaj o
bezpiecznym posługiwaniu się
urządzeniami elektrycznymi!
8.  W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo
czasu przed telewizorem!
9.  W czasie korzystania z Internetu
pamiętaj, że nie każdy nowo poznany
kolega ma zawsze dobre zamiary w
stosunku do ciebie!
10.  Zbyt długie siedzenie przed
komputerem nie jest zdrowe dla twoich
oczu!
11. Pamiętaj o telefonach alarmowych
straż pożarna 998, policja 997, pogotowie
999 i numer ratunkowy 112.
12. Pod żadnym pozorem nie wchodź na
zamarznięte zbiorniki wodne!
13. W kontaktach z obcymi pamiętaj o
swoim bezpieczeństwie!
14. Jeśli jesteś sam w domu nie otwieraj
drzwi obcym!
15. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu,
owoce i warzywa zawierają dużo witamin
przydatnych w zimne dni!
                                       
                                                     jankes
                                            

Dnia 22 stycznia 2018r. odbył się Dzień Babci i Dziadka na sali
RSP w Urbanowie .Program artystyczny przygotowali uczniowie
klas I-VII. Dzień Babci i Dziadka był podzielony na dwa oddziały:
szkolny i przedszkolny. Na zakończenie Dziadkom i Babciom
wręczono słodkie czekolady.

K.K
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                NOWOCZESNE  CZYTANIE

                        Murzynek przekładany

jankes

Chciałbym Tobie przedstawić książkę pt. „Polska
1000 miejsc które musisz zobaczyć” książka
Została napisana przez wydawnictwo dragon,
została wydana w 2011 roku.
Książka opowiada o miejscach w Polsce takich
ciekawych nie ma w niej rozdziałów tylko.
Takie przedziały w którym to województwie to
miejsce jest, np. jest napisane że to miejsce to
warszawa i obrazek jest na górze a na dole opis co
to jest w jakim miejscu jest czyli otoczeniu.
Jak dana budowla, obiekt jest zbudowana , jak
wygląda są też ciekawostki o tych obiektach
To koniec mojej prezentacji zachęcam do
przeczytania tej książki, Mnie się ona bardzo
spodobała

Składniki: liczba porcji 8
- 3 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 500 ml kefiru lub maślanki
- 0,5 szklanki oleju
- 2 łyżki marmolady lub konfitury
- 3 łyżki oleju
- o,75 szklanki cukru
- 1 opakowanie cukru
wanilinowego
- 1 tabliczka czekolady 

Przygotowanie:
1.  Wszystkie składniki oprócz czekolady
dokładnie wymieszaj i przełóż na blachę.
2.  Piecz około 50 minut w temperaturze
180°C
3.  Przestudzone ciasto przekrój, nałóż
konfitury, przykryj drugim plackiem.
4.  Roztop czekoladę i polej nią wierzch.
                                            Smacznego!
                                                             P.K

jankes
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                          Kącik językowy

                          
Christmas tree-choinka
Skate- jeździć na łyżwach
Ski- jeździć na nartach
Snowman- bałwan
Star- gwiazda
Santa Claus- gwiazdor
Christmas- Boże Narodzenie
Snow- śnieg
Eve- wigilia
Glass ball- bombka
Christmas cake- świąteczne ciasto
Snowball- kula śnieżna 

                                                          NeXoN

           witaminy!

 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)  (: (: (: (: (: (: (: (: (: (: (: (: (:   
                                 

                                    Humor

.

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czym tak
naprawdę są witaminy? Dlaczego nie może zabraknąć
ich w diecie? W jaki sposób ich niedobór wpływa na
zdrowie?
Poniższy artykuł dostarczy odpowiedzi na te pytania i
rozwieje wątpliwości dotyczące witamin.
Witaminy, a co to takiego?
Witaminy to nic innego jak grupa organicznych
związków chemicznych, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponieważ
organizm nie jest w stanie samodzielnie ich
wytwarzać, dlatego konieczne jest dostarczanie ich z
zewnątrz. Wyjątkiem jest witamina D, która jest
produkowana za pomocą komórek skórnych przy
udziale promieni słonecznych UV. 
Witaminy nie budują organizmu, ani nie dostarczają mu
energii, jednak są niezbędne do zachowania zdrowia,
zaś niedobór nawet jednej z nich może być
niebezpieczny.                         
                                            Jankes

- Dzieci moje, ja umieram! Przynieście mi szklankę
wody!
- Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, idź
sobie sam przynieś! 
                                 
- Znudzony dziadek mówi- Ale nudny ten serial...
A wnuczek na to- Dziadku, obróć fotel, bo znów
patrzysz na akwarium! 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana :
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz
ją na konkretna godzinę.               
                                                       
Policjant zatrzymuje staruszkę, która przechodzi przez
ulicę w niedozwolonym miejscu i mówi do niej:
- Babciu na zebry, na zebry.
- Sam se idź na zebry. Ja mam rentę.   M.P   

                                                                  

grafika google
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                              KRZYŻÓWKA

1.  Dzieci lepią go ze śniegu zimą.
2.  Jeździsz na nich po lodzie.
3.  Chronią ręce przed zimnem.
4.  Miesiąc rozpoczynający zimę.
5.  …kwiatowe , pojawiają się na drzewach , zwiastując
koniec zimy.
6.  Pada podczas zimy .
                                                                   O.B

                Sonda    

Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej?
w-f 20 %
matematyka 60 %
j. polski 20 %
Czy lubisz zimę?
Tak 60 %
Nie 30 %
Trochę 10 %
Jakie sporty zimowe lubisz?
Łyżwiarstwo 70 %
Saneczkarstwo 30 %

            Redakcja
jankes                Bartek Jankowski
oli                       Oliwia Kruszona
P.K                     Patrycja Kortus
NeXoN               Adam Poszwald
M.P                    Martyna Piskorska
Czarkiz              Cezary Krzyżanek
O.B                    Oliwia Borowczak

O.B O.B
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                             POŁĄCZ KROPKI

        DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Jankes

Justyna Dudek

Dnia 8 lutego b.r klasy VI i VII opracowywały plakat
techniką dowolną pt. ,,Nie hejtuje, nie obrażam,
szanuję innych".
Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo
wiele treści. To istota wartości, bez której nie
zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji.
Brak poszanowania innych osób, ich prywatności
skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się
w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, ksenofobią.

                                                                   E.M

K.K

Bezpieczny Internet
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             SALAMANDRA PLAMISTA

      Wiersze

Salamandra tygrysia

Salamandra plamista to największy europejski
przedstawiciel płazów ogoniastych; osiąga długość 10–
24 cm (maksymalnie 32 cm). Zwierzę ma walcowate,
krępe ciało. Jego głowa jest duża, płaska i szeroka,
pysk – zaokrąglony, oczy – wyłupiaste, o okrągłych,
ciemnych źrenicach. Z boku głowy występują pokaźne
pigmentowane gruczoły przyuszne.Boki zdobi 12
bruzd międzyżebrowych. Pomiędzy bruzdami, na
środku grzbietu ma dwa rzędy ujść gruczołów
jadowych. Jad tych gruczołów oraz ubarwienie skóry
są środkami obrony przed drapieżnikami. Masywne,
stosunkowo krótkie i krótkopalczaste nogi tego płaza
przystosowały się do życia naziemnego, nie
wytwarzają błon pławnych ani modzeli. Zarówno
śródręcze, jak i śródstopie w większości kostnieJe.
Mają po cztery palce u przednich łap, u tylnych – pięć.
Otwór kloakalny jest wąski i długi na 8–13mm.
Ogon typu lądowego, w przekroju okrągły i krótszy od
reszty ciała.

W tłusty czwartek każdy lubi jeść,
tylko pączki mieć.
Z lukrem i marmoladą,
 z pyszną czekoladą.
W każdej szkole pączki są,
ale u nas najlepiej smakują.
Musimy czekać na przerwę
śniadaniową,
aby zjeść marmoladę baśniową.

                                             Czarkiz

. .

fot.Natalia Świętek-Adamczak

. .
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