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 Psi patrol z 5b
Piątek 23 lutego 2018 r. – ostatni dzień ferii. 
 Było mroźno, ale słonecznie, w sam raz na spacery po lesie w towarzystwie ufnych czworonogów. 

Kończy się już ten
wspaniały, radosny
czas bez lekcji,
zadań domowych i
stresu związanego
ze szkołą. Tą naszą
radością i energią
postanowiliśmy
podzielić się z
innymi, i dlatego
wraz z
koleżankami, i
kolegami z klasy
oraz
wychowawcą pojechaliśmy
darmowym
autobusem do
schroniska dla

zwierząt w
Leszkowie. Pogoda
dopisała. Było
mroźno, ale
słonecznie, w sam
raz na spacery po
lesie w
towarzystwie
ufnych
czworonogów
spragnionych ruchu
i kontaktu z
człowiekiem. Każdy
z nas dostał pod
opiekę pieska i
wyruszyliśmy z
nimi do lasu.
Musieliśmy
podzielić się na 

trzy- lub
dwuosobowe grupy,
ponieważ w jednym
boksie były dwa lub
trzy zwierzaki, a nie
powinno się
prowadzać razem
psów z różnych
boksów, bo by się
pogryzły. Każdy
piesek
niesamowicie
cieszył się z naszej
wizyty. Ja także
miałam ogromną
rodochę z tego
wyjścia.

Czułam zaufanie,
ponieważ ktoś kto
mnie nie zna, daje
mi pod opiekę
zwierzę, a nie wie,
czy uda mi się nad
nim zapanować. 
Zazwyczaj
wyprowadzałam
tylko znanego
pieska, wiedziałam,
jaki ma charakter, a
tutaj całkiem
nieznany zwierzak.
Było naprawdę
wspaniale.
Mogliśmy razem
spędzić czas, 

a jednocześnie 
sprawić radość tym
biednym
zwierzakom, tak
bardzo
skrzywdzonym
przez człowieka.
Postanowiliśmy
kontynuować te
spotkania w
schronisku. Może
uda nam się
namówić jeszcze
kogoś na taki
wyjazd do
Leszkowa.

Lena
Wilczńska, klasa 5b

Psi patrol

W tym
numerze:

Psi patrol z 5b,
Jak zrobić 
"SLIME"
– masę plastyczną
domowej roboty?,
,,Wielkie efekty
małych kłamstw’’,
Konkurs dla klas
uczniów klas 4. 
My English
Project,
Szczurzy żywot
w opowiastkach i
obrazkachfot. p. Z. Karpińska
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Smile

Smile

Smile

„Slime”, czyli „glutek” stał się
bardzo popularny. Wszyscy
oszaleli na punkcie ciągnącej się
mazi.
Dzisiaj przedstawię Wam mój
sposób na kolorowego "slime".
1. Przygotuj: sodę oczyszczoną,
płyn do soczewek, klej w płynie,
kredki pastelowe, łyżeczkę, dwa 
plastikowe pudełka.
2. Do pojemnika wlej klej w płynie.
3. Pokrusz wybrany kolor kredki
pastelowej.
4. Dokładnie wymieszaj.
5. Poczekaj chwilę aż klej zacznie
twardnieć.
6. Do osobnego pudełka wsyp
łyżeczkę sody oczyszczonej.
7. Dodaj łyżeczkę płynu do
soczewek.
8. Wymieszaj płyn z sodą.
9. Przygotowaną substancję przelej
do pudełka z kolorowym klejem.
10. Dokładnie wymieszaj.
11. Sprawdź, czy "slime" ma
odpowiednią konsystencję.
12. Powtórz, używając innych
kolorów.
Jeżeli Twój "slime" nie wychodzi, to
masz kilka możliwości. Jedną z
nich jest zmiana kleju. Taki, na
którego etykiecie znajdziesz zapis
„PVA”, sprawdza się idealnie. To
większość szkolnych klei! 
Jednak, jeżeli klej jest ok, to może
masz zły płyn? 

Życzę miłej zabawy!
Zuzia

Jak zrobić 

"SLIME"

– masę plastyczną
domowej roboty?

ZR

ZR

ZR
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,,Wielkie efekty małych kłamstw’’

To miały być
moje najlepsze
urodziny. Mama
pozwoliła mi
samej
zorganizować to
święto. Wzięłam
kartkę i
zaczęłam
notować.
Ustaliłam listę
gości,
oczywiście nie
może
zabraknąć Oli.
Uznałam, że
najlepszym
miejscem na
zorganizowanie
urodzin będzie
mój dom, który
przyozdobię
serpentynami i
balonami.
Najważniejsze,
nie mogłam
zapomnieć o
torcie.
Dmuchanie
świeczek to
najdłużej
wyczekiwana
czynność w
tym ważnym
dniu.
Zdecydowałam,
że tort zrobię
własnoręcznie! 
 W końcu
nadszedł dzień
moich urodzin!
Od rana
przystąpiłam do
pieczenia. Trochę
mi to ciężko
szło, ale babcia
wytłumaczyła
mi sekrety

pysznych
wypieków. Po
skończonej
pracy byłam
zmęczona, lecz
dumna z siebie
niczym paw.
Spojrzałam na
zegarek,
zostały tylko
dwie godziny do
przyjścia
koleżanek.
Ciekawe w co
się ubiorę? –
pomyślałam. Ta
czerwona
sukienka
wygląda
przepięknie!
Nie, ona mi nie
pasuje do koloru
oczu, a ta
zielona bluzka
nie pasuje mi do
nowych spodni!
W końcu
zdecydowałam
się na czarne
ogrodniczki. To
jest to, czego
szukałam!
  Wszystko było
już gotowe. Ja
pięknie ubrana,
tort i przekąski
gotowe, a cały
dom był
ozdobiony. Do
krzeseł
przymocowane
były
różnokolorowe
balony, z sufitu
zwisały długie,
zakręcone
serpentyny. 
 

W końcu
przybyli goście
z prezentami i
życzeniami.
Wszyscy w
wyśmienitych
nastrojach
bawiliśmy się
wesoło,
atmosfera była
wspaniała.
Nadszedł
kulminacyjny
moment - tort.
Mama
przyniosła go do
jadalni.
Szczęśliwa
pomyślałam
życzenie i
zdmuchnęłam
świeczki.
Następnie
każdemu
ukroiłam
kawałek ciasta.
- Czy ten tort
zawiera gluten?
– spytała Ola.
- Nie - odparłam
po dłuższym
zastanowieniu.
Wiedziałam, że
było to
kłamstwo,
jednak bardzo
się
namęczyłam
nad
przygotowaniem
tortu i chciałam,
żeby każdy go
spróbował.
Przecież co
mogłoby się
stać?

Raczej nic –
pomyślałam, ale
bardzo się
myliłam….
Każdy
spróbował
mojego ciasta i
każdemu
smakowało.
Znowu
włączyłam
muzykę i się
bawiliśmy. Po
chwili Ola
usiadła.
Podeszłam do
niej, a ona
odparła, że się
źle czuje. O nie!
– krzyknęłam.
Moja koleżanka
właśnie się dusi!
Szybko
zadzwoniłam
pod 112. Pięć
minut później
karetka stała
pod moim
domem i
zabrała Olę do
szpitala.
Pozostali goście
rozeszli się do
domów, a ja
zostałam sama.
Nie tak miały
wyglądać moje
wymarzone
urodziny. Moja
mama była
bardzo zła i
spytała się,
czemu
wprowadziłam
w błąd
koleżankę. 

Wszystko jej
wytłumaczyłam,
rodzice
powiedzieli mi,
że Ola 
o mało co się
nie udusiła
przez gluten
zatwary w
cieście. Gdy się
o tym
dowiedziałam,
było mi bardzo
przykro.
Szkoda, że
wcześniej nie
wiedziałam,
jakie mogą być
konsekwencje
moich kłamstw.
  Następnego
ranka uznałam,
że powinnam
pójść do Oli i ją
za wszystko
przeprosić.
- Przepraszam 

–powiedziałam,
a łezka
zakręciła mi się
w oku.- Już
dobrze,
przyjmuję
przeprosiny.
Najważniejsze,
że już wszystko
dobrze się
skończyło.
  Już wiem, że
zanim się coś
powie lub zrobi,
trzeba się dwa
razy zastanowić
nad efektami
czynów. Każdy
powinien to
sobie wbić do
głowy, a ja tę
historię
zapamiętam do
końca życia.

Natalia 

NB piZap
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Szczurzy żywot
 w opowiastkach i obrazkach.

>

Regulamin konkursu
1.  Konkurs dla klas uczniów klas 4. 
2.  Konkurs polega na stworzeniu projektu
plastycznego w formacie A3/A2  na jeden z wybranych
tematów:
·  The United Kingdom is 4 countries: England,
Scotland, Wales and Northern Ireland. Wybierz jeden z
Krajów Angielskich i zaprezentuj go (przedstaw jego
flagę narodową, miejsca które warto w nim zobaczyć).
·  Recycling. Przygotuj plakat o recyklingu. Wymyśl
zachęcające hasło, dodaj ilustracje produktów
pozyskanych z recyklingu, nazwij produkty.
·  School uniform. Zaprojektuj mundurek dla ucznia lub
uczennicy bardzo nowoczesnej szkoły. Opisz
zaprojektowany mundurek.
·  Znajdź ciekawą roślinę lub wymyśl ją. Narysuj i
podpisz części rośliny. Opisz swoją roślinę.
·  Wymyśl nową maszynę liczącą. Narysuj tę
maszynę. Podpisz części maszyny. Napisz do niej
instrukcję obsługi.
3.  Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu
tylko jedną pracę.
4.  Technika plastyczna: dowolna.
5.  Jury przy ocenie pracy konkursowej będzie brało
pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem
konkursu, pomysłowość oraz estetykę pracy.
6.  Praca musi być opisana imieniem, nazwiskiem oraz
klasą. Z formułowaniem: wyrażam zgodę na
udostępnienie wizerunku pracy na stronie internetowej
naszej szkoły.
7.  Autorzy trzech najlepszych prac zostaną
nagrodzeni, a wszystkie prace wykorzystane zostaną
do stworzenia wystawy w szkole.
8.  Udział w konkursie  jest jednoznaczny z
wyrażeniem zgody na publikację podanych danych
ucznia, tj. imienia, nazwiska i klasy.
9.  Gotowe prace można składać do 15 kwietnia do
Pani Kingi Hering (pokój nauczycielski na parterze)
albo do nauczyciela uczącego.

 W życiu każdego pojawiają się książki, które nas
szczególnie zaciekawią. Po przeczytaniu takiej lektury
nasz świat wydaje się nieco inny- a może to my
patrzymy na niego w odmienny sposób. Są to teksty
wyjątkowe, niezapomniane, magiczne. 
Jedną z takich książek jest dla mnie opowieść
pt.:,,Szczurynki- szczurzy żywot w opowiastkach i
obrazkach" Olgi Gromyko autorki takich powieści jak:
,, Wierni wrogowie” i ,,Rok szczura”.
„Szczurynki” to niezwykle zabawna, ale przy tym
mądra życiowo historia o tym, jak zmienia się życie
człowieka, kiedy do jego domu wprowadzi się szczur.
A nawet kilka…
Na podstawie obserwacji szczurzego towarzystwa
powstała ta oto powieść, która zawiera  przezabawne
anegdoty z życia zwierzątek, dramatyczne opowieści
o ich przygodach w domu, na wystawach i nawet na
planie filmowym. Zawiera również konkretne porady
praktyczne dla początkujących opiekunów (aczkolwiek
bez moralizatorstwa). Szczur to nie zabawka i nie
mebel – szczur to członek rodziny!
Dodatkowym atutem ,,Szczurynek” są prześliczne,
dowcipne ilustracje wykonane przez Marinę Miśurę.
Uważam, że książkę pt ,, Szczurynki” powinien
przeczytać każdy młody człowiek. Ma ona
niesamowitą zdolność do ukazania nam prawdziwych
wartości w naszym życiu.     Julka

.
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