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Zbliża się 1 kwietnia. Co łączy się z tą datą? Prima aprilis, czyli dzień, w którym każdy robi
psikusy. W tym artykule przedstawimy wam ich kilka, aby ,,utrzymać tradycję". Na
początek spróbujcie wyobrazić sobie sytuację, kiedy przestawiacie wszystkie zegarki w
domu. Albo kiedy wasza np. siostra z pośpiechem chce umyć włosy, a wy wcześniej
podmieniliście szampon na olej. Po umyciu już prawidłowym szamponem siostra chce
wysuszyć włosy, włącza suszarkę, a na jej twarz leci mąką, która wsypaliście do
urządzenia. Do następnego żartu potrzebujemy mydło, którym domownicy myją ręce i lakier
do paznokci, który musi być bezbarwny. Żart polega na pomalowaniu mydła lakierem do
paznokci. Efekt jest tego taki, że osoba, która weźmie mydło i będzie próbowała namydlić
nim ręce, nie da rady tego zrobić! Następnym pomysłem będzie kawał dla koleżanki\kolegi
będącej przy komputerze. Gdy ujrzymy, że nasz kolega odszedł od niego na chwilę,
zakradamy się do jego komputera i o ile to możliwe, zmieniamy tapetę.Trzeba działać
bardzo szybko, pamiętajcie o tym. Pamiętaj też o przygotowaniu wcześniej
zdjęcia,które chcesz wstawić na tapetę komputera  kolegi\koleżanki, ponieważ nie masz
tyle czasu, by szukać zdjęcia w internecie,bo wtedy żart się nie uda. Ostatnim psikusem dla
domowników jest: Wsypanie do cukierniczki soli a do solniczki cukru. Dowcip nie jest
przyjemny,lecz wywołuje lawinę śmiechu. 
Uważamy,że warto pielęgnować primaaprilisową tradycję, lecz też trzeba pamiętać, aby 
żarty nie przekraczały granicy dobrego smaku, nie obrażały i nie robiły krzywdy. /wk, os
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Domowe SPA

Dbamy o urodę w domowym SPA.

Cześć!  Na pewno każdy z nas wie,że podczas zimy trzeba dbać o naszą cerę.Silny,mroźny
wiatr i niskie temperatury podrażniają naszą skórę,a tu już niedługo wiosna. Dlatego
przygotowałam kilka przepisów na maseczki do twarzy.
1.Nawilżająca maseczka z płatków owsianych.
- Zalej płatki owsiane wrzącą wodą i poczekaj, aż ostygną.Do przygotowanych płatków
owsianych dodaj miód i wymieszaj. Nałóż maseczkę na twarz i trzymaj 20 minut , a następnie
zmyj wodą.
2. Maseczka żółtkowa.
- Utrzyj żółtko z odrobiną oliwy. Nałóż równomiernie na twarz.Zmyj najpierw ciepłą wodą, a
potem letnią.
3. Maseczka bananowa do cery wrażliwej.
- Zdejmij skórę z banana i jedną połówkę rozgnieć na jednolitą masę. Dodaj 2 łyżeczki mleka
UHT i wymieszaj dokładnie.Nałóż na twarz i zmyj po 15 minutach ciepłą wodą.
4.Oczyszczająca maseczka śmietankowa.
- Do miseczki dodaj 4 łyżki śmietany i kilka kropli soku z cytryny. Nałóż na twarz i trzymaj
przez 20 minut. Zmyj letnią  wodą i dodatkowo zimną.
Mam nadzieję, że skorzystacie z pomysłów  na maseczki. Skóra po maseczce będzie świeża,
wypoczęta i błyskawicznie polepszy się stan naszej cery. Maski powinniśmy nakładać
średnio 2-3 razy w tygodniu, szczególnie zimą i wiosną  trzeba o tym pamiętać. /mb
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Co nowego w
świecie gier?

To jak z tym całym
sportem?

20 marca 2018r. zostanie wydana gra Sea of Thieves przez
studio microsoft na Xbox oraz PC, która polega na tym, że
wczuwamy się w role piratów. Wraz ze swoją drużyną
liczącą maksymalnie 4 osoby będziecie mierzyć się ze
sztormami, zagadkami, które doprowadzą  do zakopanej
skrzyni skarbów. Jest wiele rodzajów skrzyń: z niektórych
wylewa się woda i trzeba uważać z  nią na statku,
ponieważ może go utopić. Na swojej drodze poszukiwania
bogactwa napotkacie innych graczy, z którymi będziecie
musieli się zmierzyć, strzelając z dział, walcząc na szable
czy bronią palną. Gra stawia nam wyzwanie w samym
prowadzeniu statkiem jak i w dbaniu o niego. Trzeba
odpowiednio ustawiać żagle czy w odpowiednim miejscu
puścić kotwice. Jeżeli jakiś wróg trafi w nasz statek kulą
lub my zderzymy się z wyspą, będziemy musieli wylać
wodę ze statku za pomocą wiader i naprawić wszelkie
dziury.  Sztormy również mogą sprawić problem,
ponieważ zalewają statek a nasz ster sam się kręci, przez
co można zabłądzić. Pomiędzy zdobywaniem skarbów i
walki z innymi, możemy zagrać na różnych instrumentach.
Gra oprawiona jest w dobrą grafikę z zadziwiająco piękną
wodą, która moim zdaniem została stworzona z dużą
dokładnością, i też nie znajdziemy lepszej jakości modeli
statków. Na swojej drodze także spotkamy rekiny, na które
trzeba uważać. /MJ

.

Dzisiejszy temat mojego artykułu jest trochę
inny niż zazwyczaj. Napiszę dziś o uprawianiu
sportu, w którym cel jest trochę inny niż
stawanie się lepszym od innych i wygrywanie
kolejnych zawodów. W tej dyscyplinie
głównym celem jest budowanie lepszej
postury swojego ciała oraz stawanie się cały
czas lepszym od samego siebie. Mowa tu
oczywiście o siłowni, a dokładniej
ćwiczeniach, które każdy z nas może
wykonywać  sam w domu. Niektóre osoby
traktują to zajęcie bardziej profesjonalnie,
kupując do swojego pokoju różne sztangielki
lub zawieszając rurę do podciągania na
ścianie. Inni samodzielnie wykonują swoje
własne miejsce do ćwiczeń. Robią pompki,
przysiady, pajacyki, brzuszki i wiele innych,
które może wykonać każdy wszędzie.
Osobiście bardzo podziwiam ludzi
ćwiczących w domu, którzy dla własnego
zdrowia i dobrej formy są w stanie poświęcić
swój wolny czas i się w to zaangażować. Nie
dostaną przecież za to żadnych nagród
rzeczowych. Satysfakcję z sukcesu uzyskają
w inny sposób niż siatkarze, piłkarze,
koszykarze czy tenisiści. Podsumowując,
ćwiczenia w domu może wykonywać każdy.
Jest to bardzo prosta forma uprawiania
sportu, a także zdrowa i przydatna. Zachęcam
wszystkich do wykonywania chociaż kilku
ćwiczeń rano na rozbudzenie czy wieczorem
na lepszy sen. /sl .
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Topka książekZbiórka dla czworonogów -
ile zebrano?

Cześć, przychodzę do Was z moją propozycją
Top 3 książek. Pierwsza książka, którą
według mnie warto przeczytać; nosi tytuł
„Każdego dnia” Levithan Davida. Opowiada
ona o chłopcach,  którzy próbują odkryć, czy
można kochać kogoś prawdziwie, kto
każdego dnia jest kimś innym. Teraz pozwolę
zacytować fragment z książki: „Każdego dnia
w innym ciele i w innym życiu. Każdego dnia
zakochany w tej samej dziewczynie”. Druga
książka, która podbiła Amerykanom serca i
znalazła się na 1 miejscu listy bestsellerów
New York Timesa, nosi tytuł „Cudowny
chłopak” Palacio R.J. Opowiada ona o
pewnym chłopcu, który walczy z różnymi
przeciwnościami losu. Z kolei trzecia książka,
która u mnie jest numerem jeden nosi tytuł: „
Uwierz w marzenia” Lee George. Jest ona
autobiografią autora. Opowiada o jego
karierze lotniczej, służbie wojskowej oraz
pracy w liniach lotniczych.Mam nadzieję, że
przeczytacie chociaż jedną z tych książek.
Serdecznie polecam //NK

.

W dniach 25.01-07.02 br. w naszej szkole
odbywała się zbiórka karmy, zabawek i innych
artykułów dla psów i kotów, prowadzona przez
Magdalenę Trzos oraz Paulinę Taff przy
aktywnej pomocy uczniów klasy IV b.
"Zbierałyśmy karmę, akcesoria i zabawki dla
podopiecznych fundacji "Psie Nadzieje" pani
Ewy Mejer. Chciałyśmy jej pomóc. Zbiórkę
zorganizowałyśmy, ponieważ bardzo spodobała
nam się działalność pani Ewy Mejer i chciałyśmy
ją w jakiś sposób wspomóc." - mówi Magdalena.
Zbiórka okazała się ogromnym sukcesem i nikt
nie przypuszczał, że uzbiera się aż tyle. Łącznie
dla naszych czworonożnych przyjaciół zebrano
około 250 kilogramów datków. Gdy Magdalenę
spytałem o to, czy spodziewała się takiego
sukcesu zbiórki, odpowiedziała: "Nie
myślałyśmy, że zbiórka będzie takim sukcesem.
Po pierwszym dniu, w którym dostałyśmy dużo
datków, myślałyśmy, że na tym się skończy...
Najwidoczniej - byłyśmy w błędzie". Oznajmiła
też, że z chęcią zorganizowałyby z Pauliną
więcej takich przedsięwzięć gdyby nie to, że za
niedługo opuszczają już progi naszej szkoły i
może się to okazać niewykonalne. Liczy jednak
na to, że przeprowadzanie takich akcji stanie się
w Jedynce tradycją. Na koniec jeszcze
pogratuluję klasie V b, która uzbierała około
60kg datków i młodszym kolegom i koleżankom
z klasy IVb, pomagającym z zaangażowaniem.
W imieniu organizatorek dziękuję wszystkim,
którzy zechcieli podarować co nieco dla
zwierząt, ponieważ gdyby nie Wy, ta zbiórka nie
odniosłaby takiego sukcesu. Zwierzęta z
pewnością docenią Wasz gest. /is
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