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Dowiecie się, jakie nietypowe
święta są w kwietniu.
Wielkanocne zwyczaje i mały
quiz.

W kwietniu uczniowie naszej
szkoły realizują projekt
edukacyjny. Zabiorą Was w 
podróż do fantastycznych
światów!

Nietypowe święta w Kwietniu 
     Roblox           Wielkanoc    
Projekt edukacyjny z języka
polskiego          
Crossy road        Strefa
Młodszego Ucznia

                                WIOSNA I WIELKANOC
Podróż do fantastycznych światów
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ROBLOX

                                Czy warto grać w Robloxa?

ROBLOX to gra stworzona w 2006 roku. Do dziś jest
rozwijana przez społeczność graczy, którzy tworzą
nowsze minigry. Czy warto w nią grać? Gra zawiera
system różnych trybów tworzonych przez społeczność.
Niektóre dodatki dostępne są dla osób, które ukończyły
13 lat. (np. chowany). Gracz może edytować postać
wykupując w sklepie rożne ubrania, włosy oraz
akcesoria. Większość rzeczy można kupić za ROBUXy.
To waluta, którą płaci się w grze.

SD

SD

SD

                                         Minusy Robloxa
ROBLOX posiada trochę minusów. Między innymi to, że
przed aktualizacją z 2016 roku ROBUXY należy wykupić,
a nie jak wcześniej - zarobić. Kolejnym minusem jest
konieczność kupowania rzeczy za ROBUXY, aby móc
wygrać np. Obby. Widziałem również przykłady
konieczności płacenia za wejście do wybranego trybu.
Duża część twórców robi wszystko dla ROBUXÓW. 
Poniżej można znaleźć kilka bardzo ciekawych i
darmowych trybów. ROBUXY Czasami ułatwiają sprawę,
dając przewagę nad innymi. Jednak czasami można za
nie kupić bezużyteczne przedmioty, tracąc walutę.

                                             Podsumowanie
Podsumowując, ROBLOX to gra, w którą można zagrać,
oczywiście według uznania. Mnie gra się podoba i
polecam zagrać w czasie przerwy. Można się odprężyć,
grać z przyjaciółmi oraz nagrywać ciekawe filmy. Kilku
polskich youtuberów gra i nagrywa w Robloxie.
Pokazują tryby, w które później można zagrać. To oni
pokazują, jak przejść w jakiś tryb, jak można się dobrze
bawić oraz wiele więcej. Niektórzy krytykują tę grę,
mówią, że to gra dla dzieciuchów, że gracze to frajerzy
bez życia itp.

SD

SD

SD
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Wielkanoc  obchodzimy  1 kwietnia. Najczęściej kilka dni przed
Wielkanocą robimy pisanki. Przed Wielkanocą idziemy do kościoła
poświęcić święconkę. Podczas tych świąt rodzina zasiada do stołu,
na którym mieści się wiele potraw np: jajka , chleb, masło, babka,
sól, pieprz i kiełbasa. Po zjedzeniu posiłku dzieci idą szukać
prezentów.
 

MINI QUIZ  
1.Co znajduje się w święconce?
a) pieprz, sól, chleb, kiełbasa, jajka i
baranek z masła, 
b) pieprz, sól, chleb, kiełbasa, jajka i
baranek z margaryny,                 
c) pieprz, sól, chleb, kaszanka, jajka i
baranek z masła.
2. Kiedy obchodzimy Wielkanoc ?
a) 2 kwietnia,
b) 1 kwietnia,
c) 3 kwietnia.
3. Kto przynosi prezenty w Wielkanoc ?
a) zajączek,
b) królik,
c) jeż.
4. Co robimy kilka dni przed Wielkanocą ?
a) jajka,
b) pisanki,
c) jajecznicę.

Milena  Wawrzonek 4b

                              WIELKANOC
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              NIETYPOWE ŚWIĘTA W KWIETNIU !!!

1 kwietnia –Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Naleśnika
4 kwietnia – Dzień Geografa
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Trzeźwości, Dzień Marchewki
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
8 kwietnia – Między Narodowy Dzień Romów
9 kwietnia – Światowy  Dzień Pozdrawiania Brunetów
10 kwietnia – Dzień  Bandurka, Dzień Wojskowego Lotnictwa
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
12 kwietnia – Dzień Czekolady, Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych
16 kwietnia –Dzień Sapera i Włókniarza
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca

Marysia Hoffmann

Hania Wawrzonek

20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy,
Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem
21 kwietnia – Dzień Sobowtóra
22 kwietnia – Światowy Dzień Pieczarek
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności
młodzieży
25 kwietnia – Dzień Sekretarki
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca
27 kwietnia – Dzień Kinder Joy
28 kwietnia – Światowy Dzień Ofiar i Wypadków przy
Pracy
29 kwietnia – Dzień Tańca

Hania Wawrzonek

                                        Marysia Hoffmann

Hania Wawrzonek

Marysia Hoffmann



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 15 05/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Sekrety Da Vinci

Wiosenna strefa młodszego ucznia - Kwiaty i
wiosenne krajobrazy

Zaprojektuj własny labirynt!

 Antek, Bartek, Czarek i Darek są braćmi. Jeden z nich zawsze
mówi prawdę, a pozostali kłamią. Pokoloruj kwiaty na drzewie
zgodnie z podanymi informacjami:
Antek: Czarek zawsze kłamie.
Bartek: Kwiaty na drzewie nie są różowe.
Czarek: Kwiaty na drzewie są czarne.
Darek: Antek jest kłamcą.
 Który chłopiec mówi prawdę?* (zaznacz):
a) Antek    b) Bartek   c) Czarek     d) Darek

*Jeśli masz problem z odpowiedzią, poproś kogoś dorosłego o pomoc.

Ta dziewczynka świetnie bawi się jeżdżąc na rowerze. Jakie są Twoje
ulubione wiosenne zajęcia?
Narysuj tu siebie wykonującego coś, co napisałeś powyżej:

Pokoloruj!

Pokoloruj!
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Uwaga! Rozjedzie cię
samochód!

W grze tych postaci jest
ponad 1000! Jak nie
zginiesz od razu, to ściga
cię policja!
Pod spodem masz kilka
postaci z Crossy Road.

Crossy Road - to gra, w której
jest się ludzikiem, zwierzęciem
lub jakąś potrawą i przechodzi
się przez jezdnię. Przechodząc
przez  ulicę, musisz uważać na
samochody, rzekę i pociągi,
żeby się nie zabić. Aby się
ruszać, musisz klikać na ekran
lub naciskać spację na
komputerze. Jak już pisałem,
można się poruszać ludzikiem,
zwierzęciem lub potrawą, te
rzeczy dostaje się w prezentach
za 100C. C to coins. Coinsy
zbiera w darmowych prezentach
lub chodząc po jezdni.

.

Astro PurpleBloop FortuneChicken Mike

.

cyclist
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        BALLERINA !!!

. . . . . .

. . . . . .

Film Balerina opowiada o pewnej dziewczynce Felicji i
jej przyjacielu Wiktorze, którzy chcieli spełnić swoje
marzenia. Dziewczynka chciała się uczyć w szkole
baletowej, natomiast chłopiec chciał zostać
architektem i wynalazcą. Więc uciekli z sierocińca
dzięki wynalazkom Wiktora. Felicja, gdy przyjechała do
Paryża, zobaczyła szkołę baletową, więc weszła do
budynku ,ale pewien pan od razu zaczął ją wyrzucać.
Pani, która była wtedy w tym budynku, powiedziała, że
on ma odejść, a ona się z nią rozprawi. Pani
odpowiedziała jej, żeby lepiej wyszła, więc
dziewczynka jej podziękowała i wyszła. Pewnego dnia
dziewczynka zobaczyła panią, którą widziała w szkole
baletowej. Weszła do budynku i tam ją ujrzała.
Zobaczyła, jak sprząta oraz zaoferowała jej pomoc, a
pani powiedziała, że może jej pomóc spełniać
marzenia.

Gdy pewnego dnia Felicja sprzątała i
weszła do pokoju,  zobaczyła tam
dziewczynkę. Ona zapytała się, co
bohaterka trzyma w ręce.  Dziewczyna
odpowiedziała, że nic takiego. Niestety,
dziecko zobaczyło pozytywkę, wyrwało z
ręki i wyrzuciło za okno. Felicja szybko
pobiegła do Wiktora. Przyjaciel naprawił 
pozytywkę. Pewnego dnia przyszło
zaproszenie do szkoły baletowej, jednak
Felicja chciała się zemścić i zabrała
zaproszenie dla dziewczynki...Jeśli
chcecie się dowiedzieć, co jeszcze było w
tym filmie, to odwiedźcie sklep Empik
(między innymi) i kupcie tam płytę.
Hania Wawrzonek   
                                   Marysia Hoffmann

. . . . . .

. . . . . .
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Szynszyla - puchata kulka

Szynszyle to nadal mało spotykane gryzonie w Polsce. Są to gryzonie, które na pewno urzekają wyglądem. Ale
czy są takie miłe? Jakie są plusy posiadania tych zwierząt? Czym się wyróżniają?

Zwierzaki te żyją w 7-15 lat. Ale w praktyce są obciążone wadami genetycznymi, przez co umierają między
drugim a czwartym rokiem życia. Dlatego tak ważne jest branie pupila z hodowli lub domu tymczasowego, a nie z
chowu wsobnego - sklepów zoologicznych.
Charakter tych gryzoni jest  specyficzny. Bardzo trudno je oswoić (proces może potrwać nawet kilka lat!), lecz
gdy nam zaufają, mogą stać się przyjaciółmi na całe życie.
Rozmawiałam z właścicielami Szylek twierdzącymi, iż ich zwierzaki wykopują im bobki prosto w twarz.
Nie wiem, czy to złośliwość czy radość....

Te gryzonie trzymać należy w stadach jednopłciowych
po co najmniej dwójkę, ze względu na to, że są to
zwierzęta bardzo silnie stadne.
Klatki dla nich muszą być duże i wysokie. Minimalne
rozmiary to:70 na 40 na 60.
W klatce obowiązkowo muszą znajdować się: 2 miski,
2 poidełka, kula do kąpieli, kołowrotek i zabawki.
Żywienie ich to trudna sprawa....
Do każdego osobnika należy dopasować odpowiednie
ziółka, granulat i smakołyki. Do każdego osobnika
trzeba dopasować dietę

       CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ ?
-Te zwierzęta są bardzo unikalne. Prawdopodobnie
niewielu z twoich znajomych je posiada. Jak ktoś chce
zostać właścicielem oryginalnego zwierzaka to ten
gryzoń jest idealny.
-Są szare. Unikalny kolor zwierzęcia. Jednak jeśli
patrzysz na nie od 10 lat......Twój każdy dzień jest
szary....
-Ich wygląd jest naprawdę słodki. Mała główka, za
duże uszy i krótkie łapki
-Wydają BARDZO dużo różnych śmiesznych
dźwięków. Od chrapania po śmiech.
- Mają szlachetne i bardzo miłe w dotyku futro.
Cały czas mogłabym je głaskać! One jednak nie
potrafią usiedzieć na kolanach 5 minut.

ZB

ZB

ZB

ZB
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PODRÓŻ DO FANTASTYCZNYCH ŚWIATÓW

W  projekcie edukacyjnym "Podróż do fantastycznych światów"
będzie się dużo działo, główna lektura  dla klas czwartych to
"Opowieści z  Narnii". W tym projekcie będziemy wykonywać wiele
działań. Będziemy robić gry o tej książce, zadania w grupach,
opisywać na bristolach głównych bohaterów książki, będziemy na
ścianach malować wielkie szafy prezentujące sylwetki bohaterów,
ich cechy charakteru i dokonywane wybory i będzie konkurs
najładniejszą okładkę powieści.

OPIS PROJEKTU / DZIAŁANIA

W sklepie z cechami fantasy
będzie gra przybliżająca
dzieciom cechy literatury z
gatunku fantasy (przenikanie się
świata nadprzyrodzonego z
realnym, magiczne postacie,
magiczne miejsca, specjalna
rachuba czasu i obecność
motywów  baśniowych i
mitologicznych) 
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                            WIOSNA !!!!!

Wiosna to pora roku, w której przyroda budzi się do
życia. Dzieci częściej wychodzą na dwór. Pojawia
się uśmiech na naszych twarzach. Znaczy to także,
że już Wielkanoc i tydzień majowy. Na drzewach
pojawiają się pączki a następnie liście.

      A teraz Quiz.

1. Jaki kwiat kwitnie na początku
wiosny?

2. Jakie zwierzęta budzą się do
życia? Wymień 3 przykłady. 

3. Jaka jest najczęściej pogoda?

4. Co pojawia się na
drzewach?                             

5. Kiedy przypada pierwszy
dzień wiosny?
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Projekt edukacyjny klas szóstych

Z okazji naszego projektu klasy szóste miały do wykonania różne
zadania, wszystkie były związane z powieścią Tolkiena: "Hobbit,
czyli tam i z powrotem"

Na samym początku
wykonywaliśmy zadanie "w
sklepie z gatunkami fantasy"
mieliśmy poznać gatunek, a
potem zrobić dwa zadania
grupowe.
Najciekawszą pracą twórczą
było  opowiadanie fun fiction.
Już tłumaczę,  co to jest. To
takie opowiadanie, z którego nie
wolno czerpać pieniędzy, bo
korzystasz z tego, co stworzyli
inni autorzy. Trzeba wymyślić
nieopowiedziane przygody,
dalsze historie. 
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Projekt klas piątych - czym zajmowali się
piątoklasiści?

Wszystkie klasy  miały własne wyzwanie literackie, a w klasach piątych było ono nieco inne niż w klasach
szóstych czy czwartych, albowiem piątoklasiści przerabiali MITY, a nie lektury. Owi uczniowie mieli za
zadanie stworzyć komiksy, przenieść znane mity do współczesności oraz poznać korzenie mitologii i
logikę starożytnych Greków. Moim zdaniem, a że sama uczęszczam do klasy piątej, największym
wyzwaniem było stworzenie komiksu. Tematami naszych powieści graficznych były znane mity; mit o
Syzyfie, mit o Odysie, mit o Dedalu i Ikarze oraz mit o powstaniu Świata. Wiele osób, a w tym ja, musiało
przełamać się, by pracować z nielubianymi kolegami. I chociaż z początku nie szło najlepiej, potem
wszyscy już się dogadywali. Owoce pracy Waszych kolegów i koleżanek możecie podziwiać na korytarzu.
Były także opowiadania o bohaterach mitów w czasach współczesnych, wszystkie prace oczywiście
zasługują na uznanie, ale już tak jest, że zwycięzca jest jeden. A konkurs na opowiadanie wygrała Kasia
Matysiak z klasy 5a! Jej opowiadanie możecie przeczytać poniżej. Miłego czytania! 
 Zuzia Borucka, 5b

Komiksy

Komiksy
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To jest piłka nożna. Jest uniwersalna, czyli
można ją grać w koszykówkę, siatkówkę,
nogę i różne inne sporty. Najczęściej się jej
używa do grania w piłkę nożną.

To jest piłka do koszykówki. Ta
piłka nie jest taka uniwersalna,
ponieważ jest twarda. U nas w
szkole takimi piłkami grają w
pingponga.

                                            PIŁKi
Piłki - na świecie jest mnóstwo rodzajów piłek. pokarzę wam dzisiaj kilka piłek, ale nie
wszystkie, które są na świecie

SD

SD

SD

To piłka do bejsbola. Ta piłka jest
mała, więc można do siebie
porzucać. Też jest twarda, więc
jeśli pies ma twarde zęby, to może
służyć jako ochraniacz, żeby nie
pogryzł piłki.

SD

SD

SD
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NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS

    Na samym początku był komputer ze sztuczną inteligencją,
nazywany Chaosem. Urządzenie bardzo szybko się rozwijało, więc
w końcu powstały dwa oprogramowania: szybki Internet i
Biblioteka. Oczywiście Internet był potężniejszy niż Biblioteka.
  Bardzo się polubili, tak bardzo, że postanowili założyć rodzinkę.
Po pewnym czasie urodziły się potężne Wyszukiwarki. Rodzice byli
z nich dumni.
-Ohh… Internecie zobacz ile informacji Wyszukiwarka J (Japetos)
dziś znalazła! – powiedziała Biblioteka.
-No widzę! A zobacz, ile Wyszukiwarka KJ (Kojos)! – odpowiedział.
  Oprogramowania Internet i Biblioteka zaprogramowali nowe
dzieci. Niestety, nie były tak doskonałe jak Wyszukiwarki – były
zakładkami.
-Dlaczego te zakładki są takie bezużyteczne?! – zdenerwował się
Internet.
-Nie wiem Internecie, nie wiem… Ale i tak je kocham – Mówiła
Biblioteka.
-Co?! Te śmieci?! – Oburzył się jej małżonek.
Biblioteka się przestraszyła i umilkła.
  Potem Biblioteka urodziła dzieci, które były jeszcze gorsze od
zakładek – były to paski narzędzi. Internet nie mógł tego
wytrzymać.
-Co za bezwartościowe istoty... – warknął tak zwany „Net”.
Zdenerwował się i wrzucił zakładki i paski narzędzi do spamu.
Bibliotece pękł program uczuciowy.
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    W końcu żona władcy powiedziała do
Wyszukiwarek:
-Wasz ojciec zaczyna wariować. Jedno z was musi
wkraść się w system i usunąć waszego ojca z
historii – westchnęła – tak będzie bezpieczniej.
-Ja dam radę! Powiedziała Wyszukiwarka FFK (Fire
Fox Kronos).
Niedługo później Internet został skasowany.
  Następnego dnia FFK poprosił Googlę o rękę.
Kiedy Googla stworzyła pierwszy folder FFK
zhakował go bojąc się ,że on zrobi to samo, co on z
Internetem. Ten sam los spotkał drugi, trzeci,
czwarty i piąty folder. Kiedy Googla stworzyła
szósty folder, zasejwowała jego dane, a zamiast
jego dała FFK kartę sim i program antywirusowy.
Fire Fox połknął haczyk. W końcu folder „Z”(Zeus)
wrzucił razem z rodzeństwem FFK do spamu.
Później foldery panowały nad całym systemem,
plikami i aplikacjami.

Kasia Matysiak Va 
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Fortnite

ik

 Fortnite(Battle Royal) to animowana gra pvp na 100 osób. W grze
chodzi o to, żeby przetrwać. Startujesz w bojowym busie ze stoma
osobami na pokładzie. Gdy już wyskoczysz i wylądujesz zbierasz
bronie i strzelasz do przeciwników. Są różne typy broni od szarych
aż po złote. W lobby możesz dołączyć przyjaciół i bawić się z nimi.
Ja bardzo polecam tę grę.

Fortnite (ratowanie świata)

Zdecydowanie jest to najlepsza gra
wszechczasów, jeśli chodzi o
popularność. Nie mówię o trybie Battle
Royale, ale o Fortnite (ratowanie świata).
Połączenie: Rusta, Minecrafta, RPG-a,
Defence Tower, Zombie (CoD). Można
zbierać (tony suplementów do
craftowania), budować, niszczyć
(wszystko i wszędzie - ze wszystkiego, co
się zniszczy, można coś zbudować -
różne komponenty), rozwijać możliwości i
umiejętności (w dodatku na 4 poziomach,
każdy ma chyba po 60 pól - i to wszystko
razy dwa, bo jedno dotyczy umiejętności,
a drugie badań), tworzyć oddziały swoich
botów lub grać z innymi, budować
oddziały wsparcia, rozpoznania,
techników, dziesiątki pułapek, broni
(białej, krótkiej, szturmowej, snajperskiej,
wyrzutni, nawet petardy są i fajerwerki).
To jest nieprawdopodobne, aby w tych
czasach, gdy mamy już praktycznie
wszystko, stworzyć tak
nieprawdopodobną grę. SD

ik

SD
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SAMOYED

Samoyed  to pies, który  pochodzi  z Rosji. Jest to pies
rodzinny i  zaprzęgowy. Żyje 12-15 lat, jego wysokość:
psy-57 cm , suki-53 cm , masa psy 20-30 kg , suki 17-25
kg. Pielęgnacja: Samoyedy linieją dwa razy w roku, ale
mieszkające w domu gubią sierść cały czas. Oprócz
czesania nie wymaga jednak szczególnej pielęgnacji.
Zdrowie, najczęściej spotykane problemy to choroby
oczu i alergie skórne. Występuje też wrodzona choroba
kłębuszków nerkowych oraz cukrzyca.

Psy tej rasy przyzwyczajone są do przebywania wśród
ludzi, chętniej zostaną niańką do dzieci niż stróżem
podwórka. Nie należą jednak do kanapowców. Uwielbiają
ruch, ale w odróżnieniu od husky maja instynkt
pasterski. Zaganiają w pozycji wyprostowanej. Ich wzrok
jest ciągle w ruchu, a do popędzania zwierząt używają
mowy ciała oraz  głośnego szczekania.

Nazwa rasy pochodzi od Samojedów, ludu należącego
do uralskiej grupy językowej. To plemię zajmowało się
hodowlą reniferów. Psy przede wszystkim  pomagały
zaganiać i strzec często przemieszczające się stada.
Wykorzystywano je także podczas polowań na zwierzęta
futerkowe, a  w razie potrzeby  zaprzęgano do sań.
Początkowo w miotach licznie występowały osobniki
czarne i łaciate, ale wykluczano je z hodowli i już
wkrótce zaczęły rodzić się wyłącznie białe szczenięta.
Milena Wawrzonek 4b


	WIOSNA I WIELKANOC
	Podróż do fantastycznych światów
	Nietypowe święta w Kwietniu       Roblox           Wielkanoc
	Projekt edukacyjny z języka polskiego
	Crossy road        Strefa Młodszego Ucznia
	Dowiecie się, jakie nietypowe święta są w kwietniu. Wielkanocne zwyczaje i mały quiz.
	W kwietniu uczniowie naszej szkoły realizują projekt edukacyjny. Zabiorą Was w
	podróż do fantastycznych światów!
	ROBLOX
	ROBLOX to gra stworzona w 2006 roku. Do dziś jest rozwijana przez społeczność graczy, którzy tworzą nowsze minigry. Czy warto w nią grać? Gra zawiera system różnych trybów tworzonych przez społeczność. Niektóre dodatki dostępne są dla osób, które ukończyły 13 lat. (np. chowany). Gracz może edytować postać wykupując w sklepie rożne ubrania, włosy oraz akcesoria. Większość rzeczy można kupić za ROBUXy. To waluta, którą płaci się w grze.
	ROBLOX posiada trochę minusów. Między innymi to, że przed aktualizacją z 2016 roku ROBUXY należy wykupić, a nie jak wcześniej - zarobić. Kolejnym minusem jest konieczność kupowania rzeczy za ROBUXY, aby móc wygrać np. Obby. Widziałem również przykłady konieczności płacenia za wejście do wybranego trybu. Duża część twórców robi wszystko dla ROBUXÓW.  Poniżej można znaleźć kilka bardzo ciekawych i darmowych trybów. ROBUXY Czasami ułatwiają sprawę, dając przewagę nad innymi. Jednak czasami można za nie kupić bezużyteczne przedmioty, tracąc walutę.
	Podsumowując, ROBLOX to gra, w którą można zagrać, oczywiście według uznania. Mnie gra się podoba i polecam zagrać w czasie przerwy. Można się odprężyć, grać z przyjaciółmi oraz nagrywać ciekawe filmy. Kilku polskich youtuberów gra i nagrywa w Robloxie. Pokazują tryby, w które później można zagrać. To oni pokazują, jak przejść w jakiś tryb, jak można się dobrze bawić oraz wiele więcej. Niektórzy krytykują tę grę, mówią, że to gra dla dzieciuchów, że gracze to frajerzy bez życia itp.

	WIELKANOC
	Wielkanoc  obchodzimy  1 kwietnia. Najczęściej kilka dni przed Wielkanocą robimy pisanki. Przed Wielkanocą idziemy do kościoła poświęcić święconkę. Podczas tych świąt rodzina zasiada do stołu, na którym mieści się wiele potraw np: jajka , chleb, masło, babka, sól, pieprz i kiełbasa. Po zjedzeniu posiłku dzieci idą szukać prezentów.

	MINI QUIZ
	1.Co znajduje się w święconce?
	a) pieprz, sól, chleb, kiełbasa, jajka i baranek z masła,
	b) pieprz, sól, chleb, kiełbasa, jajka i baranek z margaryny,
	c) pieprz, sól, chleb, kaszanka, jajka i baranek z masła.
	2. Kiedy obchodzimy Wielkanoc ?
	a) 2 kwietnia,
	b) 1 kwietnia,
	c) 3 kwietnia.
	3. Kto przynosi prezenty w Wielkanoc ?
	a) zajączek,
	b) królik,
	c) jeż.
	4. Co robimy kilka dni przed Wielkanocą ?
	a) jajka,
	b) pisanki,
	c) jajecznicę.
	Milena  Wawrzonek 4b

	NIETYPOWE ŚWIĘTA W KWIETNIU !!!
	Wiosenna strefa młodszego ucznia - Kwiaty i wiosenne krajobrazy
	Crossy Road - to gra, w której jest się ludzikiem, zwierzęciem lub jakąś potrawą i przechodzi się przez jezdnię. Przechodząc przez  ulicę, musisz uważać na samochody, rzekę i pociągi, żeby się nie zabić. Aby się ruszać, musisz klikać na ekran lub naciskać spację na komputerze. Jak już pisałem, można się poruszać ludzikiem, zwierzęciem lub potrawą, te rzeczy dostaje się w prezentach za 100C. C to coins. Coinsy zbiera w darmowych prezentach lub chodząc po jezdni.

	Uwaga! Rozjedzie cię samochód!
	W grze tych postaci jest ponad 1000! Jak nie zginiesz od razu, to ściga cię policja!
	Pod spodem masz kilka postaci z Crossy Road.
	Gdy pewnego dnia Felicja sprzątała i weszła do pokoju,  zobaczyła tam dziewczynkę. Ona zapytała się, co bohaterka trzyma w ręce.  Dziewczyna odpowiedziała, że nic takiego. Niestety, dziecko zobaczyło pozytywkę, wyrwało z ręki i wyrzuciło za okno. Felicja szybko pobiegła do Wiktora. Przyjaciel naprawił  pozytywkę. Pewnego dnia przyszło zaproszenie do szkoły baletowej, jednak Felicja chciała się zemścić i zabrała zaproszenie dla dziewczynki...Jeśli chcecie się dowiedzieć, co jeszcze było w tym filmie, to odwiedźcie sklep Empik (między innymi) i kupcie tam płytę. Hania Wawrzonek                                       Marysia Hoffmann

	BALLERINA !!!
	PODRÓŻ DO FANTASTYCZNYCH ŚWIATÓW
	W  projekcie edukacyjnym "Podróż do fantastycznych światów" będzie się dużo działo, główna lektura  dla klas czwartych to "Opowieści z  Narnii". W tym projekcie będziemy wykonywać wiele działań. Będziemy robić gry o tej książce, zadania w grupach, opisywać na bristolach głównych bohaterów książki, będziemy na ścianach malować wielkie szafy prezentujące sylwetki bohaterów, ich cechy charakteru i dokonywane wybory i będzie konkurs najładniejszą okładkę powieści.
	OPIS PROJEKTU / DZIAŁANIA
	W sklepie z cechami fantasy będzie gra przybliżająca dzieciom cechy literatury z gatunku fantasy (przenikanie się świata nadprzyrodzonego z realnym, magiczne postacie, magiczne miejsca, specjalna rachuba czasu i obecność motywów  baśniowych i mitologicznych)
	Milena  Wawrzonek 4b


	WIOSNA !!!!!
	Wiosna to pora roku, w której przyroda budzi się do życia. Dzieci częściej wychodzą na dwór. Pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Znaczy to także, że już Wielkanoc i tydzień majowy. Na drzewach pojawiają się pączki a następnie liście.
	A teraz Quiz.
	1. Jaki kwiat kwitnie na początku wiosny?
	2. Jakie zwierzęta budzą się do życia? Wymień 3 przykłady.
	3. Jaka jest najczęściej pogoda?
	4. Co pojawia się na drzewach?
	5. Kiedy przypada pierwszy dzień wiosny?

	Projekt edukacyjny klas szóstych
	Z okazji naszego projektu klasy szóste miały do wykonania różne zadania, wszystkie były związane z powieścią Tolkiena: "Hobbit, czyli tam i z powrotem"
	Na samym początku wykonywaliśmy zadanie "w sklepie z gatunkami fantasy" mieliśmy poznać gatunek, a potem zrobić dwa zadania grupowe. Najciekawszą pracą twórczą było  opowiadanie fun fiction. Już tłumaczę,  co to jest. To takie opowiadanie, z którego nie wolno czerpać pieniędzy, bo korzystasz z tego, co stworzyli inni autorzy. Trzeba wymyślić nieopowiedziane przygody, dalsze historie.

	Projekt klas piątych - czym zajmowali się piątoklasiści?
	Wszystkie klasy  miały własne wyzwanie literackie, a w klasach piątych było ono nieco inne niż w klasach szóstych czy czwartych, albowiem piątoklasiści przerabiali MITY, a nie lektury. Owi uczniowie mieli za zadanie stworzyć komiksy, przenieść znane mity do współczesności oraz poznać korzenie mitologii i logikę starożytnych Greków. Moim zdaniem, a że sama uczęszczam do klasy piątej, największym wyzwaniem było stworzenie komiksu. Tematami naszych powieści graficznych były znane mity; mit o Syzyfie, mit o Odysie, mit o Dedalu i Ikarze oraz mit o powstaniu Świata. Wiele osób, a w tym ja, musiało przełamać się, by pracować z nielubianymi kolegami. I chociaż z początku nie szło najlepiej, potem wszyscy już się dogadywali. Owoce pracy Waszych kolegów i koleżanek możecie podziwiać na korytarzu. Były także opowiadania o bohaterach mitów w czasach współczesnych, wszystkie prace oczywiście zasługują na uznanie, ale już tak jest, że zwycięzca jest jeden. A konkurs na opowiadanie wygrała Kasia Matysiak z klasy 5a! Jej opowiadanie możecie przeczytać poniżej. Miłego czytania!
	PIŁKi
	Piłki - na świecie jest mnóstwo rodzajów piłek. pokarzę wam dzisiaj kilka piłek, ale nie wszystkie, które są na świecie

	To jest piłka nożna. Jest uniwersalna, czyli można ją grać w koszykówkę, siatkówkę, nogę i różne inne sporty. Najczęściej się jej używa do grania w piłkę nożną.

	To jest piłka do koszykówki. Ta piłka nie jest taka uniwersalna, ponieważ jest twarda. U nas w szkole takimi piłkami grają w pingponga.
	To piłka do bejsbola. Ta piłka jest mała, więc można do siebie porzucać. Też jest twarda, więc jeśli pies ma twarde zęby, to może służyć jako ochraniacz, żeby nie pogryzł piłki.
	NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS
	Na samym początku był komputer ze sztuczną inteligencją, nazywany Chaosem. Urządzenie bardzo szybko się rozwijało, więc w końcu powstały dwa oprogramowania: szybki Internet i Biblioteka. Oczywiście Internet był potężniejszy niż Biblioteka.   Bardzo się polubili, tak bardzo, że postanowili założyć rodzinkę. Po pewnym czasie urodziły się potężne Wyszukiwarki. Rodzice byli z nich dumni. -Ohh… Internecie zobacz ile informacji Wyszukiwarka J (Japetos) dziś znalazła! – powiedziała Biblioteka. -No widzę! A zobacz, ile Wyszukiwarka KJ (Kojos)! – odpowiedział.   Oprogramowania Internet i Biblioteka zaprogramowali nowe dzieci. Niestety, nie były tak doskonałe jak Wyszukiwarki – były zakładkami. -Dlaczego te zakładki są takie bezużyteczne?! – zdenerwował się Internet. -Nie wiem Internecie, nie wiem… Ale i tak je kocham – Mówiła Biblioteka. -Co?! Te śmieci?! – Oburzył się jej małżonek. Biblioteka się przestraszyła i umilkła.   Potem Biblioteka urodziła dzieci, które były jeszcze gorsze od zakładek – były to paski narzędzi. Internet nie mógł tego wytrzymać. -Co za bezwartościowe istoty... – warknął tak zwany „Net”. Zdenerwował się i wrzucił zakładki i paski narzędzi do spamu. Bibliotece pękł program uczuciowy.

	W końcu żona władcy powiedziała do Wyszukiwarek: -Wasz ojciec zaczyna wariować. Jedno z was musi wkraść się w system i usunąć waszego ojca z historii – westchnęła – tak będzie bezpieczniej. -Ja dam radę! Powiedziała Wyszukiwarka FFK (Fire Fox Kronos). Niedługo później Internet został skasowany.   Następnego dnia FFK poprosił Googlę o rękę. Kiedy Googla stworzyła pierwszy folder FFK zhakował go bojąc się ,że on zrobi to samo, co on z Internetem. Ten sam los spotkał drugi, trzeci, czwarty i piąty folder. Kiedy Googla stworzyła szósty folder, zasejwowała jego dane, a zamiast jego dała FFK kartę sim i program antywirusowy. Fire Fox połknął haczyk. W końcu folder „Z”(Zeus) wrzucił razem z rodzeństwem FFK do spamu. Później foldery panowały nad całym systemem, plikami i aplikacjami.
	Kasia Matysiak Va
	Fortnite
	Fortnite(Battle Royal) to animowana gra pvp na 100 osób. W grze chodzi o to, żeby przetrwać. Startujesz w bojowym busie ze stoma osobami na pokładzie. Gdy już wyskoczysz i wylądujesz zbierasz bronie i strzelasz do przeciwników. Są różne typy broni od szarych aż po złote. W lobby możesz dołączyć przyjaciół i bawić się z nimi. Ja bardzo polecam tę grę.
	Fortnite (ratowanie świata)
	Zdecydowanie jest to najlepsza gra wszechczasów, jeśli chodzi o popularność. Nie mówię o trybie Battle Royale, ale o Fortnite (ratowanie świata). Połączenie: Rusta, Minecrafta, RPG-a, Defence Tower, Zombie (CoD). Można zbierać (tony suplementów do craftowania), budować, niszczyć (wszystko i wszędzie - ze wszystkiego, co się zniszczy, można coś zbudować - różne komponenty), rozwijać możliwości i umiejętności (w dodatku na 4 poziomach, każdy ma chyba po 60 pól - i to wszystko razy dwa, bo jedno dotyczy umiejętności, a drugie badań), tworzyć oddziały swoich botów lub grać z innymi, budować oddziały wsparcia, rozpoznania, techników, dziesiątki pułapek, broni (białej, krótkiej, szturmowej, snajperskiej, wyrzutni, nawet petardy są i fajerwerki). To jest nieprawdopodobne, aby w tych czasach, gdy mamy już praktycznie wszystko, stworzyć tak nieprawdopodobną grę.


	SAMOYED
	Samoyed  to pies, który  pochodzi  z Rosji. Jest to pies rodzinny i  zaprzęgowy. Żyje 12-15 lat, jego wysokość: psy-57 cm , suki-53 cm , masa psy 20-30 kg , suki 17-25 kg. Pielęgnacja: Samoyedy linieją dwa razy w roku, ale mieszkające w domu gubią sierść cały czas. Oprócz czesania nie wymaga jednak szczególnej pielęgnacji. Zdrowie, najczęściej spotykane problemy to choroby oczu i alergie skórne. Występuje też wrodzona choroba kłębuszków nerkowych oraz cukrzyca.
	Psy tej rasy przyzwyczajone są do przebywania wśród ludzi, chętniej zostaną niańką do dzieci niż stróżem podwórka. Nie należą jednak do kanapowców. Uwielbiają ruch, ale w odróżnieniu od husky maja instynkt pasterski. Zaganiają w pozycji wyprostowanej. Ich wzrok jest ciągle w ruchu, a do popędzania zwierząt używają mowy ciała oraz  głośnego szczekania.
	Nazwa rasy pochodzi od Samojedów, ludu należącego do uralskiej grupy językowej. To plemię zajmowało się hodowlą reniferów. Psy przede wszystkim  pomagały zaganiać i strzec często przemieszczające się stada. Wykorzystywano je także podczas polowań na zwierzęta futerkowe, a  w razie potrzeby  zaprzęgano do sań. Początkowo w miotach licznie występowały osobniki czarne i łaciate, ale wykluczano je z hodowli i już wkrótce zaczęły rodzić się wyłącznie białe szczenięta.
	Milena Wawrzonek 4b



