
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w
Czerwionce-Leszczynach
ul. Ks. Pojdy 77c
44-238, Czerwionka-
LeszczynyNumer 25 04/18

 Maj - miesiąc odpoczynku

   Myślę, że większość osób cieszy się weekendem
majowym. Będziemy mieli dużo czasu na co tylko chcemy.
W końcu odpoczniemy od uczenia się oraz robienia zadań
domowych. Szkolny zgiełk poszedł w odstawkę teraz
można się cieszyć czasem wolnym.
   Trzeba być gotowym na mnóstwo wolnego czasu. 
Musimy uważać aby nie spędzać go zbyt dużo przed
komputerem i telefonem. Nasz wolny czas możemy
zagospodarować np. na jazdę na rowerze, spotkania z
przyjaciółmi, skakanie na trampolinie oraz wyjście na
spacer z psem. Ogólnie najlepiej będzie, gdy będziemy
spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
Naprawdę wspaniale jest pobyć na podwórku oraz cieszyć
się otaczającą nas przyrodą. 
                                                                                   J.M

Ważniejsze daty:
- 30.04.2018r., 2.05.2018r.,
4.05.2018r., 1.06.2018r.,
26.06.2018r. - dni wolne od
zajęć dydaktycznych,
- 16.05.2018r. -zebrania z
rodzicami,
- 22.06.2018r. - zakończenie
roku szkolnego.
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W to warto zagrać...

Humor ;) A to ciekawe...

Overwatch

Polecam wam grę, w którą ostatnio gram, a mianowicie Overwatch.
Gra posiada ciekawą oprawę graficzną oraz dźwiękową. W grze
aktualnie jest 27 postaci, ale co jakiś czas dodawane są nowe. Moją
ulubioną postacią jest McCree – kowboj, który posiada mocny
rewolwer oraz granat błyskowy ogłuszający przeciwników.
Zapewniam, że każdy bohater jest dobry na swój sposób. W grze
walczymy przeciwko innym graczom w różnych trybach np.
przejmowanie celów, eksport ładunku lub jego obrona. Dla
początkujących graczy jest trening, czyli wypróbowanie postaci oraz
gra przeciwko przeciwnikom sterowanymi przez komputer (SI). Jest to
strzelanie bez żadnych drastycznych obrazów ponieważ zlikwidowany
gracz pojawia się na tzw. Spawnie. Co jakiś czas pojawiają się
wydarzenia, które są przednie. Możemy podczas nich  zaopatrzyć się
w dodatkowe elementy dla naszych bohaterów.
Podsumowując gra jest całkiem fajna, gdyż można się przy niej
świetnie bawić. Bardzo dobrze, że jest tak wiele postaci ponieważ
każdy znajdzie dla siebie idealną. Z czystym sumieniem mogę polecić
wam tę grę.                                                                                               
            J.M

-Czy wiesz, że najdłuższy paznokieć miał 186,6
cm długości,

-Czy wiesz, że największy pies na świecie ważył
111 kg oraz mierzył 111,8 cm w kłębie,

-Czy wiesz, że najmniejsza dziewczyna na śiwcie
ma zaledwie 62, 8 cm wzrostu oraz waży około
5,250 kg,

-Czy wiesz, że najszybszy samochód osobowy
może jechać z prędkością nawet 463 km/h,

-Czy wiesz, że największa ryba świta to rekin
wielorybi ma on aż 25 ton oraz 20 metrów długości.

Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz mówi:
-Dlaczego się pan skrada?

Nauczyciel pyta się Jasia: 
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.

Dwie blondynki wygrały nagrodę. 
Nie wiedzą co z nią zrobić, aż w końcu Zuza mówi: 
- wiem, polecimy na słońce 
- co Ty spalimy się 
- przecież polecimy w nocy.

Młody lekarz, po zbadaniu pacjenta bezradnie
rozkłada ręce i mówi: 
- Nie bardzo wiem co panu jest. Sądzę, że to z
powodu alkoholu. 
- Rozumiem woła pacjent - to ja przyjdę, jak pan
wytrzeźwieje.

J.M
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Przepyszne przepisy:)

Nasze zwierzaki

    Mój piesek Moli jest suczką mieszanej rasy cocker spaniel. Moli jest
szczeniakiem urodzonym w listopadzie, czyli ma niecałe 7 miesięcy.
Piesek uwielbia się bawić, potrafi już aportować, zna komendę zostań i
lubi chodzić na spacery. Jego ulubione jedzenie to psie chrupki.
Czasami lubi narozrabiać, lecz się na nią nie gniewamy ponieważ to
dopiero szczenię i może coś czasem przeskrobać. Ostatnio skoczyła
tacie na nową białą koszulę, trochę się zdenerwował ale jej przebaczył
(na szczęście). Piesek umie nawet skoczyć na trampolinę i się na niej
potem wylegiwać. Pewnego dnia nawet leżała na leżaku i się opalała:)
Z moim psem jest zawsze wesoło i można się przy niej uśmiać do
bólu. Myślę, że bardzo fajnie jest posiadać takiego małego, puszystego
i oddanego przyjaciela.

                                                                                                        P.M

                     Pyszne racuchy

Krok 1: Rozpuszczamy drożdże w mleku. 
Dodajemy wymieszane dwa rodzaje mąki z
pozostałą częścią cukru, cynamon, szczyptę
soli oraz jajka. Wszystko dokładnie
mieszamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce na
ok. 20 minut.
Krok 2:  Gdy ciasto wyrośnie, dodajemy
pokrojone jabłka, dokładnie mieszamy i
ponownie odstawiamy w ciepłe miejsce na
ok. 10 minut.
Krok 3: Smażymy racuchy.

Zjadamy ze smakiem i uśmiechem na
buzi!

Przepis na muffiny:

Składniki: 
2 szklanki mąki, 2/3 szklanki cukru, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia,1 łyżeczka cukru z
wanilią, 1 szklanka mleka, 1/3 szklanki oleju, 2
jajka.
Sposób przygotowania:
1. Zaczynamy od wrzucenia do miski 
składników mąka, cukier, proszek, cukier
waniliowy, a potem dodajemy olej, mleko i jaja.
2. Mieszamy całą masę.
3. Nakładamy do każdej formy 2/3 wysokości i
wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika.
Pieczemy około 25 min. - 30 min.                           
                                                       Smacznego!

Moli J.M
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Rebus

Szkolny "Mam talent" :)
   Ostatnio w szkole odbyła się
impreza "Mam talent".
Uczniowie pokazali nam wiele
ciekawych zdolności. Najwięcej
uczniów wybrało śpiewanie.
Występów było naprawdę
mnóstwo. Całe wydarzenie
trwało aż 3 godziny lekcyjne i
wszyscy znakomcie się bawili.
Na prezentowanych zdjęciach
można zobaczyć  naszych
szkolnych artystów w akcji. Już
czekam na kolejną edycję za
rok!
                                            J.M
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