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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 99 04/18

1. Podczas
sprzątania weź
słuchawki, puść
jakąś piosenkę.
Może być
energiczna lub
spokojna, po
prostu puść swój
ulubiony kawałek!
Telefon wsadź do
kieszeni np. w
bluzie i baw się
dobrze!

2. Drugim
sposobem jest
porozmawianie z
kimś przez telefon
– oczywiście

przez głośnik. Gdy
jesteś sam/sama
w domu, umili Ci to
sprzątanie.

3.  Gdy zmywasz
podłogę, również
możesz puścić
muzykę i
zatańczyć wraz z
mopem, który
może być
księciem/księżniczką.

4. Podczas
wkładania lub
wyciągania
naczyń ze
zmywarki w głowie

możesz wyobrazić
sobie, że widelec
to królowa, nóż to
król, duża łyżka to
księżniczka, a
mała to książę itd.
Stwórz ich historie,
a wkładanie lub
wykładanie
naczyń nie będzie
takie nudne.

5. Gdy sprzątasz
np. szuflady, to po
pierwsze wyłóż z
nich wszystko na
dywan/podłogę lub
łóżko. Następnie
podziel rzeczy

na kategorie, np.:
tu zeszyty, tu
książki, a tu bloki
techniczne.

6. Gdy masz
nieposortowane
przyprawy np. w
torebkach i leżą w
całkiem innych
szafkach, kup
jakieś małe
słoiczki, wsyp do
nich najczęściej
używane
przyprawy i
podpisz je
przyklejając małe
karteczki z ich
nazwami.

7. Siódmy i ostatni
sposób jest na
odkurzanie. Gdy
jest to dla Ciebie
nudne, to pomyśl
sobie, że Twój
odkurzacz to słoń.
Z bardzo długąąą
trąąbąą. Udawaj,
że na nim siedzisz
i jedziesz w daleką
podróż po swoim
domu sprzątając
wszystko, co
popadnie!

Paula Pyda i
Natasza Kachel

Gdy sprzątamy jest trochę nudno, a zwłaszcza gdy jesteśmy sami w pokoju/domu. Oto sposoby na
szybkie posprzątanie każdego pomieszczenia!

Sprytne sposoby na posprzątanie domu/pokoju! 
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Barbie posprzątała, mieszkanie aż lśni! MŻ
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Zapraszam na kontynuację mojego artykułu o
znanych memach.

Memy 

1. Dziewczynka
pierwotnego
zła; któżby nie
znał
dziewczynki na
tle palącego się
domu. Zdjęcie to
zostało zrobione
przez jej ojca w
2004 r. w stanie
Karolina
Północna, gdzie
akurat płonął
dom ich
sąsiadów.
Dziewczynka z
bezczelnym
uśmiechem na
twarzy
prywatnie ma na
imię Zoe i
podobno jest
bardzo miła.

2. Dziwny pan
ze
stocku/Harold;

sesja zdjęciowa
z nim została
przeprowadzona
już w 2011 r. i
przedstawia
owego
mężczyznę w
różnych
sytuacjach.
Jednak myślę,
że swoją
popularność w
Internecie
zawdzięcza
swojemu
wyrazowi
twarzy. Bohater
mema ma na
imię Andras
Arato i pochodzi
z Węgier.

3. Janusz
Ławrynowicz;
bohater tego
mema jest
byłym

policjantem z
Pasłęka. Jego
niesamowicie
"memiczny"
wyraz twarzy
zadecydował o
popularności.
Wąsy, łysina i
przygnębiona
twarz... Został
on ochrzczony
przydomkiem
"Pan Andrzej",
"Pan Janusz" i
wiele innych.
Jak sam
twierdzi, wstydzi
się teraz
wychodzić na
miasto, gdyż
wszyscy
wiedzą, kim jest
on w Internecie.

Ryszard Sieja

Niektórzy
wyjeżdżają, to
znaczy, że mają
dni wolne od
szkoły, nie
muszą do niej
iść lub muszą,
ale nie idą. W
niektórych
placówkach
mimo majówki
trzeba pójść na
lekcje, ale
często jest tak,
że jest mniej niż
połowa osób w
klasie. Wtedy
nauczyciele nie
mogą robić

następnych
tematów.
Uczniowie mogą
powtarzać
tematy, które
zostały
przerobione lub
te, których nie
rozumieją.
Czasami
oglądają filmy,
spędzają miło
czas. Następnie
jest taka opcja,
że można
napisać zaległy
sprawdzian lub
jego poprawę,
ale na to już

trzeba umówić
się z
nauczycielem.
 Moim zdaniem
w następnym
roku może być
tak, że będą
wolne dni od
szkoły. Jeśli to
nie będzie
możliwe,
nauczyciele
będą mogli
zrobić luźniejsze
lekcje albo
zorganizować
jakieś wyjście
poza szkołę. 

Julia Kipiel 

...

Pan Harold

Wiele osób spędza weekend majowy w gronie
rodzinnym albo wyjeżdża na krótkie wakacje.

Majówka w szkole

Majówka... Puste korytarze...

I.

I.

AE
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Gala laureatów konkursu zDolny Ślązaczek.

Sukces Antoniny!

5 kwietnia w auli
im. Jana Pawła
II,
Wrocławskiego
Uniwersytetu
Przyrodniczego,
odbyła się
uroczysta gala
rozdania nagród
dla laureatów
konkursu
zDolny
Ślązaczek.

Nasza
uczennica-
Antonina
Kubacka z klasy
VIb, laureatka
konkursu z
języka
angielskiego
otrzymała tego
dnia nagrodę z
rąk Kuratora
Województwa
Dolnośląskiego-

pana Romana
Kowalczyka. 
Gratulujemy
Antosi i
życzymy
dalszych
sukcesów!

Justyna Olejnik

Jednak co by
się stało, gdyby
przez jeden
dzień prądu nie
było? Trzeba
być
przygotowanym,
bo ten dzień
kiedyś
nadejdzie. Brak
elektryczności
może zepsuć
dzień. Wszelkie
świece, latarki
pomogą nam –
dadzą światło!
Problem byłby 
z telefonem, bo
kiedy nie mamy
pomysłu na
zabawę, mamy
gry na telefonie,
chociaż w tych
czasach dzieci
wolą np. gry
video. A kiedy

mamy
rozładowany
telefon, myślimy
że nadszedł
koniec świata.
Jednak można
się wtedy
dobrze bawić,
czasem
udajemy, że
jesteśmy w
piramidzie i
szukamy
ukrytego
skarbu, albo na
pirackim
okręcie. Jest
wiele takich
możliwości.
Zbliża się
popołudnie,
prądu nadal nie
ma. Twój
telewizor nie
działa, nie masz
pojęcia co robić.

Wtedy warto też
wyjść na dwór,
pobawić się w
ogrodzie lub
(jeśli ktoś ma)
pójść na spacer
z psem,
czasami z
kotem. Prądu
może
zabraknąć
nawet w szkole.
Wiadomo,
szkoła to duży
budynek, więc
kiedy jest w niej
zupełnie
ciemno, można
spędzić przerwy
po ciemku. A
brak prądu w
Twoim
domu? Ostatnio
oglądałeś horror.
Myślisz, że
dom,

w którym
mieszkasz, jest
nawiedzony. Aż
tu nagle i
niespodziewanie
na ratunek
przybywa Ci
prąd i wszyscy

są szczęśliwi, w
końcu mogą
zaparzyć długo
wyczekiwaną
kawę,
naładować
telefon, włączyć
telewizor. I dzień

w końcu wraca
do normy.

Amelia Ekiert

Prąd przydaje nam się w życiu codziennym np. do naładowania telefonu lub do zrobienia kawy w
ekspresie.

Jak wyglądałby dzień bez prądu?

Bez prądu!

Antosia, p. Justyna i p. Kurator Roman Kowalczyk

MŻ

AK
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TACONAFIDE - współpraca Taco
Hemingway'a i Quebonafide

Battle Royale
jest darmowe a
ratowanie świata
płatne, ale z
tego co napisało
Epic Games
odpowiedzialne
za stworzenie
Fortnite, ma to
ulec zmianie.
Fortnite jest na
bieżąco
aktualizowany i
twórcy cały
czas skupiają
się na poprawie
rozgrywki. W
darmowym
trybie jest
dostępny płatny
karnet bojowy,
który po części
ulepsza
rozgrywkę,
ponieważ ma on
skórki do
postaci i
zbieraki, którymi
wszystko
zbieramy i
niszczymy.
Jednakże te
skiny są czysto
tylko kwestią
garderoby i nie
dodają
umiejętności. W
tym trybie
chodzi o to,

by wylądować w
jakimś miejscu,
zebrać sprzęt i
zająć 1. miejsce
ze stu graczy,
lecz nie musi
być to pierwsze
miejsce, może
być nawet
ostatnie. Moim
zdaniem liczy
się dobra
zabawa, a nie
zwyciężanie.
W płatnym
trybie musimy
zbudować swój
fort i stawić
czoła złym
zombie, których
nie możemy 
dopuścić do
bazy, żeby nie
zniszczyły
naszego atlasu
czyli lasera
odciągającego
zombie. W
czasie obrony
fortu możemy
napotkać
mgielne
potwory, które
są trudne do
pokonania, w
takim wypadku
musimy wydać
trochę naszych
wirtualnych

pieniędzy (v-
dolców), które
możemy kupić
lub uzbierać z
misji na łupo
lamy, które dają
nam schematy
do tworzenia
broni. Lamy są
za różne
wartości, jedne
za 100 v-
dolców, a inne
za np. 1000, są
też takie lamy,
które są za
wydarzenie,
chociażby
Wigilia czy
Wielkanoc, które
możemy
otworzyć za
pomocą biletów,
które
zdobywamy z
lam lub za
misje.
Naszym
zdaniem ta gra
jest bardzo
interesująca i
mogą w nią grać
i dziewczyny, i
chłopcy.

Kamil Szylko i
Szymon
Czyczerski

Wielu fanów
Taco i Quebo
niezmiernie
ucieszyło się
słysząc o
współpracy
ulubionych
raperów i
większej ilości
utworów.
Niestety, innym
fanom nie
podoba się ta
idea.  Utwory,
które podobają
mi się
najbardziej,
to: Tamagotchi,
Ekodisel,
Kryptowaluty,

Nóż, 8 kobiet,
Metalica 808,
Wiem, Art-B;
tych rapów
warto
posłuchać.
Nowe utwory są
świetne, ale
oglądając relacje
z koncertów,
słychać, że
wykonawcy
stresują się i
niestety
piosenka nie
brzmi tak
spektakularnie,
jak na YouTube.
Pomimo to
warto pójść

na koncert, albo
chociaż
posłuchać
serii Taconafide. Do
tej pory
najpopularniejszym
utworem
jest Tamagotchi. 
Współpraca
najpopularniejszych
polskich
raperów…
zobaczymy, czy
to nie koniec ich
wspólnych
projektów.

Anna Pelak

"Taconafide"

Fortnite
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Fortnite to gra dostępna na komputery i konsole. W
tej grze są dwa tryby: ratowanie świata i Battle
Royale.

Fortnite

Materiały producenta

Materiały producenta
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