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   W marcowym       
   numerze : 

wiosenne kwiaty dla PAŃ

     WIOSNA nadchodzi wielkimi krokami, a chłopcy     
         ofiarują miłe gesty i słowa swoim KOLEŻANKOM

*rekordy Ginnessa
*ciekawostki - nie
tylko przyrodnicze
*wyniki plebiscytu
NAJ-
DZIEWCZYNA
*Figielek 
*Redakcyjna
Kuchareczka
poleca
*szkolny humor 
* wywiad z Panią
M. Migdałek-Rajda

*Od Redakcji: miło
nam
poinformować, że
nowym
redaktorem został
NIKODEM L. z
kl.V 

   Wiosna termiczna już trwa.   
    Astronomiczna pojawi się     
    20 marca, a kalendarzowa 21.

  Dzień Kobiet to
coroczne święto
obchodzone 8
marca od 1910
roku. Pierwszy raz
było obchodzone
28 lutego 1909.
Ustanowione po
zamieszkach         
 i strajkach             

w Nowym Jorku.   
 Współcześnie
respektują to
Święto kraje takie,
jak Albania
Białoruś, Bośnia   
  i Hercegowina,
Brazylia, Chiny,
Chorwacja, Cypr,
Kuba, Portugalia,

Rosja, Słowacja,
Szwecja, Ukraina,
Indie, Węgry,
Francja                 
 i oczywiście
Polska.
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NAJ- Dziewczyny

Plebiscyt zorganizowany przez męską część         
Samorządu Uczniowskiego na 
                                      Naj - Dziewczynę.

Dnia 6.03.2019r. odbyło się głosowanie na NAJ-DZIEWCZYNĘ       
 w czterech kategoriach: najmilsza, najładniejsza, najweselsza       
  i najinteligentniejsza. Do przygotowywanych wcześniej słoików
chłopcy wrzucali po jednej karteczce z imieniem i nazwiskiem
osoby płci pięknej, która zasługuje na wybrany tytuł. 
Organizatorem tej ciekawej zabawy była męska część Samorządu
Uczniowskiego. Stoiskiem zajęli się: Nikodem Latocha, Miłosz
Leśniak i Dominik Warmuz. Zabawa cieszyła się
zainteresowaniem przez pięć przerw. Na sam koniec dnia
podliczyliśmy głosy. Miło mi ogłosić, że NAJŁADNIEJSZĄ
dziewczyną została wybrana Wiktoria Ściera, NAJMILSZĄ Julia
Leśniak, NAJWESELSZĄ Zosia Semik, NAJINTELIGENTNIEJSZĄ
Magdalena Drzyżdżyk.                                                                 
  Gratulujemy wybranym, a wszystkim Paniom   w dniu ich święta
życzymy wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, że jesteście
najważniejsze. Nikodem                                                                           
     

LG
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                       WYWIAD Z PANIĄ 
          mgr MAGDALENĄ MIGDAŁEK -RAJDA 
                nauczycielem j. angielskiego
Redakcja: Co Panią skłoniło do zostania nauczycielem j. angielskiego?
Pani: Uwielbiam języki obce, dlatego wybrałam angielski. Do zostania nauczycielem
zachęciła mnie Pani, do której chodziłam na lekcje dodatkowe z j. angielskiego
ucząc się do matury rozszerzonej. I chyba trochę chciałam zrobić na złość mojemu
nauczycielowi ze szkoły, który we mnie nie wierzył.

Redakcja: Jakie poza angielskim, inne języki Pani zna?
Pani: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki, uczę się też japońskiego.

Redakcja: Jaki przedmiot był dla Pani najtrudniejszy w szkole podstawowej?
Pani: W szkole podstawowej miałam bardzo dobrych nauczycieli i nie przypominam
sobie, żebym miała problem z jakimś przedmiotem.

Redakcja: Do jakiego kraju marzy Pani pojechać i dlaczego?
Pani: Do Japonii. Jako dziecko często oglądałam Anime oraz czytałam mangę, a
teraz po prostu zachwyca mnie ich kultura i tradycja.

Redakcja: Jakie są Pani pasje?
Pani: Moją pasją jest nauka języków obcych, poznawanie tradycji i kultury obcych
krajów. Podzielam też pasję mojego męża, którą są motocykle.

Redakcja: Jakie zwierzęta Pani lubi, czy posiada Pani własne?
Pani: Chyba lubię wszystkie zwierzęta, a w domu mam węża.

Redakcja: Pani ulubiony film?
Pani: Nie mam ulubionego filmu, wolę seriale.

Redakcja: A teraz krótkie pytania, krótkie odpowiedzi.
Pani:           NIE LUBIĘ – szpinaku
                    POLECAM – naukę języków obcych
                    UWIELBIAM – język angielski
                    ODPOCZYWAM – najchętniej słuchając muzyki klasycznej
         
        Redakcja: bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu!
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  Czas na rozrywkę   ;) :)

smakołyk od Karolinki

      Przepis na muffinki
                                                        smacznego życzy Karolinka

   Składniki:
1.  proszek do pieczenia ( 3
łyżeczki)
2.  jajko ( 3 sztuki)
3.  cukier ( 125 g)
4.  cynamon ( 1 łyżeczka)
5.  cukier waniliowy ( 1
opakowanie)
6.  sól ( 1 szczypta)
7.  masło ( 150 g)
8.  migdały zmielone ( 100 g)
9.  mąka ( 150 g)

Przygotowanie:
Masło utrzej z cukrem i z solą
aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Dodawaj po
jednym jajku. Mąkę przesiej z
proszkiem do pieczenia i
cynamonem, dodaj do ciasta i
wymieszaj. Pod koniec ucierania
dodaj migdały mielone. Piecz w
temperaturze 175 stopni przez
ok. 30 min. 
                           SMACZNEGO�

                     CIEKAWOSTKI

*Na jednego człowieka zabitego prze rekina
przypada około 2 milionów rekinów zabitych przez
człowieka.
*Na Mazurach jest aż 2600 jezior.
*W Amazonce występują różowe delfiny.
*Polacy jako pierwsi na świecie stworzyli sztuczną
kość, którą wykorzystuje się u ludzi po urazach.
*Obecnie na świecie żyje około 40 tysięcy gatunków
pająków. Występują one na wszystkich
kontynentach oprócz Antarktydy.
*Futro niedźwiedzia polarnego może mieć odcień od
białego po jasnobrązowy, ale tworzące sierść włosy
są tak naprawdę półprzezroczyste  i puste w
środku. Ukryta pod futrem skóra niedźwiedzia jest
czarna.

    NAJCIEKAWSZE REKORDY GUINNESSA 

1.  NAJWYŻSZY SPACER PO LINIE. 
Spacer po linie na wysokości 3 km nad poziomem
morza, pan Freddy Nock wykonywał
trik bez żadnych zabezpieczeń.
2.  NAJWIĘKSZE AFRO ŚWIATA. Największe afro
świata ma w obwodzie 1,32m. Zapuszczenie
włosów i ukształtowanie go zajęło pani Aevin Dugas
z Nowego Orleanu aż 12 lat. 

   
                  UŚMIECHNIJ SIĘ
- Nauczyciel pyta Jasia :
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże .
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Proszę Pani, chyba jednak wolę maki…
 
 -Jasiu, czemu śpisz podczas lekcji
 - Ale ja wcale nie śpię !
 - To powtórz moje ostatnie zdanie.
 - Jasiu, czemu śpisz podczas lekcji ?

pixabay.com

https://biurorekordow.pl/najwieksze-afro-swiata/
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