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TAAAAAKA ZMIANA!

NASI KOCHANI PEDAGODZY!
     "Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo
któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym
dzieciom?"
       W jednym z najbardziej wyjątkowych dni w całym roku
szkolnym,Dniu Nauczyciela, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze
   życzenia wszystkim nauczycielom. Dużo zdrowia, cierpliwości,
wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!
                                                   Członkowie redakcji "Piąta i szósta przygoda" 

Witajcie!
Nasza redakcja zmieniła nazwę. Dostaliśmy

wszyscy promocję, więc jesteśmy już 
"Piątą i szóstą przygodą"

Dzielnie i bez marudzenia rozpoczęliśmy zmagania z
platformą Junior Media.

Mamy nadzieję, że sprostamy Waszym
oczekiwaniom Drodzy Czytelnicy.

Za artykułami w gazetce kryją się ich autorzy czyli: pani
Iwona Gralec, Paweł Celuch, Ola Serafin, Ada Spadło,

Ola Łoboda, Bartłomiej Krzak, Bartosz Zaborski, Marcel
Rokita, Maria Tyszczuk, Maria Niewczas, Filip Łoboda,
Jan Niewczas, Celinka Szwagierek, Mikołaj Jędrasek.
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    Powspominać warto! Aktywności wakacyjne...
                           Jazda konna!!!

i

Obok obraz Jerzego Kossaka
jednego z najsłynniejszych

malarzy KONI
CZY WIESZ?
Koń jest symbolem czasu;
promieni słonecznych
i księżycowych, dnia, nocy,
powietrza, wiatru, ognia,
błyskawicy, fal, źródła, sił
żywotnych.
NAJPOPULARNIEJSZE KONIE:
Bucefał Aleksandra Wielkiego,
Marengo Napoleona,
Pałasz Jana III Sobieskiego,
Kasztanka Józefa Piłsudskiego,
Koń Mahometa (Błyskawica),
Karola Wielkiego - Tencedor,
Koń Królowej Jadwigi - Draga
Księcia Józefa Poniatowskiego -
Szumka,
Hetmana Czarnieckiego-Tarant

Maści końskiej
sierści:
 kara,
kasztanowata,
gniada i siwa.
Bywają też maści
mniej znane np. 
myszata oraz
bułana.

Co lubią jeść?
Jabłka i
marchewki to ich
ulubione
przysmaki. Z
chęcią zjedzą
także owies,
siano i trawę ma
się rozumieć.

Przy karmieniu
zachowaj jednak
ostrożność!
Konie nie

mają złych
zamiarów. Ale
zdarzają się
przypadki
różnych
wypadków, i to
najczęściej przez
człowieka.
Zwierzęta te boją
się wielu rzeczy
lecz najczęściej 
konie szkółkowe
są wyszkolone i
nie ma się czego
bać. Instynktem
ich (gdy się boją )
uciekają.
Tak mają w
instynkcie.
W naturze tak
broniły się przed
drapieżnikami.

Słyszałeś o
skrzydlatym
koniu?

To PEGAZ

     Konie to przepiękne oraz
zapierające dech w piersiach
zwierzęta. Jazda konna okazuje się
być wspaniałym sposób na spędzanie
wolnego czasu. 
W obrębie  województwa 
świętokrzyskiego znajdziemy wiele
miejsc, w których można odkryć i
rozwijać pasję do jazdy na tych
zwierzętach. 

       Na zdjęciu obok podobno  
  NAJPIĘKNIEJSZY koń na świecie 
    zwany "Anielskim Koniem". 
 Na pierwszy rzut oka wygląda jakby 
posypano go złotym pyłem. Prawda!

i
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           Ukryty problem XXI wieku

.

Problem odpadów plastikowych przestanie
wkrótce istnieć? Wszystko dzięki jednemu

owadowi!?
          Rocznie na świecie generowanych jest ponad 300 milionów ton odpadów plastikowych. 
Z jednej strony to dobra wiadomość dla firm recyklingowych, które mają w ten sposób
surowiec, wykorzystywany w swojej działalności, z drugiej strony wciąż część tych odpadów
trafia na dzikie wysypiska i stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Jednak może się to
wkrótce zmienić. Wszystko za sprawą drobnego owada, którego postać larwalna
rozsmakowała się w plastiku.Hiszpańscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia.
Najprawdopodobniej znaleźli sposób na wybawienie świata od problemu plastikowych śmieci.
Okazuje, że takimi odpadkami może żywić się… jeden z gatunków gąsienicy, która zwykle
służy jako przynęta na ryby.

Cel recyklingu

Przetwarzając surowce
wtórnie ograniczamy
wykorzystanie
surowców
pierwotnych, co
przyczynia się do
ochrony naturalnych
zasobów. 
Odzyskanie i
przetwarzanie
redukuje także ilość
Odpadów, tym samym
ilość miejsca na
składowiskach.
Wreszcie,
wykorzystywanie
surowców, które są
nośnikami energii,
jest elementem
oszczędnego
gospodarowania
energią. 
Podstawową

zasadą recyklingu jest
maksymalizacja
ponownego
wykorzystania tych
samych materiałów,
przy najmniejszym
nakładzie surowcowym
i energetycznym
potrzebnym do ich
przetworzenia.
segregacją
kontenerową. 
Odpady komunalne
nadające się do
przetworzenia można
podzielić na
4 podstawowe
grupy: 
papier,
plastik, 
szkło, 
metale.

. .

.

. .

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpady-komunalne
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       Ciekawostki o zwierzętach
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Skorpion cesarski
 to jeden z największych skorpionów świata –
jego długość dochodzi do 23 cm. Duże oraz
masywne szczypce, z łatwością przecinają
skórę.Skorpion ten może dożyć do wieku 13 lat,
jednak przeciętnie żyje ok. 8-10 lat. Jest dosyć
spokojny.

Skorpiony:

Chociaż skorpiony dysponują kilkoma
parami oczu (od 6 do 12 oczu), ich głównym
zmysłem jest węch. To za jego pomocą
skorpiony odnajdą większość swoich ofiar. 
Istnieją fluorescencyjne skorpiony. Zjawisko
to zachodzi podczas linienia.
Wszystkie skorpiony są jadowite, ale tylko 30
gatunków uważa się za groźne dla
człowieka. Najgroźniejsze okazy żyją w
Ameryce Północnej i Bliskim Wschodzie.

.

Rekiny
 osiągają długość od
0,15 m do 20 m, a
masę ciała nawet do
12 ton. 
Najgroźniejsze
gatunki, to żarłacz
biały i tygrysi.

Mają ostre i spiczaste
zęby, ułożone w
szeregi, stopniowo
zużywane i
zastępowane
nowymi.  Ich szkielet
zbudowany jest z
chrząstki. 

Większość rekinów
musi ciągle pływać,
by przepuszczać
wodę przez pysk do
skrzeli. 
Mają  niezwykle
wyostrzony zmysł
słuchu. 

Niektóre rekiny mogą
usłyszeć ofiarę
z odległości kilometra.
Ich uszy 
umiejscowione są
wewnątrz głowy.

Ptasznik goliat
To obecnie największy znany żyjący
pajęczak. Każda z ośmiu nóg ptasznika goliata
może osiągać długość do 30 centymetrów.
Zwykle ich wielkość porównywana jest do
szczeniaka. Odnóża zakończone są ostrymi
pazurami, 

Patu marplesi
Najmniejszym pająkiem na Ziemi jest Patu
marplesi, żyjący na wyspach Samoa na Pacyfiku.
Osiąga średnicę maksymalnie 1 mm. W 1965 r. w
Mongolii odnaleziono najmniejszy okaz tego
gatunku. Samiec mierzył zaledwie 0,43 mm

.
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    Pamiętajmy!

.

             80 ROCZNICA wybuchu
            Drugiej Wojny Światowej          

   Na zdjęciach pokazujemy
dokumenty wojenne pani
Zofii Czekalskiej „Sosenki”.

    

 II wojna światowa – największa
konfrontacja zbrojna w historii,
trwająca od 1 września 1939 do 2
września 1945 (w Europie do 8/9 maja
1945).
Jej teatr działań objął prawie całą
Europę, wschodnią i południowo-
wschodnią Azję, północną Afrykę,
część Bliskiego Wschodu i wszystkie
oceany. 

     Głównymi stronami konfliktu były
państwa Osi i państwa koalicji
antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie
uczestniczyło 1,7 mld mieszkańców,
w tym 110 mln ludzi z bronią. Według
różnych szacunków zginęło w niej od
50 do 78 milionów obywateli. Za datę
rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1
września 1939 roku – agresję Niemiec
na Polskę. 

    3 września 1939, po zignorowaniu
przez III Rzeszę ultimatum w sprawie
bezzwłocznego wycofania armii z
Polski, Wielka Brytania i Francja
wypowiedziały konflikt zbrojny III
Rzeszy (w piśmiennictwie zachodnim
podaje się czasami tę datę jako
początek wojny światowej).

.

.

.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 1 10/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLWIEŚCI MIRZECKIEJ TREŚCI

Powstanie Warszawskie dziś, a 75 lat temu.

.

Muzeum Powstania
Warszawskiego

Zostało otwarte  31 lipca 2004,
w przeddzień 60. rocznicy wybuchu
powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni
Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 79. Główne wejście do muzeum
znajduje się od strony ul. Przyokopowej.
Placówka dokumentuje historię powstania
warszawskiego.  Prowadzi działalność
naukowo-badawczą oraz edukacyjną
poświęconą dziejom powstania, a także
historii i działalności Polskiego Państwa
Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych,
którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej
stolicę, pokazując następnym pokoleniom
Polaków sens tamtych wydarzeń.

Każdego roku 1
sierpnia w całej
Polsce o godzinie
17:00 wyją syreny
alarmowe i
zostaje nadawany
ciągły sygnał,
który  trwa równą
minutę. W tym
czasie zatrzymuje
się nie

tylko większość
przechodniów,
ale i tramwaje,
samochody i inne
środki transportu.
Minuta ciszy ma
na celu oddanie
hołdu poległym
Powstańcom. 

Powstanie
Warszawskie
Wybuchło 1 sierpnia
1944 roku i trwało
kolejnych 63 dni.
To jedno
z najtragiczniejszych
wydarzeń w polskiej
historii. W trakcie
dwumiesięcznych
walk straty wojsk
polskich wyniosły ok.
16 tys. zabitych i
zaginionych, 20 tys.
rannych i 15 tys.
wziętych do niewoli.
W wyniku nalotów,

ostrzału
artyleryjskiego,
ciężkich warunków
bytowych zginęło od
150 tys. do 200 tys.
cywilnych
mieszkańców stolicy.
Zniszczeniu uległo 25
proc. zabudowy
lewobrzeżnej
Warszawy. Stare
Miasto zostało
niemal w 100 proc.
zrównane z ziemią.

Godzina "W" 
to kryptonim
rozpoczęcia
Powstania
Warszawskiego. 
Godzina, o której
powstańcy mieli
stanąć do walki 
1 sierpnia,

została
wyznaczona 31
lipca 1944 roku. 
Padło na 17:00,
ponieważ w
godzinach
popołudniowych
na ulicach
Warszawy

panował
wzmożony ruch.
Dzięki temu
łatwiej było
wmieszać się w
tłum
Powstańcom, 
a także ułatwić
im transport

broni. 
W tłumie
przechodniów
żołnierze AK
mieli być mniej
widoczni dla
Niemców. 

.
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"Pies, przyjaciel człowieka"

Dbaj o zwierzęta!

BARY
   byłem szczeniakiem Berneńskiego
Psa Pasterskiego rok temu. Moje
rasowe wyróżniki to: latarenka na
ogonku, trójkolorowa sierść, biały
krzyż Św. Andrzeja nad oczami.
Bardzo lubię ludzi, bo przy nich czuję
się potrzebny. Urodziłem się w Busku
Zdroju, ale niedawna mieszkam 
blisko Was. Przyznam Wam się, że
bardzo chętnie roznoszę po podwórku
ciapy domowników. Uwielbiam grać w
piłkę. Mam futro jak niedźwiedź, więc
szukam chłodu i cieniu. Moja ulubiona
pora roku właśnie się zbliża.

.
psim swędem – szczęśliwie, fartem, fuksem,
psu na budę – na marne, po nic
psy szczekają, a karawana jedzie dalej –
można coś krytykować, oburzać się na coś, ale
nadaremnie,
psy wojny – najemnicy,
zabierać się jak pies do jeża – zabierać się za
coś z niechęcią, z dystansem, 
za psie pieniądze – za bardzo niską cenę

"Istnieją rasy, w
których występują
odmiany psów o
wszystkich trzech
wariantach długości
szaty (np. wyżły
niemieckie, jamnik),
częściej jednak
występuje któryś z
wariantów w postaci
dominującej
(liczniejszej),
preferowanej przez
hodowców, na
przykład z powodu
lepszej użytkowości
rasy o konkretnej

długości włosa w
określonych
warunkach
środowiskowych.
Powyższy podział nie
uwzględnia
występowania ras
psów całkowicie
nieowłosionych (jak
np. nagi pies
peruwiański) lub
częściowo
owłosionych (jak np.
grzywacz)." 

.

.

Patrz obok nie na
wprost. Tak tu. Brawo!

Mam na imię Fuks.
Jestem
maltańczykiem-
to jedna z najstarszych
ras świata. Maltańczyki
były już obecne w
starożytnym Egipcie,
Rzymie i Grecji.

Bardzo lubię się bawić
i chodzić na spacery.
Jestem posłuszny oraz
szybko się uczę. 

Świetnie dogaduję się
z innymi. Nie lubię
kąpieli i rozłąki z moją
panią.

być wyszczekanym jak pies – być wygadanym, 
całować psa w nos – zostać z niczym,
chodzić za kimś jak pies–namolnie chodzić,
francuski piesek – ktoś delikatny, wybredny,
kapryśny, grymaszący i wydziwiający,
łgać jak pies – bezczelnie kłamać w żywe oczy
na psa urok – zaklęcie, mające oddalić pecha,
ni pies, ni wydra – nie wiadomo co; coś nie
przypominające niczego znanego,
psi obowiązek – nieodzowny, nieuchronny,
należny komuś obowiązek

.

.

.

.

.
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        Aktualizacja oprogramowania 
                    naszego mózgu 

Jak wpływa na nas czytanie?
    Mózg ignoruje, informacje znalezione w internecie.Tracimy zdolność
koncentracji, rozumienia i analizowania.
Jak zachęcić innych do czytania?
   Książka może być doskonałym pomysłem na prezent.Szczególnie jeżeli mamy sprawdzoną
pozycję,którą możemy komuś polecić. Każdy może znaleźć tematykę dla siebie. Czytanie może
być bardzo relaksujące zwłaszcza na łonie natury. Nie ma lepszej alternatywy niż ciekawa
książka gdy na dworze deszcz i słota. Jeśli nie możesz w nocy spać, sięgnij po książkę.

Znasz je?
czytać w kimś jak w otwartej księdze - z łatwością odgadywać, co ktoś myśli lub przeżywa,
wiedza książkowa - wiedza teoretyczna, nabyta tylko z książek, często nieprzystająca do życia,
mól książkowy - człowiek zagrzebany w książkach, niewidzący świata poza nim,i
chodząca biblioteka, encyklopedia-osoba mająca mnóstwo wiadomości z różnych dziedzin wiedzy
biały kruk - rzadkość, wyjątkowy okaz,
czytać od deski do deski - czytać od początku do końca, bardzo dokładnie,
czytać miedzy wierszami - domyślać się tego, co nie zostało napisane.

Książki oczami młodzieży i dorosłych

Ludzie, którzy czytają są mądrzejsi.

Wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć.

Czytanie niweluje stres.

Czerpiesz inspiracje i rozwijasz wyobraźnię.

Jesteś aktywniejszy w życiu społecznym. 

Czytanie zwiększa zdolności analityczne. 

Książka kształtuje Twój charakter.

. .
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     Muzeum Nauki i Techniki w Starachowicach
                  czyli coś ciekawego dla każdego

    W większości nasze Polskie społeczeństwo uważa, że
muzeum to nuda i obciach. Jednak w wielu muzeach

oferuje się o wiele, wiele więcej – można je nazwać bez
wahania miejscami na miarę XXI wieku, np: Centrum Nauki

„Kopernik” w Warszawie. 

A Muzeum Przyrody i Techniki? „Cudze chwalicie, swego
nie znacie…”. Wiele osób nie wie o tym bardzo ciekawym
muzeum. Gdy Pani Iwona poprosiła mnie o napisanie tej

strony, sam nic o nim nie wiedziałem. Lecz gdy zagłębiłem
się w ten temat dowiedziałem się, że to nasz

Starachowicki Wielki Piec. 
I nagle …. przypomniał mi się pobyt w Starej Odlewni.

Koniecznie odwiedźcie to baaaaaaaardzo ciekawe miejsce.

            Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"
                   im. Jana Pazdura w Starachowicach 
zostało powołane do życia 1 stycznia 2001 roku decyzją
Rady Powiatu Starachowickiego. Jest zatem pierwszym
muzeum powstałym w XXI wieku w Polsce. Placówka
obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są
obiekty dwóch chronologicznie następujących po sobie
zakładów wielkopiecowych.
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Kolejny rok z "TAK dla TIK"

. .

    Jeszcze raz wróćmy na chwilę 
do początków. Czy wiecie co oznacza
tytuł projektu ,,Tak dla Tik"?  
Autorką tej nazwy jest Pani Iwona 
Jak sama twierdzi odnosi się on do
spostrzeżenia, że nadszedł czas na
nowe technologie.
Myślę, że każdy mógł i może w tym
projekcie znaleźć coś dla siebie. 
Tak różnorodne zajęcia, prowadzone
nie tylko przez naszych nauczycieli i
firmy zewnętrzne mogą zaspokoić
prawie wszystkie zainteresowania.
Wachlarz zajęć jest bardzo barwny,
popatrzcie, czego tu jeszcze może
brakować ....... może tylko koła
murarskiego?

Imponujące:
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK klasy I-III
Programowanie w klasach I-III
Logopedia klasy I-III
Programowanie i Robotyka w klasach IV-VII
Język angielski z TIK klasy IV-VII
Koło Fizyczne z TIK klasy IV-VII
Koło Matematyczne z TIK klasy IV-VII
Koło Języka Polskiego z TIK klasy IV-VII
Koło Historyczne z TIK klasy IV-VII
Koło Geograficzne z TIK klasy IV-VII
Koło Biologiczne z TIK klasy IV-VII
Terapia Metodą Warnkego klasy IV-VII

. .
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	W jednym z najbardziej wyjątkowych dni w całym roku szkolnym,Dniu Nauczyciela, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze    życzenia wszystkim nauczycielom. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!
	Za artykułami w gazetce kryją się ich autorzy czyli: pani Iwona Gralec, Paweł Celuch, Ola Serafin, Ada Spadło, Ola Łoboda, Bartłomiej Krzak, Bartosz Zaborski, Marcel Rokita, Maria Tyszczuk, Maria Niewczas, Filip Łoboda, Jan Niewczas, Celinka Szwagierek, Mikołaj Jędrasek.

	Powspominać warto! Aktywności wakacyjne...
	Jazda konna!!!
	Konie to przepiękne oraz zapierające dech w piersiach zwierzęta. Jazda konna okazuje się być wspaniałym sposób na spędzanie wolnego czasu.
	W obrębie  województwa  świętokrzyskiego znajdziemy wiele miejsc, w których można odkryć i rozwijać pasję do jazdy na tych zwierzętach.
	Na zdjęciu obok podobno     NAJPIĘKNIEJSZY koń na świecie      zwany "Anielskim Koniem".   Na pierwszy rzut oka wygląda jakby  posypano go złotym pyłem. Prawda!
	Maści końskiej sierści:
	mają złych zamiarów. Ale zdarzają się przypadki różnych wypadków, i to najczęściej przez człowieka. Zwierzęta te boją się wielu rzeczy lecz najczęściej
	Obok obraz Jerzego Kossaka jednego z najsłynniejszych malarzy KONI
	kara,
	kasztanowata, gniada i siwa. Bywają też maści mniej znane np.  myszata oraz bułana.
	CZY WIESZ?
	Koń jest symbolem czasu; promieni słonecznych i księżycowych, dnia, nocy, powietrza, wiatru, ognia, błyskawicy, fal, źródła, sił żywotnych.
	NAJPOPULARNIEJSZE KONIE:
	Co lubią jeść?
	konie szkółkowe są wyszkolone i nie ma się czego bać. Instynktem ich (gdy się boją ) uciekają.
	Bucefał Aleksandra Wielkiego,
	Jabłka i marchewki to ich ulubione przysmaki. Z chęcią zjedzą także owies, siano i trawę ma się rozumieć.
	Marengo Napoleona,
	Pałasz Jana III Sobieskiego,
	Kasztanka Józefa Piłsudskiego,
	Koń Mahometa (Błyskawica),
	Karola Wielkiego - Tencedor,
	Tak mają w instynkcie.
	Koń Królowej Jadwigi - Draga
	Księcia Józefa Poniatowskiego - Szumka,
	W naturze tak broniły się przed drapieżnikami.
	Hetmana Czarnieckiego-Tarant
	Przy karmieniu zachowaj jednak ostrożność!
	Słyszałeś o skrzydlatym koniu?
	Konie nie
	To PEGAZ


	Ukryty problem XXI wieku
	Cel recyklingu

	Problem odpadów plastikowych przestanie wkrótce istnieć? Wszystko dzięki jednemu owadowi!?
	4 podstawowe grupy:
	papier,
	plastik,
	szkło,
	metale.
	Ciekawostki o zwierzętach
	Ptasznik goliat
	Rekiny
	Patu marplesi
	Skorpion cesarski
	Skorpiony:


	80 ROCZNICA wybuchu             Drugiej Wojny Światowej
	Pamiętajmy!
	Na zdjęciach pokazujemy dokumenty wojenne pani Zofii Czekalskiej „Sosenki”.
	II wojna światowa – największa konfrontacja zbrojna w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).
	Jej teatr działań objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.
	Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld mieszkańców, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów obywateli. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – agresję Niemiec na Polskę.       3 września 1939, po zignorowaniu przez III Rzeszę ultimatum w sprawie bezzwłocznego wycofania armii z Polski, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały konflikt zbrojny III Rzeszy (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę datę jako początek wojny światowej).
	Powstanie Warszawskie dziś, a 75 lat temu.
	Powstanie Warszawskie Wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało kolejnych 63 dni. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów,
	ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

	Każdego roku 1 sierpnia w całej Polsce o godzinie 17:00 wyją syreny alarmowe i zostaje nadawany ciągły sygnał, który  trwa równą minutę. W tym czasie zatrzymuje się nie
	tylko większość przechodniów, ale i tramwaje, samochody i inne środki transportu. Minuta ciszy ma na celu oddanie hołdu poległym Powstańcom.
	Godzina "W"
	została wyznaczona 31 lipca 1944 roku.
	panował wzmożony ruch. Dzięki temu łatwiej było wmieszać się w tłum Powstańcom,  a także ułatwić im transport
	broni.  W tłumie przechodniów żołnierze AK mieli być mniej widoczni dla Niemców.
	to kryptonim rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.
	Padło na 17:00, ponieważ w godzinach popołudniowych na ulicach Warszawy
	Godzina, o której powstańcy mieli stanąć do walki
	1 sierpnia,

	Muzeum Powstania Warszawskiego
	Zostało otwarte  31 lipca 2004,
	w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Główne wejście do muzeum znajduje się od strony ul. Przyokopowej. Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego.  Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.

	"Pies, przyjaciel człowieka"
	"Istnieją rasy, w których występują odmiany psów o wszystkich trzech wariantach długości szaty (np. wyżły niemieckie, jamnik), częściej jednak występuje któryś z wariantów w postaci dominującej (liczniejszej), preferowanej przez hodowców, na przykład z powodu lepszej użytkowości rasy o konkretnej
	długości włosa w określonych warunkach środowiskowych. Powyższy podział nie uwzględnia występowania ras psów całkowicie nieowłosionych (jak np. nagi pies peruwiański) lub częściowo owłosionych (jak np. grzywacz)."
	BARY
	byłem szczeniakiem Berneńskiego Psa Pasterskiego rok temu. Moje rasowe wyróżniki to: latarenka na ogonku, trójkolorowa sierść, biały krzyż Św. Andrzeja nad oczami. Bardzo lubię ludzi, bo przy nich czuję się potrzebny. Urodziłem się w Busku Zdroju, ale niedawna mieszkam  blisko Was. Przyznam Wam się, że bardzo chętnie roznoszę po podwórku ciapy domowników. Uwielbiam grać w piłkę. Mam futro jak niedźwiedź, więc szukam chłodu i cieniu. Moja ulubiona pora roku właśnie się zbliża.


	Aktualizacja oprogramowania
	naszego mózgu
	Jak wpływa na nas czytanie?
	Mózg ignoruje, informacje znalezione w internecie.Tracimy zdolność koncentracji, rozumienia i analizowania.
	Jak zachęcić innych do czytania?
	Książka może być doskonałym pomysłem na prezent.Szczególnie jeżeli mamy sprawdzoną pozycję,którą możemy komuś polecić. Każdy może znaleźć tematykę dla siebie. Czytanie może być bardzo relaksujące zwłaszcza na łonie natury. Nie ma lepszej alternatywy niż ciekawa książka gdy na dworze deszcz i słota. Jeśli nie możesz w nocy spać, sięgnij po książkę.

	Znasz je?

	Książki oczami młodzieży i dorosłych
	Ludzie, którzy czytają są mądrzejsi.
	Wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć.
	Czytanie niweluje stres.
	Czerpiesz inspiracje i rozwijasz wyobraźnię.
	Jesteś aktywniejszy w życiu społecznym.
	Czytanie zwiększa zdolności analityczne.
	Książka kształtuje Twój charakter.
	Muzeum Nauki i Techniki w Starachowicach
	czyli coś ciekawego dla każdego
	W większości nasze Polskie społeczeństwo uważa, że muzeum to nuda i obciach. Jednak w wielu muzeach oferuje się o wiele, wiele więcej – można je nazwać bez wahania miejscami na miarę XXI wieku, np: Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
	A Muzeum Przyrody i Techniki? „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Wiele osób nie wie o tym bardzo ciekawym muzeum. Gdy Pani Iwona poprosiła mnie o napisanie tej strony, sam nic o nim nie wiedziałem. Lecz gdy zagłębiłem się w ten temat dowiedziałem się, że to nasz Starachowicki Wielki Piec.  I nagle …. przypomniał mi się pobyt w Starej Odlewni. Koniecznie odwiedźcie to baaaaaaaardzo ciekawe miejsce.
	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"                    im. Jana Pazdura w Starachowicach
	zostało powołane do życia 1 stycznia 2001 roku decyzją Rady Powiatu Starachowickiego. Jest zatem pierwszym muzeum powstałym w XXI wieku w Polsce. Placówka obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch chronologicznie następujących po sobie zakładów wielkopiecowych.


	Kolejny rok z "TAK dla TIK"
	Jeszcze raz wróćmy na chwilę  do początków. Czy wiecie co oznacza tytuł projektu ,,Tak dla Tik"?
	Autorką tej nazwy jest Pani Iwona
	Jak sama twierdzi odnosi się on do spostrzeżenia, że nadszedł czas na nowe technologie.
	Myślę, że każdy mógł i może w tym projekcie znaleźć coś dla siebie.
	Tak różnorodne zajęcia, prowadzone nie tylko przez naszych nauczycieli i firmy zewnętrzne mogą zaspokoić prawie wszystkie zainteresowania. Wachlarz zajęć jest bardzo barwny, popatrzcie, czego tu jeszcze może brakować ....... może tylko koła murarskiego?
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	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK klasy I-III
	Programowanie w klasach I-III
	Logopedia klasy I-III
	Programowanie i Robotyka w klasach IV-VII
	Język angielski z TIK klasy IV-VII
	Koło Fizyczne z TIK klasy IV-VII
	Koło Matematyczne z TIK klasy IV-VII
	Koło Języka Polskiego z TIK klasy IV-VII
	Koło Historyczne z TIK klasy IV-VII
	Koło Geograficzne z TIK klasy IV-VII
	Koło Biologiczne z TIK klasy IV-VII
	Terapia Metodą Warnkego klasy IV-VII



