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            GRUDZIEŃ
Szopka

Grudzień to ostatni miesiąc roku. Panujący w tym czasie mróz
grudzi ziemię, czyli zamienia ją w zamarznięte bryły.

W tym roku to, co za oknem niezupełnie odpowiada temu, co
zawarte w nazwie, ale cóż - z pogodą nie wygrasz.

Ale ileż radości w tym 31 - dniowym miesiącu - Mikołaj, Boże
Narodzenie, sylwester!

Już niedługo zmienimy kalendarze, przestawią się daty 
w urządzeniach i kolejne dwanaście miesięcy rozpocznie

odliczanie.
Wszystkim Uczniom, Pracownikom, Rodzicom i Przyjaciołom

Szkoły wielu pozytywnych doświadczeń życiowych,
sympatycznych kontaktów z ludźmi, nieprzebranych

zasobów dobrego humoru i powszechnej życzliwości przez
cały 2020 rok.

W czwartym numerze
możecie przeczytać o:

- zabawie sylwestrowej,
- zwyczajach bożonarodzeniowych,
- smartwatchach,
- choinkowej modzie,
- kopytnościach,
- tym co śmieszy VII klasę,
- ciekawostkach ze świata,
- wywiadach Agaty,
- .
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                                      Sylwester

DG DG
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Sylwester, czyli zabawa zorganizowana na
zakończenie starego roku.
To czas  spędzania chwil 

z rodziną/przyjaciółmi bądź samemu pod
kocykiem z herbatką i Netflixem albo ze

Sławomirem przed telewizorem. 
  

       

                                           Dominika

Free-Photos geralt
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                                   Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to święto, w którym dzielimy się miłością, szczęściem oraz radością z tego, że Bóg zesłał
nam zbawiciela. Jednak przed Bożym Narodzeniem, czyli 24 grudnia obchodzimy wigilię, kiedy wraz z bliskimi
dzielimy się opłatkiem składając sobie przy tym życzenia. Według tradycji wigilię powinno zaczynać się, kiedy
na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Podczas  

                                                                                            Ala
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                    Smartwatch - mały telefon

     
      Smartwatch. Co to jest i do czego służy?
Smartwatch jest to inteligentna opaska (taki trochę
mini telefon) która ma za zadanie np. monitorowanie
naszego snu, liczenie kroków czy też w nowszych
modelach dostępna jest możliwość robienia zdjęć,
rozmawiania oraz odtwarzania muzyki.
 Ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy chcą być lub     
                                  są fit.
Na rynku jest wiele modeli smartzegarków, lecz nie
każdy ma te same funkcje. Każdy jest stworzony do
czegoś innego. Dobrym wyborem będzie fit opaska.
Ten oto niepozorny zegarek kryje w sobie bardzo
ciekawe funkcje zaczynając od licznika kroków,
monitora snu kończąc na odtwarzaniu muzyki czy też
ustawienie swojej ulubionej tapety na jego 1 calowym
ekranie.
 

       Kilku producentów = wiele modeli, czyli kogo         
                      smartwatch jest najlepszy?

Nikt nie wie tak naprawdę, jakiego producenta wyrób 
jest najlepszy. Każdy e-zegarek jest wyjątkowy. Z firm:
samsung, apple czy xiaomi poszczególne osoby mają
swoje ulubione. Fan appla kupi sobie najnowszego
apple watcha serii 5 za blisko 2000 zł, z kolei fanatyk
samsunga będzie   poszukiwał smartwatcha galaxy
watcha active 2
 a taki przeciętny człowiek który nie chce wydawać na
taki zegarek kroci pozwoli sobie na xiaomi mi band
4. Owszem jest jeszcze dużo firm zajmujących się
tego typu zegarkami ale skupmy się na razie na tych
trzech modelach. Do poniektórych typów fit opasek
jest specjalna aplikacja do ściągnięcia ze sklepu Play
czy też App Store która pomoże nam monitorować
nasze osiągnięcia zrobione przy pomocy naszego
kochanego małego urządzenia.

                                                            Karolina
XIAOMI MI BAND 4 Monika
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         CZYLI NOWINKI PROSTO Z GRZBIETU KONIA
                EWENTUALNIE Z POD JEGO KOPYT

Ostatnio pisałam o ciepłym wietrze we
włosach, ale nadeszła zima, straszna
szkoda, prawda?

Dla nas, jeźdźców, każda pora roku jest
idealna do jazdy. :)

Nie dość że koniki na zimę są puchate i
troszkę grubsze (wyglądają jak kluski
śląskie), to jeszcze można najeść się
śniegu zamiast podkradać kopytnym
marchewki z lodówki. ;)

Jeśli nie wiecie, co zrobić ze sobą w ferie,
to sprawdzanie twardości podłoża
(spadanie z konia) przytulaski i inne
stajenne zwyczaje są idealne dla Was ;P

a tu wstawiam kilka fotek z zimowych terenów
                             ------------------------------>       

                                                       Monika  
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                         Choinkowa moda

Każdy chyba wie, że choinki dzielą się na dwie grupy:
-naturalne,
-sztuczne

Naturalne choinki dzielimy na trzy gatunki:
-świerk,
-jodła,
-sosna

świerk - jak pewnie część osób wie niesamowicie pachnie sprawiając, że
można poczuć ten napawający radością świąteczny klimat, ale niestety
ma jedną zasadniczą wadę, bardzo szybko gubi igły przez co trzeba być
gotowym na regularne sprzątanie pomieszczenia w którym się znajduje.

jodła - Jodły z kolei utrzymują się znacznie dłużej ale nie pachną już tak
intensywnie, są także droższe od świerków. Więc jeżeli nie zależy wam
na intensywnym zapachu ale na wytrwałości to będzie to dla was
fantastyczny wybór.

sosna - nie jest często wybierana na choinkę ze względu na rzadkie igły.
Jej największym atutem jest atrakcyjna cena oraz żywiczny zapach igieł,
które długo utrzymują się na gałązkach.

Sztuczne choinki są przede wszystkim praktyczne, ponieważ nie trzeba
po niej szczególnie sprzątać oraz jest ekologiczna bo służy na lata.
Ostatnio dużą popularnością cieszą się białe choinki.

Karol

KarolKarol

XYZ

XYZXYZ
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5. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą
przewagę mężczyzn nad kobietami
w społeczeństwie. Precyzując: 219 mężczyzn
przypada na 100 kobiet.

6.Zjednoczone Emiraty Arabskie mają
największą przewagę mężczyzn nad
kobietami w społeczeństwie. Precyzując:
219 mężczyzn przypada na 100 kobiet.

Ciekawostki ze świata

4.Gene Cernan, ostatni człowiek, który chodził 
po Księżycu, obiecał swojej córce, że zostawi na
powierzchni ziemskiego satelity jej inicjały. 
I zrobił to. TDC pozostaną na Księżycu przez
następne dziesiątki tysięcy lat.

3.Cesarz Japonii jest jedynym władcą na
świecie sprawującym władzę. 

1.Najwięcej rozmów telefonicznych
rejestrowanych jest zawsze w Dzień
Matki.

2.Od 1945 r. wszystkie brytyjskie czołgi
są wyposażone w zestawy do parzenia
herbaty.
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6 sucharów z VII

1.Dlaczego żona hazardzisty nie  może
wyjechać z  garażu?
- Bo mąż zastawił bramę.

 2. Imię greckiego boga czystości?
- Domestos.

 3. Na czym stoi prąd?
 - Napięcie!
 

 
 

 
 4. Jak się nazywa przesolona
firanka?
  - Zasłona.
 5. Jak się nazywa europejski
geniusz?
  - EUgeniusz.
 6. Skąd informatyk bierze
wodę?
  - Z e-kranu.
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Wywiady Agaty

Przeprowadziliśmy wywiady z dwoma uczestnikami wyjazdu do
Holandii. Byli to Adrian i Natalia z klasy VII. Wycieczka trwała 6 dni 

i brały w niej udział orlęta oraz strzelcy z różnych szkół. 
Zobaczcie jak nasi turyści odpowiedzieli na 6 krótkich pytań 

oraz sprawdźcie, czy ich odpowiedzi się różniły.

1. Ile trwała podróż i czy była bardzo męcząca?
Natalia: Była bardzo męcząca, trwała około 20 godzin mimo tego, że nie lubię jeździć autobusami, dzięki
współpasażerom była interesująca.
Adrian: Z Sędziszowa Małopolskiego do miejsca noclegu trwała około 20 godzin. Przyznam że taka
długa podróż jest męcząca, ale gdy ma się wokół sympatyczne towarzystwo, to czas leci szybciej.
2.Jakie zwiedziliście miasta?
Natalia: Bredę, Hagę oraz Amsterdam.
Adrian: W trakcie wyjazdu zwiedziliśmy: Amsterdam, Hagę i Bredę oraz inne mniejsze miasta w trakcie
przejazdu.
3.Czy zawarliście nowe znajomości?
Natalia: Z osobami, które były z nami tak, lecz nie mieliśmy okazji poznać obcokrajowców.
Adrian: W trakcie wyjazdu bardziej poznałem starszych kolegów ze Strzelca oraz niektóre osoby 
z innych szkół.
4. Jaka była najciekawsza sytuacja z wyjazdu?
Natalia: Rowery, i to że właśnie one mają pierwszeństwo na drogach. Większość mieszkańców właśnie
nimi się porusza.
Adrian: Moim zdaniem najciekawszym wydarzeniem było zwiedzanie Amsterdamu.
5. Co was najbardziej zaskoczyło?
Natalia: To że przez Amsterdam płynie rzeka o nazwie Amstel, a codziennym sposobem poruszania się
tam jest prom.
Adrian: Zaskoczyło mnie to, że rowery w tym kraju mają pierwszeństwo, nawet przed autami 
i pieszymi.
6. Czy poznaliście tradycje tego kraju, jeśli tak, to jakie?
Natalia: Poznaliśmy tradycyjne drewniane buty.
Adrian: Dowiedziałem się m.in. o tym że Święty Mikołaj już w październiku stoi na drogach
holenderskich miast.

Niektóre z odpowiedzi naszych uczestników się powtarzają, ale możemy zauważyć, że wyjazd bardzo im
się podobał i cieszą się, że mieli okazję poznać nowe miejsce na świecie.
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