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GRUDZIEŃ NADCHODZI-MIKOŁAJ
PRZYCHODZI

O prawdziwym Świętym Mikołaju

Święty Mikołaj – postać starszego
mężczyzny z białą brodą ubranego w
czerwony strój, który wedle różnych

legend i baśni w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty

saniami ciągniętymi przez zaprzęg
reniferów. Według różnych wersji
zamieszkuje wraz z grupą elfów

Laponię lub biegun północny. Dzięki
sprawnej promocji praktycznie zastąpił on
w powszechnej świadomości tradycyjny
wizerunek świętego Mikołaja, biskupa

Miry. Michał Kucharski

ZALETY I WADY NAUCZANIA ZDALNEGO -Jak lepiej się uczyć?
  Kluczową zaletą nauki online jest jej praktycznie nieograniczona
dostępność. W zasadzie wystarczy tylko dostęp do Internetu i
podłączone do niego urządzenie – może to być nawet smartfon czy
tablet. Trudno wskazać ewidentne wady tego rozwiązania, choć
trzeba wspomnieć o  ryzyku wykluczenia społecznego. Osoby,
które korzystają z edukacji wyłącznie na poziomie Internetu, tracą
naturalną więź z rówieśnikami. Moim zdaniem lepiej się uczyć
normalnie, bo można spotykać się z przyjaciółmi oraz więcej
dowiadujemy się od nauczyciel.
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 Przepis na smaczny deser- szybko i
tanio!

AMERYKAŃSKIE PUSZYSTE PANCAKES
CZEKOLADOWE

Składniki:
1 i 1/2 maślanki,
2 jajka,
50 g masła,
1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,
4 łyżki cukru pudru,
3 łyżki kakao,
szczypta soli,
1/2 szklanki posiekanej czekolady,
2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Mąkę przesiej do miski, dodaj wszystkie suche
składniki. Do masy wbijaj jajka i miksuj. Dodaj
roztopione masło i mleko. Na końcu dodaj posiekaną
lub startą czekoladę. Masę wymieszaj. Smaż
pancakes na rozgrzanej patelni. Gdy na powierzchni
naleśnika pojawią się małe pęcherzyki powietrza,
obróć go na drugą stronę. 

ADWENT- co to jest i jak się go
przeżywa?

Wiemy już, że to jeden z
okresów liturgicznych Kościoła i
że otwiera on nowy rok
liturgiczny. Trwa przez 4 kolejne
niedziele, stąd właśnie 4 świece
w adwentowym wieńcu. Ten
czas ma nam pomóc
przygotować się na powtórne
przyjście Pana Jezusa. W tym
roku Adwent rozpoczyna się 29
listopada.                                 
 Karol Kucharski

Jak Jasiołka wylewała? Z informacji dziadków i
rodziców o największych powodziach w Niżnej

Łące i Wrocance. 

Jasiołka kiedyś bardzo dużo
wylewała .Woda wysokościowo
dosięgała nawet czasami kładki.
Było raz tak, że Niżna Łąka była
odcięta od świata i nie dało się

wjechać do wioski. Starsi
opowiadają, że pewnego dnia

ludzie widzieli, jak namioty
płynęły rzeką. Harcerze spali

koło rzeki i woda podniosła się
w rzece, więc musieli uciekać.

Niestety, namioty zabrała woda. 
 Adrianna Longawa
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Kiedy się obchodzi i co
to jest DZIEŃ BOTA? 

Dzień Bota obchodzony
jest 10 grudnia. Bot to
program wykonujący
pewne czynności w

zastępstwie człowieka.
Nazwa bot pochodzi od

słowa robot.
                                                   
 Karol Kucharski

Największe huragany na świecie- ciekawostki.
Huragan Janet miał prędkość 280 km/h

Huragan Cuba prędkość  281 km/h
Huragan Irma prędkość 285 km/h
Huragan Rita prędkość 286 km/h
Huragan Mitch prędkość 287 km/

Huragan Dorian prędkość 295 km/h
Huragan Wiliam prędkość 296 km/h
Huragan Gilbert prędkość 297 km/h

Huragan  Labor Day 297 prędkość km/h 
Huragan Allen prędkość 305 km/h

SPRAWOZDANIE PO WARSZTATACH
KLIMATYCZNYCH W KLASIE VI. 

W dniu 13 listopada 2020r. odbyły się na platformie
ZOOM warsztaty dla naszej klasy. Brała w nich udział
także nasza wychowawczyni. Dotyczyły one projektu
„1Planet 4All”. Prowadziła je pani Urszula
Ewertowska, nauczycielka biologii z Iławy. Naszym
zadaniem było poukładanie we właściwej kolejności
puzzle o tematyce klimatycznej. Na podstawie tego
ułożonego opowiadania dyskutowaliśmy, jak można
zapobiegać ocieplaniu klimatu. W dalszej kolejności
pana Ewertowska znów nas podzieliła na drużyny.
Otrzymaliśmy tekst na ekranie. Po zapoznaniu się z
nim, trzeba było wypełnić tabelę o problemach
ocieplenia klimatu w różnych krajach. Wykonaliśmy to
ćwiczenie bardzo dobrze.
Warsztaty te były bardzo pouczające i interesujące. 
Pani Urszula prowadziła je bardzo ciekawie. Potrafiła
trafnie i dobitnie zwrócić naszą uwagę na stale
rosnący problem z klimatem.
Uczeń klasy VI- Karol Kucharski
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Rekordy Guinnessa- ciekawe i niezwykłe.
1. Miażdżenie arbuzów udami
2. Najdalsza odległość w dmuchaniu ziarenka groszku
3. Największa liczba słomek wepchniętych do ust
4. Najwięcej wygranych tytułów Groteskowej Twarzy
5. Najwięcej rozbitych głową desek sedesowych w czasie poniżej
minuty

6. Największa liczba spinaczy do bielizny przypiętych do twarzy w
minutę

7. Najszybsza muszla klozetowa

Michał  Kucharski

JAK NALEZY NAPISAĆ?
     biało-czerwony czy     
       białoczerwony?
   
Tego typu połączenia zapisujemy
za pomocą łącznika: biało-
czerwony. Biało-czerwony to
przymiotnik złożony, w skład
którego wchodzą dwa przymiotniki
równorzędne, czyli takie, które
mają podobne znaczenie, odnoszą
się do tej samej cechy – w tym
przypadku jest to kolor. Przykłady:
Flaga Polski jest biało-czerwona. internet internet
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