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Niestety, ale ferie się już
zakończyły. Oznacza to, że
musimy ponownie powrócić do
nauki.

Wiosna się już zbliża 

     Czas do szkoły

No niestety, ale ferie się już
zakończyły. Całe 2 tygodnie laby
dobiegły końca. 
Troszkę smutno, że one tak
szybko minęły, ale musimy też
myśleć pozytywnie. 
Teraz możemy zobaczyć
się           z
kolegami/koleżankami z klasy. 
Ponownie możemy z nimi
przeżywać fantastyczne chwile  
w szkole.

 

Ostatnio pogoda
nam dopisuje. 
Brak opadów i
słoneczko. 
Dużo osób
przypuszcza, że już
w najbliższym
czasie wiosna
przybędzie do
Polski. 
Oznacza to, że na
drzewach pojawią
się pączki kwiatów,
a nasze szare i
ponure barwy
zamienią się w
żywe kolorki.:D 
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                                     Przysłowia

A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata. 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.

Słaba zima, kiepskie lato.

Byłoby lato dłuższe, gdyby nie zima.
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W szkole na matematyce
pani pyta Jasia:
- Jasiu, co to jest kąt?
  Jasiu na to:
- Kąt to najbrudniejsza
część mojego pokoju.

                         Śmiech to zdrowie. ;)

Pani zadała wypracowanie na temat:               "Kim
będziesz, jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem
zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu
zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia
należy..."

Siedmioletni chłopczyk spaceruje sobie chodnikiem  w
drodze do szkoły.
Podjeżdża samochód. Kierowca odsuwa szybkę i
mówi :
- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 złotych i lizaka !
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód
powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje przy
krawężniku ...
- No wsiadaj! Dam Ci 20 złotych, lizaka i chipsy !
Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku.
Samochód nadal powoli jedzie za nim. Znowu się
zatrzymuje ..
- No nie bądź taki ... wsiadaj ! Moja ostatnia oferta - 50
złotych, chipsy, cola i pudełko chupa-chups !
- Oj, odczep się Tato! Kupiłeś Matiza, to musisz z tym
żyć.
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             Książka                Film

                                   Zalety

Film można oglądać w
każdej chwili i trwa to
bardzo krótko, bo tylko
dwie, trzy godziny.

W filmie wszystkie
wydarzenia i postacie
mamy zobrazowane,
więc osoby z mniejszą
wyobraźnią częściej
oglądają filmy.

Kiedy oglądamy film, nie
musimy się skupiać na
każdym słowie osobno,
oszczędzamy wzrok.

Książka dokładniej
przedstawia wszystkie
wydarzenia, bardziej
oddziaływuje na nasze
emocje.  

Czytanie rozwija naszą
wyobraźnię, myślenie i
poszerza zasób słów.

Dostarcza nam wielu
informacji o innych
kulturach i krajach.

Książka pochłania
bardzo dużo czasu.
Kiedy nie masz co robić,
weź książkę. 
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        Youtube - dzisiejszy pochłaniacz czasu

Rembol - jeden z mniejszych youtuberów.
Bardzo energiczny, poświęca się dla
fanów, robi nocne lub wielogodzinne
live'y.
JDabrowsky - Niedawno osiągnął 500 000
subskrybcji na youtubie, co jest dość
dużą liczbą. Bardzo ciekawy, zabawny
youtuber, organizuje konkursy,
otwieranie paczek od widzów, jak również
live'y, swoich widzów nazywa
''pełzaczami, karniszami i firankami''.
JJayJoker - Nazywa się go legendą
polskiego youtuba, aktualnie już nie
nagrywa, jednak na youtubie można
zobaczyć jego filmy.
Banshee - Ostatnio o Banshee było
bardzo głośno, zdobyła dużą liczbę
widzów oraz zaczęła robić live'y wraz z
Wielmożnym Igorem. Według mnie jedną
z jej największych wad jest to, że jej życie
prywatne za bardzo wpływa na youtube,
przez co bardziej ponoszą ją nerwy i
może zrobić coś, co obraża jej fanów i
przez co może ich stracić.

Kislu - kolejny z mniejszych youtuberów,
aktualnie ma około 53 000 subskrybcji.
Jego filmy są bardzo śmieszne, nagrywa
z takimi youtuberami jak Jaś, Rembol i
Thor.
Kaiko - Mimo że na swoim koncie ma
dość sporo subskrybcji, jest mało
znanym youtuberem.Nagrywa między
innymi Minecraft, otwieranie paczek,
GTA,The Last of us i Cleverbota.
Skkf - Jeden z niewielu posiadaczy
1000000 subskrybcji wśród polskich
youtuberów. Nagrywa najróżniejsze filmy
, począwszy od gier, skończywszy na
vlogach. Nagrywa z osobami takimi jak
np, JDabrowsky, Kislu, Smav.

Każdy kanał ma swoje zalety, ale też wady. Wiemy,
jak każdy z nich zachowuje się w internecie, ale nie
znamy ich prawdziwego oblicza.  Nie mamy
pewności, że osoba nagrywająca filmik nie udaje
kogoś innego. Inną wadą jest to, że osoby z
większą ilością subskrypcji przestają dbać o swój
kanał i rzadko montują filmy na youtube. Mniejsi
youtuberzy, bardziej dbają o swój wizerunek i
częściej uzupełniają go swoimi filmami.
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              Niebieski smok

              Atheris

Atheris to rodzaj gadów z rodziny żmijowatych,
obejmujący kilkanaście gatunków występujących w
afrykańskich lasach. Żyją na drzewach i trzymają się z
dala od ludzkich osiedli. Ukąszenie powoduje silny ból i
obrzęki oraz zmniejsza krzepliwość krwi. Znany jest
jeden przypadek ukąszenia ze skutkiem śmiertelnym.

Choć nazwa potoczna i wygląd budzą
szacunek, rzeczywistość jest mniej
majestatyczna. Glaucus Atlanticus to
ślimak morski, osiągający długość do 3
cm. Można go spotkać w oceanach u
wybrzeży Europy, RPA, Mozambiku oraz
na wschodzie Australii.

;)

;)

                             Dziwne zwierzęta
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            Zebrał od internautów ponad 100 tys. zł. 
                    Wszystko oddał szpitalowi

Czym osiemnastolatek z Wodzisławia Śląskiego przekonał
internautów, że w ciągu doby oddali mu ponad 100 tys. zł?

Remigiusz Wierzgoń to gwiazda internetu. Pod pseudonimem Rezigiusz prowadzi
kanał na YouTube, który ma ponad milion fanów. W ramach podziękowania za dobry
rok chłopiec zorganizował akcję charytatywną.

30 grudnia vloger poinformował internautów o swoim pomyśle. Zapowiedział,
że wszystkie pieniądze, jakie 31 grudnia uzyska ze sprzedaży gadżetów w
swoim internetowym sklepie, trafią na konto Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Rezi liczył, że uda mu się uzbierać 5 tysięcy złotych. Suma 15 tysięcy miała być
spełnieniem marzeń. Ostatecznie okazało się, że YouTuber zebrał ponad 138 tysięcy
złotych.
Gracz, zorganizował akcję w ramach podziękowania za dobry rok.

. ...Rezigiusz Akcja Charytatywna
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                               Przebiśnieg
Roślina popularna w uprawie i
rozpoznawalna jako symbol
przedwiośnia. Jest rośliną leczniczą. W
Polsce podlega ochronie gatunkowej
częściowej. W naturze znany z lasów
południowej i środkowej Europy, jednak
szeroko rozpowszechniony poza zwartym
zasięgiem jako roślina ozdobna.

KWIATY  ZWIASTUNY  WIOSNY

k

                                 Fiołek
To niska roślina posiadająca liście w
kształcie serc i wydająca fioletowe słodko
pachnące kwiaty. Najwcześniej zakwita w
miejscach słonecznych, ale świetnie
rośnie również w cieniu. Uznawana jest za
symbol wiosny.

                                Krokus
Krokusy są jednymi z najwcześniej kwitnących
wiosną roślin. Należą do wieloletnich roślin
bulwiastych. Najpopularniejsze w uprawie są
krokusy wielkokwiatowe. Krokusy zakwitają w
marcu czasem wtedy, gdy jeszcze leży śnieg.
Kwiaty i liście wyrastają wprost z niewielkich bulw.
Wąskie liście rosną silnie dopiero po kwitnieniu.
Kwiaty, w zależności od odmiany, mają barwę
fioletową, niebieską, liliową, żółtą, białą, mogą być
także dwubarwne (paskowane).
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