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Byle do przerwy

Wiosna, wiosna ach to ty!!! Redakcja
W tym numerze:
Zosia i Karolina udzielą
porad plastycznych,
Karolina zaprezentuje Wam
ciekawostki o kotach, 
a Zuzia zabawi zagadkami z
humorem. Hania
rozśmieszy Was do
rozpuku, Ewa zdradzi
kucharskie przepisy.       

Adres redakcji:
ICIM przy bibliotece
szkolnej. 
ZSPiG w Nochowie 
ul. Szkolna 5

Astronomiczna
wiosna
przypada w
dzień
równonocy
wiosennej, co
oznacza, że
dzień

i noc trwają
wtedy tyle
samo. Od tej
pory dzień
wydłużać się
będzie jeszcze
przez trzy
miesiące.

W 2017 roku
astronomiczny
początek
wiosny
przypadał  20
marca. 
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Kropka po kropce... aż   
do tysiąca! 

Rysowanie - popularne
hobby uwielbiane przez
większość nas. W tym
numerze gazetki
przedstawię wam kilka
sprawdzonych, fajnych
produktów do
rysowania i porady na
ten temat. Aby
rysować, nie musi ci to
wcale wychodzić.
Weźmy na przykład
kreskówki - czy
wszystkie postacie i
zwierzęta są w nich
ładne? Czasem
wystarczy narysować

zwykłe kółko,
dorysować oczy, włosy
i usta i już mamy
"jakąś" postać. Właśnie
tak powstało wiele
bajek i filmów
animowanych, które
podbiły internet. W
rysowaniu
najważniejsza jest
wyobraźnia i własny
styl. Tak więc
podsumujmy:
"Rysować każdy
może, trochę lepiej lub
trochę gorzej". 

Chciałabym wam
polecić KSIĄŻKĘ.
Powiecie:
- Co? KSIĄŻKĘ? to
miała być strona o
rysowaniu!
No tak, ale to nie jest
"zwykła" książka. To
jest "1000 razy połącz
kropki". Zabawa polega
na łączeniu 1000
kropek po kolei, gdy
skończysz, powstanie
z tego piękny obrazek.
Już widzę

minę chłopaków,
którzy to czytają. 
- Eeee, znowu coś dla
dziewczyn! 
I znowu pomyłka! 
Ten super produkt jest
dostępny w wersji ze
zwierzętami,
arcydziełami,
pejzażami miast, a
nawet z bohaterami
MARVEL! 

Karolina

internet

                                 PLASTYKA
           porady ~ produkty ~ coś do poczytania

BAZGROŁY ZE
SZKOŁY
Chcesz wiedzieć, jak
w bardzo prosty
sposób narysować
ROŚLINKI
DONICZKOWE? Nic
prostszego. Zacznij
(jak sama nazwa
wskazuje) od
DONICZEK. Później

dorysuj łodyżkę, liście
lub inne części
kwiatów. Na koniec
pokoloruj. Łatwe,
prawda? Oczywiście
nie opisałam tego
BARDZO
DOKŁADNIE, ale o to
właśnie chodzi. Bo to
właśnie TY musisz
zdecydować,

jak będzie wyglądał
twój rysunek. Możesz
wzorować się na
innych obrazkach, ale
nigdy go nie
odrysowuj! Jeśli
chcesz zainspirować
się jakimś rysunkiem,
odwiedź kanał na
YouTube o nazwie
Olsikowa i Sami.

Do rysowania użyłam:
- ołówka H- 
-czarnego cienkopisu
sabilo
- Promarkerów Winsor
& Newton.

 Szkic może stanowić
tylko zarys i nie musi
zawierać zbyt wielu
szczegółów. Jeżeli
jednak wybrałeś
ołówek jako ostateczne
narzędzie do
stworzenia dzieła,
możesz nim nie tylko
szkicować, ale nadać
rysunkowi ostateczny
wygląd i głębię. Poniżej
znajdziesz wskazówki
jak rysować i
cieniować ołówkiem.
Skup się na
największych
kształtach i najbardziej

zaakcentowanych
fragmentach. Zwróć
uwagę, jaki jest ich
wzajemny stosunek do
siebie. Jeżeli np.
rysujesz twarz, owal
może ci posłużyć za
niedoskonały zarys
kształtu głowy. Używaj
całego ramienia, aby
narysować
„energiczne” linie, ale
nie naciskaj zbyt
mocno, bo będzie je
trudno wymazać.
Jeżeli używasz
ołówków o różnym
stopniu twardości

powinieneś posłużyć
się ołówkiem „F”, „HB”
lub „H”.

Karolina

kacper



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 43 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Byle do Przerwy

Zwierzątkowo
Karolina Ziętkiewicz

Dowcipy o zwierzętach

1. Przeciętny domowy
kot spędza na
mruczeniu średnio
10950 godzin. Mruczy
z prędkością 26 cykli
na sekundę, czyli z
taką samą
częstotliwością co
silnik diesel. Mogą one
mruczeć tak
wdychając,

jak i wydychając
powietrze –
umiejętność tą
zawdzięczają
zestawowi strun
głosowych
przystosowanemu
konkretnie do tego
celu. Mruczenie może
być oznaką czułości,
ale także bólu.

2.  Wzór i ułożenie
nosa każdego kota
jest inne – tak samo,
jak z ludzkimi
odciskami palców, nie
ma dwóch takich
samych kocich
nosów. Mogą różnić
się fakturą,
wysokością nozdrzy,
zaznaczeniem

przegrody nosowej,
kolorem, a także
nachyleniem.

Koty to zwierzęta
domowe, którymi się
trzeba opiekować i
dbać o nie jak o każde
zwierzę. Każdy kot ma
uczucia i wtedy kiedy
wyczuwa
niebezpieczeństwo
to tak jak każdy
człowiek zaczyna się
bać. Koty nie powinny
jeść: cebuli, czosnku,
białka jajka, pora,
czekolady, mleka,
kości, ości, karmy dla
psów, wątróbki,

wędzonej ryby,
surowego mięsa,
kawy, grzybów,
alkoholi, ciasta
drożdżowego,
winogron i rodzynek,
herbaty, napojów
gazowanych,
zepsutego spleśniałego
jedzenia. Pamiętajcie
nie wyrzucajcie kotów
na ulicę.

intenet

1. Do restauracji we
Francji wjeżdża żaba
na wózku inwalidzkim.
Rozgląda się i krzyczy:
- Cooo... smakowały
udka?!

2. Dlaczego Francuzi
lubią ślimaki?

Bo nie lubią szybkich
przekąsek.
3. Jak długo żyje
mysz?? 
- To zależy od kota. 

4. Kiedy kotu
dokuczają zęby? 
- Jak go psy gryzą. 

5. Jasiu, nie ciągnij
kota za ogon. 
- Ja tylko trzymam, to
kot ciągnie. 

1. Jasio na lekcji
polskiego odmienia
rzeczownik "kot" przez
przypadki: 
- Mianownik: kot 
- Dopełniacz: kota 
- Celownik: kotu 
- Biernik: kota 
- Narzędnik: z kotem 
- Miejscownik: o kocie 
- Wołacz: kici kici! 

2. W piękną
księżycową noc,
gdzieś na dachu
dorodny kocur przymila
się do cudnej rudej
kocicy. W chwili
uniesienia kocur
mruczy: 

- Mógłbym chyba dla
ciebie umrzeć. 
Kotka spojrzała spod
przymkniętych powiek
swoimi pięknymi,
zielonymi oczami. 
- Taaak, a ile razy? 

3. Rozmawiają dwaj
mężczyźni przy barze:
- Pan żonaty? 
- Nie, kot mnie
podrapał. 

retro-maria.blogspot.com
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Zagadkowo

Historia krzyżówki

ko;

Sudoku - celem jest
wypełnienie diagramu
9 × 9 w taki sposób,
aby w każdym
wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym
z dziewięciu
pogrubionych
kwadratów 3 × 3
znalazło się po jednej
cyfrze od 1 do 9.

W przeciwieństwie do
innych łamigłówek,
Sudoku nie wymaga
od gracza
wykonywania
żadnych rachunków
matematycznych.
Sudoku zostało
wynalezione przez
Amerykanina
Howarda Garnsa w

1979 r. i opublikowana
pod nazwą „Number
Place”. Łamigłówka
przeszła wiele zmian.
Dzisiejsze Sudoku
pojawiło się po raz
pierwszy w Japonii  w
1986 r., w
czasopiśmie Nikoli,

jednak
międzynarodową
sławę zyskało dopiero
w 2005 r. 

1.Komu pieniądze nie
dają szczęścia?
..............................
2.Czym różni się
fortepian od słonia?
..............................
3.Dlaczego ryby nie
mówia? 
 .........................
                                4.A
co to jest krzyżówka
krowy z żółwiem?
........................
5.Co to jest: zielone,
czerwone, niebieski a
jak podskoczy białe?
............................

6.Krzyżówka węża z
jeżem? 
..............................
7.A wiesz, co to jest:
lata po pokoju i robi
yzb, yzb, yzb...
.............................
8.Co mówi dżem jak
się go otwiera?
............................

9. Co należy zrobić,
gdy gołąb napaskudzi
na głowę?
.............................
10. Dlaczego Ala ma
kota?
..............................
11. Co to jest: jak idzie
to śpiewa a jak stoi to
śmieci?
..........................
12. Co to znaczy, gdy
ktoś znajdzie cztery
podkowy? 
.................................
13. Czy krokodyl jest
bardziej długi czy
zielony?
..............................
14. Dlaczego w morzu

jest woda?
................................
15. Jak się nazywa
wokalistka rockowa na
drzewie?
....................................
16. Co to jest: ma
cztery nogi i śpiewa? 
....................................
17. Co robi policjant
przed wypiciem
szklanki kawy?
...................................
ODPOWIEDZI W
NASTĘPNYM
NUMERZE

Pomysłodawcą
krzyżówki jest
Amerykanin Arthur
Wynne, pracownik
"działu sztuczek i
kawałów" gazety New
York World. Pierwszą
krzyżówkę zamieścił w
niedzielnym dodatku
"Fun" ("Zabawa") do
"New York World" z
dnia 21 grudnia 1913r.
Była ona wzorowana
na grze towarzyskiej, w
którą grywał jego

dziadek - "Magiczny
kwadrat albo podwójny
akrostych". "Original
crossword puzzle"
zawierała 32 hasła.
Rubryki oddzielone
były czarnymi
odstępami. Pomysł
spotkał się z tak
dużym entuzjazmem
ze strony czytelników,
że w 1924 r. ukazała
się książka
"Crossworld puzzle".

hobby
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HUMORKOWO!!!  

Co blondynka robi przed lustrem z
zamkniętymi oczami??? 
Patrzy jak śpi!!!

Ślepota przychodzi z
czasem, z głupotą
trzeba się urodzić. 

Autor:
Hania
Siatecka

- Dlaczego blondynki
nie wolno bić po
głowie? 
- Bo jej echo zęby
powybija.

Dobry humor to podstawa!

Dlaczego
blondynka
kładzie
pączka do
mikrofalówki? 
Bo chce
spalić
kalorie.

internet

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła,
taka piękna pogoda, a
ty męczysz się
myciem podłóg.
Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła
samochód...

Mucha spotyka stonogę i pyta:

- Czemu nie
przyszłaś na
lodowisko?
- Bo zanim założyłam
łyżwy, to przyszła
wiosna.

Jasiu spotyka stonogę i mówi: 

- czemu nie byłaś na
lodowisku? 
- bo zanim założyłam
łyżwy przyszła
wiosna

Co to jest zielone i je
myszy? 
Żaba sierota uczona
przez kota!

Spotykają się dwie
dżdżownice,
pierwsza się pyta
drugiej. 
- Co tak głośno było
wczoraj u Ciebie? 

- No wiesz,
odpowiada druga,
chcieli wczoraj
Starego wyciągnąć
na ryby.

Przychodzi baba do
lekarza z szybą w
plecach.
Lekarz: Co pani jest?
Baba: Szybowiec.

kwejk
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Cześć!
W tym numerze
gazetki podam wam
przepis na pizze i
pancake oraz
ciekawostki
dotyczące pizzy. 

                   
  Pancake
   

                                          Kuchcikowo                                            
        Autor: Ewa C   

              Pizza
              (składniki)

                 Pizza
        (przygotowanie)

Pizza

Potrzebne
będzie:
- 3 szkl.
mąki
- 1
łyżeczka
soli 
- oregano,
bazylia,
słodka
papryka
-  1 szkl.
ciepłej
wody 
- 50 dag
drożdży 
- 3 łyżeczki
oliwy

- szczypta
cukru
- dodatki
(ser,szynka,
pieczarki)
- sos
pomidorowy
- cebula
- 2 jajka

                   Pancake
Składniki:
- 50g masła         - 2 łyżki cukru
- 2 jajka               - pół łyżeczki proszku
- 1 szkl. mleka       do pieczenia
- 1 szkl. mąki       - szczypta soli

Ciekawostki o pizzy
- pierwsza pizza
powstała w 1890r. w
mieśćie Neapolu
- największa pizza
świata waży 12,2 t
- pizza sycylijska ma
prostokątny kształt

- dzień pizzy jest 9
lutego
- pizzeria z Kanady
sprzedaje jeden
kawałek po $450
- w USA jest ponad    
62 000 pizzeri,a we
Włoszech okoo 40 000

Wykonanie:
Masło trzeba
rozpuścić. Jak
przestygnie dodać
pozostałe składniki
razem zmiksować,
ciasto ma być dosyć
gęste. W razie czego
można dodać mąki.
Smażymy na patelni
bez oleju. Podajemy z
ulubionymi dodatkami
na przykład z:
dżemem, czekoladą,
owocami

Pancake co to jest?
Pancake (czytaj:
pankejki)

to amerykańskie
naleśniki są one o wiele
mniejsze od naszych
naleśników. Są one
bardzo łatwe w
przygotowamiu. Jest t
świetny pomysł na
śniadanie. Można je
podawać z czym tylko
chcecie: owoce,
czekolada, syrop
malinowy.
Dzień naleśnika to nic
innego jak angielski
odpowiednik Tłustego
Czwartku, który jest
obchodzony przed
dzień Środy
popielcowej

Pancake

Wykonanie:
Mąkę i suche
przyprawy wsyp do
miski, zrób głębienie
pokrusz
drożdże posyp cukrem
i zalej letnią wodą.
Czekasz 15-20 min. aż
drożdże urosną.
Następnie dodaj
jajko,oliwę, sól i wyrób
ciasto. Odstaw do
wyrośnięcia w ciepłe
miejsce. Kiedy ciasto
będzie gotowe podziel
je na dwie części. 
Sos;

 

  

Ewa C

Ewa
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