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WITAMY PO WAKACJACH
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Życzymy Wam, by nauka przynosiła wiele pozytywnych
wrażeń, a szkoła była miejscem do odkrywania świata
i rozwijania własnych talentów.
Zespół redakcyjny pod opieką pań: Kingi Kamińskiej i
Karoliny Kamińskiej - Grabki
JESIENIĄ
Maria Konopnicka
Jesienią, jesienią
sady się rumienią:
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
złociste gruszeczki
świecą się jak gwiazdy
pomiędzy listeczki.

.

.

- Pójdę ja się,
pójdę
pokłonić jabłoni,
może mi jabłuszko
w czapeczkę uroni!
- Pójdę ja do gruszy,
nastawię fartuszka,
może w niego spadnie
jaka śliczna gruszka!
Jesienią, jesienią
sady się rumienią;
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.
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KĄCIK FILMOWY

"Zegar
czarnoksiężnika"
Nastoletni Lewis
Barnavelt po śmierci
rodziców trafia do
położnej na odludziu
posiadłości
ekscentrycznego wuja
Jonathana. Wkrótce po
przybyciu chłopak
odkrywa, że wuj
praktykuje różne formy
magii i eksploruje
niebezpieczne obszary
światów równoległych.

.

.
"Księżniczka i smok"
W przeddzień swoich
siódmych urodzin,
Księżniczka Basia,
która najbardziej na
świecie uwielbiała
czytać, sięgnęła po
nową książkę. Kiedy
dziewczynka

ją otworzyła,
spomiędzy kartek
wyfrunęła chmara
wielokolorowych
motyli! Gdy Basia
chciała złapać jednego
z nich, w magiczny
sposób przeniosła się
do baśniowej krainy.
Wędrując po nieznanej

ale pięknej okolicy,
odważna
dziewczynka spotkała
sympatycznego
Smoka zwanego
Smokusiem. Tak
rozpoczynają się
przygody Księżniczki
Basi, która w dniu
swoich siódmych

urodzin, po raz
pierwszy opuściła
królewski pałac i
wkroczyła do
baśniowego świata.

Wszystko po to, by
rozwikłać zagadkę
zaginionego mistrza
czarnej magii Isaaca
Izarda, który
skonstruował zegar
odmierzający czas do
nadchodzącej
Apokalipsy. Zegar
ukryty jest w murach
ogromnej posiadłości, a
jego odnalezienie jest
jedynym sposobem, by
powstrzymać
nadchodzącą zagładę.

"Hotel Transylwania 3" ze wszystkich
dobrodziejstw statku –
Bohaterowie upiornie
od upiornych zawodów
zabawnej komedii
w siatkówkę przez
powracają! Tym razem egzotyczne wycieczki
Paka Draka wybierze aż po relaksujące
się na ekskluzywne
opalanie pod światłem
wakacje. Będą
księżyca. Ale wakacje
podróżować
ze snów szybko stają
luksusowym
się wakacjami z
potwornym statkiem.
koszmarów, kiedy
W końcu od codziennej Mavis spostrzega, że
pracy w Hotelu
Drac zakochał się w
Transylwania trzeba
tajemniczej pani
kiedyś odpocząć. Czas kapitan statku. Ericka
na spokojne
ukrywa niebezpieczny
żeglowanie i
sekret, który zagraża
korzystanie
gatunkowi potworów.

Rubrykę opracowała:
Zofia Ciechanowska, Vb
"Mała stopa"

.

.

.

.

.

.

Przygodowa animacja
Mała Stopa
przedstawia legendę o
Wielkiej Stopie z
zupełnie innej
perspektywy, kiedy
bystry, młody Yeti
znajduje coś, co
według niego nie
istnieje — człowieka.
Wieści o tej „Małej
Stopie” przynoszą

mu sławę i wywołują
poruszenie w
społeczności prostych
Yeti, rodząc pytania o
to, co jeszcze można
znaleźć w wielkim
świecie otaczającym
ich zaśnieżoną wioskę.
To szalona opowieść o
przyjaźni, odwadze i
radości odkrywania.
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Powstanie świata według mitologii greckiej

.

.

Według mitów greckich świat narodził się z Chaosu. Z niego wyłoniła się pierwsza para bogów: Uranos (Niebo) i Gaja (Ziemia).
Z ich związku narodzili się tytani: cyklopi, sturęcy, Okeanos i Kronos. Uranosowi nie podobało się jego potomstwo, zatem strącił
sturękich i cyklopów do Tartaru, z którego nie było ucieczki. Gaja była zła, że straciła swoje dzieci, więc poprosiła Kronosa, aby
zgładził swojego ojca. Syn zabił ojca żelaznym sierpem. W ostatnich słowach Uranos powiedział Kronosowi, że jego spotka to
samo. Z krwi wyrodnego ojca zrodziły się trzy boginie zemsty- Erynie. Kronos w obawie przed przepowiednią zaczął zjadać
swoje dzieci, a jego żona Reja była zrozpaczona. Dlatego kolejne dziecko, które powiła, schowała w grocie na Olimpie, a
mężowi podała kamień owinięty w pieluszkę. Zeus wychował się na Olimpie. Jego towarzyszką była koza Amaltea. Gdy Zeus był
odpowiedzialny i dojrzały, chciał pokonać ojca. Jego matka Reja podała Kronosowi środek wymiotny. Na świat powracają:
Hades, Posejdon, Hera, Demeter i Hestia. Wszystkie dzieci Kronosa rozpoczęły z nim walkę i zgładziły ojca. Zeus zasiadł na
tronie ze swoją żoną Herą.
Rubrykę opracowała: Julia Szymańska, Aleksandra Przydatek, klasa V c
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Pies domowy
Udomowiona forma
wilka szarego,
ssaka drapieżnego z
rodziny psowatych,
uznawana przez
niektórych za
podgatunek wilka, a
przez innych za
odrębny gatunek,
opisywany pod
synonimicznymi
nazwami Canis lupus
familiaris lub Canis
familiaris. Od czasu

KĄCIK ZWIERZĘCY

jego
udomowienia powstało
wiele ras, znacznie
różniących się
morfologią i cechami
użytkowymi. Rasy
pierwotne powstawały
głównie w wyniku presji
środowiskowej. Rasy
współczesne uzyskano
w wyniku
doboru sztucznego.
Podobno pies jest
najlepszym
przyjacielem
człowieka.

Zmysły psów

.

.
Budowa i wygląd
Różnorodność ras
psów, zarówno pod
względem budowy,
jak i usposobienia,
była obiektem badań
m.in. grupy
międzynarodowych
naukowców.
Otrzymane

wyniki badań odkryły,
że cechy fizyczne, jak
i charakterologiczne
są zależne
od geneotypu.
W literaturze
kynologicznej są
przytaczane systemy
identyfikacji ras, które
mogą być oparte m.in.

na kryteriach ich
użytkowości lub na
cechach wyglądu
zewnętrznego. David
Alderton, także Anna
Maria Krämer
prezentuje podział ras
psów ze względu na
ich wzrost oraz masę
ciała. Wymiary

te, w zależności od
rasy,wahają się od.
ok. 25 cm do nawet
ok. 1
metra wysokości.
Masa ciała psów
waha się od 1 do
ok. 100 kg.

nowego, młodego psa
z nowym właścicielem
można przyspieszyć,
Najważniejszym
kładąc mu na
zmysłem dla psa
jest węch. Zaczyna się legowisko odzież
przesyconą zapachem
nim posługiwać już
właściciela. Bardzo
jako ślepe szczenię.
często zdarza się, że
Psy poddane
pies podczas
odpowiednim
nieobecności swego
szkoleniom
pana kładzie się na
wspomagają służby
mundurowe w tropieniu jego odzieży.
i rozpoznawaniu
przestępców na
podstawie śladów
zapachowych
zostawionych na
miejscu, w którym
tamci przebywali.
Proces oswajania

Rubrykę opracowały:
J.Jarzębak,Z.Ziółkowska

.

.

.

.
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Wiek psów
, był Bluey, który
Wiek psa określa się
przeżył 29 lat, 5
m.in. po oględzinach
miesięcy i 7 dni.
stanu uzębienia oraz
ilości siwych włosów
na głowie. U psów w
wieku ok. 7 lat są
widoczne starcia
na kłach oraz siekaczach,
w 10–12 roku życia
następuje wypadanie
zębów. Psy żyją
przeciętnie 13–14 lat.
Najstarszym psem w
historii, według Księgi
rekordów Guinnessa
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KĄCIK KULINARNY

;

.

Cześć! Witam w kąciku kulinarnym. Mam dla Was przepis na słodki przysmak, czyli muffinki.
Do zrobienia przygotuj;
-Cześć!
12 foremek
Witam w
do pieczenia, masło
- 125gkulinarnym.
mąki pszennejroztopić i ostudzić.
kąciku
-75g mąki
Pokażę
wamziemniaczanej
przepis
Połączyć śmietaną
- 2jakże
łyżeczki
pieczenia
na
dobry,proszku do
cukier
oraz jaja.
- 150gprzysmak,
masła
słodki
Masę wymieszać
- 120g
cukru
czyli
muffinki.
delikatnie z sypkimi
- 2 zrobienia
jajka
Do
składnikami, dodać
-100g
śmietany
przygotuj;
ostudzone masło.

o dekorowanie
możesz polać
muffinki
rozpuszczoną
czekoladą lub
przyrządzić polewę
czekoladową,
możesz również
- 12 foremek (według
Ciasto ma mieć
posypać muffinki
Sposób
przygotowania:
twojej masy
ciasta
lekko grudkowatą
startą czekoladą lub
Mąkę
do pieczenia,
masło
roztopić i ostudzić. Połączyć śmietanę, cukier oraz jaja. Masę wymieszać
możeszprzesiać
zrobić ile z proszkiem
konsystencję.
Masę
wiórkami
delikatnie
z sypkimi składnikami,
dodać ostudzone
masło. Ciasto ma mieć lekko grudkowatą konsystencję. Masę wyłożyć do
chcesz)
wyłożyć do foremek
kokosowymi.
foremek.
- 125g mąki pszennej
(gdzieś tak do
Pomysłów jest wiele,
Wstawić
piekarnika.
temperaturze
180 stopni przez ok. 22 minuty. Po upieczeniu odczekać aż wystygną.
-75g mąki do nagrzanego
połowy
iż ciasto Piec wwięc
działaj! (:
Możesz
polać
muffinki
rozpuszczoną
czekoladą
lub
przyrządzić
polewę czekoladową, możesz również posypać muffinki startą
ziemniaczanej
rośnie).
czekoladą
lub wiórkami
kokosowymi.
Pomysłów jest wiele, więc działaj! (:
- 2 łyżeczki proszku
Wstaw
do
do pieczenia
nagrzanego
Maja Kowalska, V c
- 150g masła
piekarnika. Piecz w
- 120g cukru
temperaturze 180 –
- 2 jajka
dziesięciu stopni
-100g śmietany
przez ok. 22 minuty.
Sposób
Po upieczeniu
przygotowania:
odczekaj aż
Mąke przesiać z
wystygną.
proszkiem
Jeśli chodzi
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Chris Pratt – amerykański aktor filmowy, który
wcielił się w postać Petera Quilla w filmach
Strażnicy Galaktyki (2014) i Strażnicy Galaktyki
vol. 2 (2017).

KĄCIK GWIAZD

Do najważniejszych ról Chrisa Pratta można zaliczyć trzy nominow

.

.

Chris Pratt (właściwie Christopher Michael Pratt) urodził się 21 czerwca 1979 roku w Virginii w stanie Minnesota. W 1997 roku ukończył Lake Stevens High School.
Chris Pratt w filmie pojawił się po raz pierwszy w 2000 roku.
Następnie wystąpił w serialu Everwood (2002 – 2006) oraz Życie na fali
(2003 – 2007). W 2008 roku Chris Pratt zagrał w filmie Wanted – Ścigani z
Angeliną Jolie, Morganem Freemanem i Jamesem McAvoyem w rolach głównych.

.

.

Chris Pratt – nagrody

MTV Movie + TV Awards 2016 – nagroda dla najlepszego aktora w filmie Jurrasic World;
Saturn 2015 – nagroda dla najlepszego aktora w filmie Strażnicy Galaktyki;
Jupiter 2015 – nagroda dla najlepszego aktora w filmie Strażnicy Galaktyki;
Online Film & Television Audition – nagroda dla najlepszego aktora w filmie Strażnicy Galaktyki;
CinemaCon 2014 – nagroda dla aktora za osiągnięcia filmowe;
Detroit Film Critic Society 2014 – nagroda dla najlepszej ekipy aktorskiej w filmie Strażnicy
Galaktyki.

Chris Pratt – nominacje

Saturn 2017 – nominacja za rolę w filmie Pasażerowie;
Broadcast Film Critics Association Awards – 2016 – nominacja dla najlepszego aktora w filmie
akcji Jurrasic World; 2015 – nominacja za rolę w filmie Strażnicy Galaktyki;
Kids' Choice Awards – 2016 – nominacja za rolę w filmie Jurrasic World; 2015 – nominacja za rolę
w filmie Strażnicy Galaktyki;
Teen Choice Awards – 2016 – nominacja za rolę w filmie Siedmiu Wspaniałych; 2015 – nominacja
za rolę w filmie Jurrasic World; 2014 – nominacja za rolę w filmie Lego: Movie; 2005 – 2004 –
nominacja za rolę w serialu Everwood.

Rubrykę opracowały:
A.Surowiec, M.Motyka
Chris Pratt – ciekawostki

Żoną Chrisa Pratta jest aktorka Anna Faris;
Chris Pratt i Anna Faris mają syna Jacka
(ur. 2012);
Zanim został aktorem, Chris Pratt przez
pewien czas był bezdomny i mieszkał w
vanie;
Chris Pratt zna język niemiecki;
Ojciec Chrisa Pratta miał angielskie,
niemieckie i francuskie korzenie, natomiast
matka – norweskie;
Ulubionym sportem Chrisa Pratta jest
wędkarstwo. Poza tym, aktor lubi polować i
naprawiać samochody.

www.polskatimes.pl
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KĄCIK GIER

.

.

Rodzinny pojedynek wyobraźni!
Czas przystąpić do rodzinnej rozgrywki, którą zwycięży ten, kto wykaże się największą kreatywnością oraz refleksem! Wyciągnij
jedną z kart o odpowiednim poziomie trudności i odpowiedz na pytanie tak, by uniknąć zdawkowej odpowiedzi "tak" lub "nie".
Dodatkowo skup się na tym, by nie powtórzyć kilka razy tego samego słowa - czujni rywale z pewnością wykorzystają Twoje
potknięcie i uderzą w dzwonek, by przesunąć się do przodu! Natomiast jeżeli zastosujesz się do zasad, to Ty poruszysz swoim
pionkiem do przodu. Podejmiesz się nowego wyzwania?
Fantastyczna gra dla dzieci i dorosłych, w której każdy musi popisać się wyobraźnią! Na grę składa się aż 900 pytań! Zostały
one podzielone na dwa poziomy zaawansowania: dla dzieci i dorosłych. Obejmują zagadnienia m.in. z historii, geografii, muzyki,
sportu czy telewizji.

Rubrykę opracował: Franciszek Długosz, klasa Vb
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HUMOR SZKOLNY

..

.
Nauczycielka mówi do
ucznia:
- Mam dla ciebie
dobrą i złą
wiadomość. Dobra
jest taka, że każdego
dnia robisz widoczne
postępy.
- A jaka jest zła?
- Są one mniejsze, niż
to, jak realizujemy
program.

Po klasówce z
matematyki
rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu
powie, że ściągaliśmy
od siebie.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.

Na boisku szkolnym
rozmawia dwóch
kolegów:
- Wiesz, wczoraj
rzucałem monetą z
postanowieniem, że
jeśli wypadnie reszka,
to wezmę się do nauki,
a jak orzeł, to pójdę na
dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za
piątym razem.

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w
szkole?
- W porządku. Kontrakt
z piątą klasą
przedłużony na
następny rok.

Matka pyta syna:
- Co robiliście dzisiaj na
chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka zadała
coś do domu?
- Nie zdążyła...

zegar wskazujący
godzinę 9:55.
- Jadę w złą stronę!

Tato, to prawda, że
prawdziwy mężczyzna
powinien zachować
zimną krew w
sytuacjach
Wsiada matematyk do dramatycznych?
tramwaju i spogląda na - Tak synu, to prawda.
- To co chcesz
swój zegarek. Jest
najpierw zobaczyć. Mój
10:00. Jadąc, widzi
dzienniczek, czy
zegar na wieży, który
rachunek za nowe futro
wskazuje 9:58. Po
mamy?
chwili mija kolejny
miejski

Rubrykę opracowały:M.
Kowalska,P.Gadaj, kl.Vb

.

.

.

.

Student szuka pomocy
u swojego kolegi:
- Weź mi pomóż,
muszę napisać
rodzicom, że znowu
oblałem egzamin.
Wymyśl coś, żeby
dobrze zabrzmiało.
- To pisz: „Jestem już
po egzaminie, u mnie
nic nowego”.
.

.

Przed egzaminem
student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie
dobrze!

