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SŁOWNIK PIŁKI NOŻNEJ

UFO, DESZCZ ŻAB I...

Każdy z Was wie co
to piłka nożna, ale ja
postanowiłem
przybliżyć trochę
pojęć z nią
związanych. I tak oto
powstał ten
słowniczek.

Boisko– pole gry
oznaczone białymi
liniami. Składa się z 2
połówek i na każdej z
nich znajduje się
bramka.

Mecz– spotkanie 2
drużyn, które trwa 90
minut (2 połowy po
45 minut). Czas
meczu liczony jest
ciągle to znaczy, że
kiedy piłka jest poza
grą czas nadal
płynie. Sędzia może
doliczyć minuty do
każdej połowy
meczu. Pomiędzy
połowami jest 15
minutowa przerwa.

Drużyna– każda
składa się z 11

zawodników, to jest
bramkarza,
obrońców,
pomocników i
napastników. Ich
celem jest trafienie
piłką do bramki
przeciwnika.

Sędzia
główny– nazywanego
też arbitrem. Ma
ciężką pracę, musi
biegać razem z
piłkarzami po boisku i
pilnować, żeby gra
odbywała się zgodnie

z obowiązującymi
przepisami.

Sędzia liniowy– jest
ich 2, biegają za tą
dłuższą linią
wyznaczającą
boisko. Dają znać
sędziemu głównemu
poprzez podniesienie
chorągiewki, kiedy
piłka opuści boisko,
kiedy jest spalony lub
zawodnik jest
faulowany.

Faul – niebezpieczne
zagranie niezgodne z
regułami gry. Może to
być zaatakowanie
przeciwnika bez piłki,
ale też przytrzymanie
za koszulkę albo
niesportowe
zachowanie na
przykład oplucie
przeciwnika.

Ciąg dalszy nastąpi...
          

          Wojtek Sałata

Syn piłkarza wraca z
zakończenia roku:
- Tato mój kontrakt z 4
klasą został
przedłużony o rok.

Mama dopytuje:-Jasiu,
jak było w szkole? 
- Jak na policji: ciągle
mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

Pani pyta Jasia:-Kto to
był: Mickiewicz,
Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani,
wie kto to Zyga, Chudy
i Kazek?
- Nie wiem - mówi
nauczycielka.
- To co mnie pani
swoją banda straszy?
  Wyszukał Wojtek S.

“Nic mi nie działa”- po prostu mu nic nie działa.
Nieważne, ile by tutoriali na YT obejrzał czy
przeczytał na forach różne artykuły, nic nie jest w
stanie mu pomóc. Kamerka, mikrofon oraz
aplikacje programu Office są jego największą
zmorą.
Wyszukiwarka ma bardzo szybką prędkość
Internetu. Posługuje się wyłącznie jej
niezastąpioną siecią 5G. Pierwsza znajduje
odpowiedzi na zadania lub pytania do
sprawdzianów. Piątek 13 nie jest najgorszym
dniem dla Wyszukiwarki, a dzień, w którym nie
ma Internetu! Jest bardzo dobra z informatyki.
                              ciąg dalszy na stronie 3

TYPY UCZNIÓW NA ZDALNYM NAUCZANIU:)

Śpiąca Królewna, jak sama nazwa mówi, uwielbia spać! Zwykle budzi się
dwie minuty przed rozpoczęciem lekcji, którą i tak spędza w swoim
naturalnym środowisku, a mianowicie w łóżku. Śpiącą Królewnę można też
poznać po tym, że gdy cudem obudzi się na pierwszą lekcją, należy
zapomnieć, że będzie ona na dwóch następnych. Musi w końcu odespać te
dziesięć minut wykańczających zajęć.
Mądra Główka -jest to jedyna osoba, która mniej więcej wie, co się dzieje
na lekcjach. Wstanie godzinę przed lekcją, żeby zrobić trzydzieści minut
medytacji, aby oczyścić umysł i się zrelaksować. Następnie po treningu zje
miskę orzechów i gorzką czekoladę, by jeszcze bardziej pobudzić szare
komórki. Mądra główka jest nie tylko na lekcjach ciałem, ale też umysłem.

Na świecie dzieje się
wiele zjawisk
paranormalnych,
które w głowie się nie
mieszczą. Zobaczcie,
czy wiedzieliście o
wszystkich
niewyjaśnionych
zjawiskach.

1. Z innej planety -
Clyde Tombaugh
zauważył grupę
świateł
przemieszczających

się przez niebo nad
Nowym Meksykiem w
1949r. Mimo tysięcy
godzin spędzonych
nad obserwacją
nieba, drugi raz nigdy
świateł nie zobaczył.

2. Dziwne deszcze -
W 1957 r. na
francuskie miasto
Bourges  sfrunęły
tysiące banknotów, w
200 r. historyk grecki
zaobserwował

deszcz ryb, a w
1961r. na Florydę
spadł deszcz piłeczek
pingpongowych.

3. Pałac
prezydencki - Mówiło
się, iż straszy tam
cała chmara duchów.
Dlaczego? Ponieważ
tam, gdzie rozciąga
się obecnie
Krakowskie
(wcześniej Czerskie)
Przedmieście

znajdował się...
cmentarz. Zjawy,
które przemykają się
komnatami to
bezgłowa postać
rycerza, która potyka
się o sprzęty, gasi
świece.

Mam nadzieję, że cię
zainteresowałam i
zagłębisz się w świat
nadprzyrodzonych
zjawisk.
 
         Matylda Remesz

. .
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           Jak myślicie, jesteście w jednym             
         procencie ludzi, którzy tak potrafią?

Nie wiem, czy wiecie,
że na całym świecie
istnieje tylko 1% ludzi,
którzy potrafią zrobić
niezwykle rzeczy z
swoim ciałem. Są
ludzie, którzy umieją
to naturalnie, ale są
też tacy, którzy się
tego nauczyli. 
W pierwszym punkcie
jest mowa o rzeczy,
której idzie się
nauczyć, spróbuj:)
1. Uniesienie jednej
brwi 
Tutaj w paradę
weszła nam ewolucja.
Pawiany i kapucynki
używają tego znaku
do ostrzegania się o
niebezpieczeństwie,
jako że my od tego
mamy komórki,

to tę umiejętność
zatraciliśmy. Ale nic
straconego, każdy
może się tego triku
nauczyć.
2. Polizanie łokcia
Kiedyś krążył po
Internecie łańcuszek
z informacją, że
niemożliwe jest
polizanie własnego
łokcia. Dość szybko
okazało się, że nie
jest to całkowicie
niemożliwe, ponieważ
pojawiły się dziesiątki
zdjęć to
dokumentujących, ale
nadal potrafi to zrobić
zdecydowana
mniejszość osób. 
3. Poruszanie
uchem 
Pies czy kot, jak

wiele innych
zwierzaków, nie ma z
tym problemu, a ty?
Zdecydowana
większość ludzi nie
potrafi "machać
uszami". Jest to temat
na tyle ciekawy, że
nawet zainteresowali
się nim naukowcy.
Podobno, w
odróżnieniu od innych
mięśni mimicznych,
mięśnie ucha mają
oddzielny ośrodek
kontroli umieszczony
w pniu mózgu, który
jest dużo mniej
rozwinięty niż u
innych zwierząt, a
szczególnie kotów lub
nietoperzy.
4. Dotknięcie nosa
językiem

Kolejna zabawa, która
uzależniona jest od
genów. Do takiej
ekwilibrystyki natura
przygotowała ok. 10%
naszej populacji.
Nawet jeśli do niej
należysz, to
wykonanie tego
zadania może
wymagać odrobiny
treningu. 
5. Tryskanie śliną
Takie tryskanie to
prawie jak plucie, ale
jednak nie do końca.
Według definicji jest
to wystrzeliwanie śliny
ze ślinianki
podżuchwowej dzięki
naciskowi języka. 
          Julia Oltmann
      Matylda Remesz 
         joemonster.org

KOPI LUWAK,
NAJDROŻSZA KAWA
ŚWIATA
Co takiego jest w
kawie kopi luwak, że
osiąga ona tak wysokie
ceny? Nie uwierzycie.
Do jej produkcji
potrzebne jest milutkie
zwierzątko o nazwie
cyweta azjatycka.
Cyweta uwielbia
kawowe owoce. Zjada
je, trawi miąższ
i...uwaga!!... wydala
ziarna kawy, które są
zbierane, dokładnie

myte i palone. Kawa z
tych ziaren ma mocny
aromat, bogaty, silny
smak i gęstą
konsystencję.Ten
wyjątkowy proces
powoduje, że ceny
kawy rosną
niebywale. 
I co? Masz apetyt na
kawę z ziaren
znalezionych w
odchodach
zwierzątka?:))))

                             Zielony Kącik

Ostatnio pod wpływem wirusa i izolacji zaczęłam interesować się
roślinami. Niedawno dostałam na Wielkanoc bardzo ciekawy okaz.
Zobaczcie, czy znacie ten niezwykły kwiatek o okrągłych liściach.
Pilea – inaczej pieniążek. Na długich łodygach (ok. 11 cm.) rosną
okrągłe liście przypominające pieniążki. Jedyne co nie pasuje do
okrągłej złotówki, to rozmiar. Nasz pieniądz ma 2 cm, a nasz liść ma
aż 8 cm! Pilea pochodzi z Chin. Swoją popularność zaczęła w
Europie.Pierwsze publikacje o roślinie pojawiły się dopiero w 1984
roku. Osiąga wysokość nawet 30 cm!
Czekajcie na następne części zielonego kącika. Pa!
                                                                                 Matylda Remesz

 
          JAKIM JESTEŚ TYPEM UCZNIA NA ZDALNYM?
                                dokończenie ze strony drugiej
                                  Autorka: Amelia Jarzyna

“Co z tym Internetem” jest najlepszym przyjacielem “Nic mi nie działa”.
Oboje zmagają się z edukacją zdalną i błagają, aby ich koszmar się
skończył. “Co z tym Internetem” ma odwieczny problem z fachowcem od
Internetu, który jest częstym gościem u niego w domu. Mimo chęci,
opuszcza on wiele lekcji, a jak już uda mu się na nich być, przerywa go albo
on nie słyszy, co mówi nauczyciel. Mądra Główka zwykle pomaga mu z
materiałem oraz daje mu notatki z lekcji.
Sklerotyk nie jest chory na sklerozę, po prostu jest bardzo zapominalski.
Jednym uchem informacja wchodzi, drugim wychodzi. Zwykle o
sprawdzianach czy kartkówkach dowiaduje się dwie minuty przed ich
rozpoczęciem. Zadania do przesłania to dla niego istny dramat, przecież
jak można dawać tak mało czasu! Czas na wykonanie danego zadanie
zwykle przeznacza na zorientowanie się, że ono w ogóle jest. Wtedy jest
już za późno i musi wykazać się swoim talentem aktorskim, aby odegrać
swoją rolę życia:)

Oszczędzacz czasu jest bardzo produktywny. Podczas, gdy w tle leci
lekcja chemii o tym, co zrobić, aby otrzymać kwas, on zastanawia się nad
tym, co będzie mu potrzebne, żeby utworzyć pyszne śniadanie. Gotowanie
nie jest jednak jedynym jego zajęciem, często również sprząta pokój,
odrabia lekcje z innego przedmiotu, a nawet wychodzi na spacer z psem.
Oszczędzacz nie lubi marnować czasu, choć i tak to robi, gdy przepisuje
notatki i uczy się tego, co było na lekcji.
Rozproszony szybko straci koncentrację. Wystarczy tylko, że jego
zwierzątko się poruszy, a już nadarzy się wymówka, aby tylko przez chwilkę
pójść go pogłaskać. Ta chwilka często się wydłuża:) Jednym z jego
ulubionych przyjaciół na lekcji jest jego własny telefon. Sprawdzi portale
społecznościowe, wyczyta najnowsze plotki o zagranicznych gwiazdach, a
na końcu umówi się ze swoją przyjaciółką na lody. Niestety w jego
harmonogramie nie ma czasu na udzielanie się na lekcji.
A Ty??? Którym typem ucznia na nauczaniu zdalnym jesteś? :))
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          Zapraszamy
       do współpracy 

   Ściema czy sensacja? 

Śmiech nie przemija. Wyobraźnia nie ma wieku. A marzenia są
wieczne.                                                               Walt Disney

Większość z nas wie, że aby zadbać o
swoje ciało, należy regularnie
ćwiczyć. Okazuje się, że w podobny
sposób powinniśmy dbać o nasz
mózg. Należy go regularnie trenować.
Na przykład rozwiązując krzyżówki!

PYTANIA DO
KRZYŻÓWKI

1.Mieszkają na innej
planecie, często
występują w filmach
science fiction.

2.Miauczące zwierzę
domowe.

3.Kwiat z kolcami.

4.Warzywa i...

5.Państwo położone

w Europie Północnej
na Półwyspie
Skandynawskim. 
Graniczy ze Szwecją,
Grenlandią i Rosją.

6.W czasie pandemii
wychodząc,
zakładamy...

.

Dziwne rekordy   
    Guinnessa

John Alwood w ciągu
minuty rozbił, aż 47
arbuzów głową. Dziś
mało kto myśli o
podjęciu próby
pokonania tego
rekordu.

Natasha Vercushka
dokonała niebywałej
rzeczy. Podczas
pokazu połknęła miecz
o długości 58 cm!
Dzięki temu
osiągnięciu na trwale
zapisała się w historii.

Shridhar Chillal przez
ponad 60 lat
zapuszczał swoje
paznokcie na lewej
ręce. W chwili pomiaru
łączna długość jego
paznokci 
wynosiła 909,6 cm.
                    Wyszukał 
          Wojciech Sałata

Czy wiesz, że...

Lody wymyślili 
Chińczycy około
5 tysięcy

lat temu…Owoce
wtedy miażdżono i
podawano w miskach
ze skruszonym lodem. 

"Lody Ekipy" to istny
fenomen na
dzisiejszym rynku.
Ludzie rzucają się na
nie, jakby były jakąś
limitowaną edycją.
Firma Koral sama
napisał na portalach
społecznościowych, że
nie odnotowała takiego
przychodu przez
ostatnie 40 lat
produkcji. Aktualnie
produkują milion lodów
dziennie. Wszystkie
sklepy osiedlowe są
atakowane przez
dzieci pytaniem:

"Czy są LODY
EKIPY?". Niektóre
sklepy odnotowały
nawet szkody.
Niektórzy klienci
zniszczyli nawet
lodówki z lodami.
Rzadko kto kupuje
kilka sztuk, zazwyczaj
klienci wychodzą z
kartonami lodów! A Ty
już ich spróbowałeś?
Warte są takiego
zainteresowania? Czy
to wiele hałasu o nic?
     
      Oktawian Kryszak 

STOPKA
REDAKCYJNA

W redakcji gazetki
"Sensacje i Wariacje"
w tym roku pracują:

Amelia Jarzyna 8b,
Oktawian Kryszak 8b,
Kasia Okupniak 6b,
Laura Grenda 6b,
Krystian Kobrzeniecki
6b, Szymon Marosz
6b, Matylda Remesz
5a, Julka Oltman 5a,
Wojtek Sałata 5a,
Gabrysia Illman 6b,
Konstancja

Stachowiak 6b,
Anastazja Jabłońska
4b

Opiekun: Magdalena
Kaczmarek 

Chcesz dołączyć?
Skontaktuj się z
nami. 

.
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