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Ciekawostki owalentynkach
Wymarzone ferie 

   W tym numerze m.in 
Wystrzałowa noc fajerwerków - skąd
się biorą kolory fajerwerków
W grze w skojarzenia -nauczyciel
fizyki -Barbara Wośko
Zimowe sporty- kariera Kamila
Stocha
Ucz się z nami - Władcy Języków-
na walentynki
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 ,,Świat jest fascynujący, a odkrywanie zasad jego funkcjonowania, to niesamowita przygoda''
                      Gościem Gry w Skojarzenia jest pani Barbara Wośko -nauczyciel fizyki 

Jestem...
Osobą trochę zwariowaną, mam sto myśli na minutę i nawet jak coś zaplanuję, to często zmieniam zdanie.
W dzieciństwie...
Miałam wiele koleżanek, z którymi spędzałam każdą wolną chwilę. Często wspominam nasze zabawy w szkołę,
grę w klasy, czy zimowe szaleństwa na sankach.
W szkole jako uczennica uwielbiałam... 
Matematykę oraz muzykę. Przez pewien czas śpiewałam w szkolnym chórze i uczyłam się gry na mandolinie.
Dlaczego fizyka 
Moją ulubioną dziedziną wiedzy jest, jak łatwo się domyślić - fizyka. Dzięki niej możemy przekonać się, że świat
jest fascynujący, a odkrywanie zasad jego funkcjonowania, to niesamowita przygoda. Odkąd pamiętam, zawsze
pociągały mnie zagadnienia związane z astronomią.
Lubię gdy uczniowie...
Współpracują ze mną na lekcjach oraz są wobec mnie szczerzy
Moim ulubionym kolorem jest...
Zielony, chociaż te upodobania czasami się zmieniają i ostatnio gustuję w beżach.
Moją ulubioną potrawą jest...
Nie mam jakiejś szczególnie ulubionej potrawy, natomiast uwielbiam słodycze.
Boję się ...
 Samotności. Świadomość obecności rodziny, przyjaciół i znajomych sprawia, że dużo łatwiej jest mi pokonać
różne życiowe trudnoności
Czy ma Pani plany na ferie ...
Oczywiście, planuję porządnie się wyspać i przeczytać kilka książek. Nie lubię podróżować, najlepiej
wypoczywam spędzając czas w domu z rodziną.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.Małgosia i  Oliwia 7c
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Za pomysłodawców sztucznych ogni uznaje się
średniowiecznych Chińczyków. Być może do ich
wynalezienia doszło przypadkiem, gdy
dalekowschodni alchemicy bezskutecznie poszukiwali
eliksiru życia.
Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP chemik z Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomiej
Fedorczyk, podstawowy skład fajerwerków niewiele
zmieniał się od stuleci. Nadal najistotniejszym
elementem mieszanki, która znajduje się wewnątrz
korpusu rakiety, jest proch - czarny lub strzelniczy.
Fajerwerki składają się z dwóch podstawowych części
- w pierwszej znajduje się silnie skompresowany
proch w mocnym korpusie. W procesie jego spalania
tworzą się duże ilości gazów, które uchodząc przez
wąską dyszę wytwarzają siłę odrzutu i wznoszą
rakietę w powietrze.
W drugiej części mieszczą się natomiast ładunki,
które mają bardzo zbliżoną mieszankę. Nie są one tak
silnie obudowane, bo muszą rozerwać rakietę i w
konsekwencji uwolnić efekt świetlny. Tam, w
centralnej części, znajduje się główny ładunek
obudowany dookoła mniejszymi ładunkami w formie
kulek - pirotechnicy określają je mianem "gwiazdek".
W momencie eksplozji ładunku centralnego ulegają
one zapłonowi i zostają rozrzucone w przestrzeń
dookoła. W trakcie swojego lotu cały czas się tlą i
formują wzór na niebie.
"Gwiazdki" mają w swoim składzie przede wszystkim
proch lub mieszanki na bazie chloranów, ale z
dodatkiem soli metali, które barwią płomień
sztucznych ogni podczas ich spalania. I tak w
momencie zapłonu sole strontu płoną w kolorze
czerwonym, baru - zielonym, boru - jasnozielonym,
miedzi – niebieskim. Białe i złote efekty uzyskuje się
stosując pyły metaliczne. Pozostałe kolory uzyskuje
się poprzez mieszanie powyższych substancji.
Większość stosowanych do tego celu pierwiastków
wyizolowano jednak dopiero dwa wieki temu
autor: Szymon Zdziebłowski za Chemik -Nauka

                                  SKŁAD FAJERWERKÓW NIE ZMIENIŁ SIĘ OD STULECI 

:)

Twój pupil... i HAŁAS 

Nasi ulubieńcy słyszą głosy z odległości ponad
czterokrotnie większej niż my, poza tym odróżniają
dźwięki różniące się o jedną ósmą tonu. Ich uszy
wychwytują również dźwięki o dużo wyższych
częstotliwościach. Nic dziwnego, że nasza hałaśliwa
działalność - nawet nagłe podniesienie głosu - nieraz
sprawia im przykrość. Dlatego, by życie naszego
zwierzątka było bardziej komfortowe, unikajmy
głośnego słuchania muzyki (także w samochodzie,
gdy pupil z nami podróżuje i nie ma możliwości
odsunięcia się od źródła męczącego dźwięku),
trzaskania drzwiami czy krzyków.
To już wiecie, dlaczego większośc naszych pupili tak
bardzo sie boi odgłosów fajerwerków...
Dla nich to nic przyjemnego.

Amelia

.
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    WALENTYNKI 2022

Walentynkowa
poczta

Z inicjatywy Redakcjo ,,Przybij piątkę'' i Samorządu Uczniowskiego prponujemy udział w redagowaniu
szkolnego walentynkowego padletu
Walentynkowa -padletowa -poczta działa.Wysyłajcie ,życzenia,pozdrowienia swoim sympatiom ,klasie,
wychowawcom,nauczycielom.
Walentynkowe życzenia (padlet.com)

                                           Wszystkiego dobrego w Dniu Św. Walentego,
                                           dużo radości, dużo czułości,
                                           a przede wszystkim morza miłości.
                                           będzie nam ze sobą cudnie!
                                          Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,
                                          z jakiej okazji ta walentynka,
                                          to przecież dzisiaj jest czternastego,
                                          święto każdego zakochanego!
                                          ***
                                          14 lutego miłość tryska,
                                           szczęście kipi, nikt nie robi kwaśnej minki,
                                           w końcu to są walentynki.
                                           Te życzenia Ci przesyła
                                           Walentynka bardzo miła.
                                           W dniu tak pięknym i wspaniałym,
                                           życzę Tobie sercem całym
                                            dużo szczęścia,

https://pl.padlet.com/jkaliope/9b1ctvubtc2956ly


www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 25 02/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Przybij piątkę



www.nowiny24.plNowiny | Numer 25 02/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

:)

:)

:)

Najdroższa walentynka 

WŁADCY JĘZYKÓW
POĆWICZ WALENTYNKOWE SŁOWNICTWO
RAZEM Z NAMI
Oprac.p.Dorota Zagulska .

D.Z

D.Z
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Poznajmy się -prezentujemy sylwetki naszych
redaktorów.Dzisiaj poznacie Maję i Krzyśka

Siema! 
Mam na imię Krzysiek. Lubię uprawiać sporty i grać
 w gry np : minecraft. 

Przykładam wagę do kultury osobistej oraz ubioru. 

Moim ulubionym sportem jest siatkówka i zbijak.

Spotykanie się z przyjaciółmi sprawia mi niezmierną
przyjemność. 

Uwielbiam wymyślać własne historie ...Próbuję pisać
własne książki przygodowe, fantastyczne.
Może uda mi się w naszej gazetce zaprezentować
fragmenty tych tekstów.
Byłbym bardzo ciekawy Waszego zdania na ich
temat.

                               MAJKA

                    CO MNIE INTERESUJĘ 
                            KRZYSIEK 

Hejka,mam na imię Maja.

Jestem dziennikarzem gazetki ,,Przybij piątkę''
Interesuję się modą i tańcem.Uwielbiam spędzać czas
ze znajomymi.
Jestem energiczna.Lubię poznawać nowe miejsca.
Uwielbiam dobre filmy.
Będę przygotowywać dla was -ciekawostki ze swiata
mody,prezentować relacje z małych i dużych podróży;
dzielic się z Wami ciekawymi historiami....
Zapraszam do kontaktu i współpracy.Wy tez możecie
wysyłać do mnie swoje pocztówki z wycieczek
,podróży.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 25 02/2022 | Strona 8  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

KAMIL STOCH 

Data i miejsce urodzenia: 25 maja 1987 34 lata, Zakopane
Czterokrotny olimpijczyk. Trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski (dwa tytuły w 2014 i jeden w 2018) oraz
drużynowy brązowy medalista olimpijski z 2018. Indywidualny mistrz świata z 2013 i wicemistrz z 2019,
drużynowy mistrz świata z 2017 oraz trzykrotny drużynowy brązowy medalista MŚ (2013, 2015 i 2021).
Indywidualny srebrny medalista MŚ w lotach narciarskich (2018) oraz dwukrotny drużynowy brązowy
medalista MŚ w lotach (2018 i 2020). Dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów (w 2004 i 2005).
Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata (w sezonach 2013/2014 i 2017/2018), ponadto raz drugi (2016/2017)
i trzy razy trzeci (2012/2013, 2018/2019, 2020/2021) w klasyfikacji generalnej cyklu. Zwycięzca trzech
edycji Turnieju Czterech Skoczni (65., 66. i 69.) oraz dwóch edycji Raw Air (2018 i 2020), a także turniejów:
Willingen Five 2018 i Planica 7 2018. W Letnim Grand Prix dwukrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu
(w 2010 i 2011) oraz raz na trzecim (2016). Triumfator Letniego Pucharu Kontynentalnego w 2010.
Zdobywca 33 medali na mistrzostwach Polski, w tym jedenastu złotych. Aktualny rekordzista Polski w
długości skoku narciarskiego (251,5 m w Planicy w 2017). W ramach PŚ zwyciężył w 39 konkursach i 80
razy stawał na podium. W konkursach indywidualnych PŚ zdobył 12 513 punktów (stan na 4 stycznia
2022).

Źródło:  www.wikipedia.pl

Kiedyś marzyłem, żeby tak latać …

Cześć. Jestem Kuba B. z Va. Moja historia ze
skokami zaczęła się jeszcze w przedszkolu. Razem
 z tatą oglądałem skoki, kiedy Kamil Stoch zdobywał
złote medale.Bardzo chciałem wtedy szybować w
powietrzu tak, jak On. Podziwiałem Jego dokonania
 i oddanie temu, co robił. Marzyłem, żeby chociaż raz
móc też tak polecieć i poczuć,jak wiatr niesie mnie
daleko …

KAMIL STOCH – wielki autorytet i uznany sportowiec.
Obecny Mistrz Polski 

:)

                                       SPORTOWE AUTORYTETY -KAMIL STOCH 

.

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJbIa811Oax9ltUA0zAxT0g0H9DXA:1641756968449&q=kamil+stoch+data+i%C2%A0miejsce+urodzenia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCo0KC4z1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWFWzE3MzcxSKS_KTMxRSEksSFTIPLcjNTM0qTk5VKC3KT6lKzctMBADMDrE2TgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidoaWntaX1AhWJk4sKHYRRA8sQ6BMoAHoECBoQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJbIa811Oax9ltUA0zAxT0g0H9DXA:1641756968449&q=Zakopane&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCo0KC4zV-IAsZPNUsy1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWjqjE7PyCxLzUHayMAETzMR8-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidoaWntaX1AhWJk4sKHYRRA8sQmxMoAXoECBoQAw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_zimowych_igrzyskach_olimpijskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_mistrzostwach_%C5%9Bwiata_w_narciarstwie_klasycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2019
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Mistrzostwach_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Mistrzostwach_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Mistrzostwach_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2021
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_lotach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Lotach_Narciarskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Lotach_Narciarskich_2020
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_junior%C3%B3w_w_narciarstwie_klasycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_Junior%C3%B3w_w_Narciarstwie_Klasycznym_2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_Junior%C3%B3w_w_Narciarstwie_Klasycznym_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2013/2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2017/2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2016/2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2012/2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2018/2019
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2020/2021
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_Czterech_Skoczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/65._Turniej_Czterech_Skoczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/66._Turniej_Czterech_Skoczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/69._Turniej_Czterech_Skoczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raw_Air
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raw_Air_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raw_Air_2020
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willingen_Five_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planica_7_(2018)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2011
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Puchar_Kontynentalny_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Puchar_Kontynentalny_w_skokach_narciarskich_2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordzi%C5%9Bci_Polski_w_d%C5%82ugo%C5%9Bci_skoku_narciarskiego
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                                  GOTOWI NA FERIE 

Zapytaliśmy Was o to, jak zamierzacie spędzić ferie..
.
Gdybym mogła zaplanować moje wymarzone ferie na pewno byłyby one spędzone z przyjaciółmi i
bliskimi. Wspólnie pijąc gorącą czekoladę oglądalibyśmy filmy, rozmawiali, śmiali się. W śnieżne
dni jeździlibyśmy na sankach, łyżwach lub nartach czując na twarzach powiew orzeźwiającego,
chłodnego powietrza. Lepilibyśmy bałwany i toczyli bitwy na śnieżki. Tak właśnie chciałabym
spędzić moje wymarzone ferie. Milena 7c

Mam kilka pomysłów. Bardzo chcialbym odwiedzic moją babcie i spędzic z nią dużo czasu.
Poleciałbym do Londynu lub do Włoch.Mam tam rodzinę. Nigdy jeszcze tam nie byłem.Na pewno podobałyby
mi sie włoskie plaże, smakowałaby pyszna pizza...Oliwier 6a
W ferie chciałabym pojechać na narty.Właściwie chciałabym się nauczyć jeździć na nartach. Po
zabawie na stoku piłabym z rodziną w jakiej góralskim schronisku gorącą czekoladę. Gabrysia 6a

Moje wymarzone ferie powinny byc długie i radosne.W
ferie dużo czasu chcialabym spędzać z moimi
przyjaciółmi. Chodzilibysmy razem na pizzę.
Codziennie spacerowałabym z moim psem, bo
uwielbiam spacery....
Bez bałwana ferie ,to nie ferie.Jęśli tylko będzie śnieg
muszę ulepić wielkiego bałwana.
Będę chodzic na sanki z moim bratem -na pewno sie
ucieszy.I na 100...planuję spać do 11...
W końcu się wyśpię .Myślę ,ze moje ferie będą super.
Iza 5a
Chciałabym ,zeby na feriach mój Tato dostał
urlop.
Poszedłby ze mną na dwór i porzucalibysmy sie
śnieżkami...
Od dawna marzę o tym ,by miec jakiegoś zwierzaczka
,np kotka..Może  wferie to marzenie się
spełni...Aleksandra 5a
W ferie chciałbym pojechac z rodziną w Alpy na
snowboard. Jeździlibysmy po górach między
drzewami, a wieczorami zajadalibysmy pizzę...
Ksawery 6a


