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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY

          WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to
charytatywna akcja organizowana w Polsce od 1993 roku, której
prezesem jest Jerzy Owsiak. Celem działalności według statutu
jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na
ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie
na rzecz poprawy stanu ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.  Od
założenia fundacji udało się zebrać łącznie ponad półtora
miliarda złotych.  Symbolem fundacji jest czerwone serduszko.
Mottem organizacji jest: „Gramy do końca świata i o jeden dzień
dłużej”.
  Tegoroczny już 30 finał odbył się 30 stycznia. Jego hasłem było
„Przejrzyj na oczy”. Zebrane fundusze zostaną przekazane na
diagnostykę i leczenie wzroku dzieci. Na ten moment udało się
zebrać ponad 136 milionów złotych, jest to największa uzbierana
kwota od założenia fundacji. Kwota na pewno się zwiększy, bo
nadal trwają aukcje a ostateczna zostanie podana w marcu.
Zakupione zostanią: angiograf 

dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówka – najczęstszego
nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, aftalmoskopy do
badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego
odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego
(rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza,
urządzenie OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń,
tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne. Na
zakończenie każdego finału o godzinie 20:00 w miastach w całej
Polsce wysyłane jest „światełko do nieba”, czyli pokaz
sztucznych ogni lub pokazy laserowe.
  Nieodłączną częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest
Przystanek Woodstock, czyli festiwal muzyczny, który
organizowany jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z
pieniędzy, które zostały uzyskane od sponsorów, sprzedaży
gadżetów oraz darowizn celowych. Organizowany jest na
przełomie lipca i sierpnia w Makowicach. Na festiwalu występują
zespoły z całego świata. Można porozmawiać z wieloma znanymi
i wybitnymi osobistościami. Wydarzenie jest w całości darmowe,
ponieważ stanowi formę podziękowania dla wolontariuszy.
  Na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest wzorowana
inna, ukraińska organizacja charytatywna – Serce do Serca.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SKŁAD REDAKCJI

ZIMOWE PRZYSŁOWIA

Drodzy Czytelnicy,
  witamy serdecznie w nowym roku z kolejnym
numerem naszego miesięcznika – „Osiemnastka”.
   Styczeń - początek nowego roku to czas wyjątkowy
dla każdego ze względu na noworoczne
postanowienia, które staramy się zrealizować.
  Nie zapominajmy o świętach naszych babć i
dziadków, którzy są dla nas wzorami.
  W ostatni weekend stycznia grała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
  Mamy koniec pierwszego semestru, oby każdy z nas
zakończył go z bardzo dobrymi wynikami.
  Każdy uczeń cieszy się z nadchodzących ferii. Nie
zapominajmy jednak o bezpieczeństwie, o które
należy dbać ponad wszystko.

                                                       Amelia Zawodniak
                                                       Redaktor Naczelna

Gdy się woda ścina i u gęsi pierś biała,
będzie zima stała.
Zimę uśmierza wiosna, wiosnę lato niszczy.
Jaka zima, takie lato.
Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wiosnę
mróz dokuczy.
Jak niedźwiedź budę buduje, to zima się szykuje.
Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
Dłużej świat zima ziębi, niż lato ogrzewa.
Byłoby lato dłuższe, żeby nie zima.
Dopiero zimą można odróżnić biednych od
bogatych.
Co lato uzbiera, to zima pożera.
Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co
robiliśmy przez całe lato.
Zima starym dokucza, a młodych naucza.

Aktualności - Amelia Zawodniak, Hubert Gardziński,
Aleksandra Gomułka, Karol Modliński, Aleksander
Stefański, Aleksandra Traczyk, Anna Witkowska

Kącik przyrodniczy - Aleksandra Gomułka, Iwona
Wójcik, Patryk Ambroziak, Michał Gęsiarz

Kartka z kalendarza - Amelia Zawodniak
Sonda - Aleksander Stefański, Aleksandra Gomułka,
Anna Witkowska, Aleksandra Traczyk

Kącik ,,Naj" - Aleksandra Traczyk

Sport - Hubert Gardziński, Karol Modliński

Przysłowia - Anna Witkowska

Kącik EKO - Amelia Zawodniak

Kącik przyrodniczy Aleksandra Gomułka

Kącik historyczny Aleksander Stefański

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak

Opieka nad zespołem redakcyjnym
p. Magdalena Michalska
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FENEK PIASKOWY

FENEK TO CIEKAWY ZWIERZ
 

Występuje na suchych i pustynnych
terenach Półwyspu Arabskiego i północnej Afryki.
Będąc najmniejszym przedstawicielem rodziny
psowatych, uchodzi za największego ssaka
drapieżnego Sahary. Osiąga 30–40 cm długości,
samce ważą ok. 1,5 kg, samice ok. 0,8 kg. Ma
charakterystyczne, duże uszy, dorastające do 15
cm, dzięki którym ma dobry słuch i może
efektywnie chłodzić ciało. Fenek jest zwierzęciem
nocnym, sypia w podziemnych norach. Odżywia
się szarańczakami, chrząszczami, poluje także
na ptaki i gryzonie.
Fenki są zwierzętami społecznymi. Żyją w grupach
do 10 osobników. Zwierzęta te są terytorialne i
pilnują swojego obszaru polowań, znacząc je
odchodami.Ruję odbywają zimą, ciąża trwa 50-55
dni, małe rodzą się w marcu lub kwietniu, 1-6 w
miocie.

 Ważą po 25-28 g i mierzą 10 cm długości, z czego
połowa przypada na ogon. Początkowo
srebrzysto-czarne, po 2 tygodniach zmieniają
ubarwienie futra na beżowe, a w wieku 3 miesięcy
uzyskują puszysty długi ogon z czarnym końcem
oraz gęste, długie i jasnobrązowe futro typowe dla
osobników dorosłych. Żyją do 10 lat w warunkach
naturalnych, a w niewoli do 12 lat.
Fenki mają łagodne usposobienie i łatwo je
oswoić. Często spotykane są w hodowlach
prywatnych. Najwięcej fenków mieszka
na Saharze, w jej środkowej części. Fenek śpi za
dnia, w piasku Sahary. Kopie norki, a od nich kilka
dróg ewakuacji. Ściany wzmacnia roślinami,
piórami i sierścią. W norce nie mieszka sam, tylko
z całą rodziną. Żeruje nocą. Poluje na chrząszcze,
ptaki i jaszczurki, zjada też jaja. Rośliny są dla
niego źródłem wody, bez której potrafi się obejść
naprawdę długo.

A.G

wikipedia

A.G

wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara%C5%84czowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85szcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85szcze
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Slalom gigant 

Obóz Greensów i pasja Oli i Ani

A.G i A.W

G.G.

Slalom gigant zaczął się wielkim stresem.
Razem myśleliśmy że mamy jakieś
szanse, czy tak się stało hmm... 
Gdy wyszliśmy na stok, Oli tata                 
  ( organizator ) rozstawiał pachołki 
i zaczęliśmy.Nikt z nas nie zajął miejsca 
na podium :( Ale i tak cieszyliśmy się       
  i byliśmy dumni bo mieliśmy bardzo
dobre czasy :) Dziękujemy za
przeczytanie            i zapraszamy was do
przeczytania więcej artykułów.

TURNUS IV:MAŁE CICHE
termin 06-11.02.2022r.
Zbiórka godz. 07:00 na placu przy kościele Świetego
Marcina w Słupnie. Planowany odjazd godz 07:30��
Cały czas ja i Ania nie mogliśmy się doczekać. Gdy
wyjechaliśmy z pod kościoła razem graliśmy ,
rysowaliśmy i oczywiście rozmawialiśmy.
Dojechaliśmy o 16 a obiado-kolacje mieliśmy o 17.
Razem z nami jechali bracia cioteczki Ani.
Pozdrawiamy Jasia, Franka i ciocie Gabrysię. Ten
tydzień minął bardzo fajnie, byliśmy na termach, na
krópówkach itp..Niestety po tygodniu musieliśmy
wyjechać ☹️☹️☹️. Nasza podróż minęła dosyć szybko
, nie było jakiś mega dużych korków.Dojechaliśmy do
Słupna o 17/18. Nam się mega podobało.
Dziękuję, że przeczytaliście nasz tekst i zapraszamy
do czytania innych artykułów.

A.G i A.W

G.G.
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SONDA

WALENTYNKI

KĄCIK NAJ

Najlepsze zimowe zabawy:
-kulig – 29 %
-lepienie bałwana – 21 %
-bitwa na śnieżki – 16 %
-jazda na sankach – 13 %
-jazda na nartach – 11 %
-łyżwiarstwo – 10 %
Co planujesz podarować swoim Dziadkom w dniu ich
święta?
-laurkę – 36 %
-serce z czekolady – 28 %
-kwiaty – 20 %
-ciepły sweter – 9 %
-szalik i rękawiczki – 7 %

Najwspanialsze dni dla naszych dziadków:
- Dzień Babci
- Dzień Dziadka
Najpiękniejszy prezent na ich święta:
-laurka w kształcie serca i nasze życzenia
Najpyszniejszy przysmak na ich święta:
- śliwki w czekoladzie
- gorzka czekolada
- herbatniki
Najbardziej ulubiona forma spędzania wolnego
czasu przez Dziadków:
- spacery i rozmowy z wnukami
- oglądanie telewizji
- gotowanie
- rozwiązywanie krzyżówek

SONDA
WALENTYNKOWA

Walentynki  coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono
św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami. Walentynki są obchodzone w
południowej i zachodniej Europie
od średniowiecza. Europa północna i wschodnia
dołączyła do walentynkowego grona znacznie
później. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz
z kultem świętego Walentego
z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak
dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w
Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku
w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod
nazwą „Walentynki Chełmińskie”.

Najbardziej oczekiwane walentynkowe podarunki.
-kwiaty 18%
-serce z czekolady 17%
-miś z sercem 16%
-biżuteria 15%
-perfumy 14%
-laurka 7%
-kolorowe skarpetki 6%
-życzenia 5%
Kogo odwiedzisz w walentynki?
-ukochanego/ukochaną 39%
-przyjaciela/przyjaciółkę 26%
-dziadków 18 %
-rodziców 17%
Gdzie można poznać ukochaną osobę?
-szkoła 24%
-wycieczka 19%
-w kinie 17%
-w restauracji 16%
-plaża 11%
-molo 8%
-przy fontannie 5%

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(region)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mno
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FERIE W SZKOLE

       Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku organizuje co
roku aktywny wypoczynek dla swoich
wychowanków. Mogli oni uczestniczyć w
zorganizowanej formie wypoczynku - w zajęciach
sportowo - rekreacyjnych. Zebrane zostały dwie grupy
półkolonii, które prowadziły p. Ewa Kowalik       i p.
Agnieszka Gawlińska.          
      Na każdy dzień organizatorzy przewidzieli inne
atrakcje. W poniedziałek wybrali się do Kina za
Rogiem na seans „Lessie wróć” w nowej edycji oraz
na długi spacer po naszej pięknej Skarpie. 
       We wtorek i czwartek dzieci spędziły sportowo
czas na pływalni miejskiej „Podolanka”. 
      W środę w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym oprócz zwiedzania  i
odwiedzania egzotycznych 

         
         milusińskich nasi uczniowie
wzięli udział w lekcji
poprowadzonej przez pracownika
ZOO. 
       Dzieci wysłuchały ciekawostek na temat różnych
zwierząt i mogły je pogłaskać, dotknąć, zobaczyć
niektóre z nich. 
       W piątek odbyły się zajęcia sportowe na sali
gimnastycznej, ruchowe zajęcia na siłowni na
powietrzu oraz spacer wokół „Sobótki”. 
       Uczestnicy doskonale się bawili, aktywnie
spędzając czas, integrując się i umacniając więzi
koleżeńskie.
        Wypoczynek w sympatycznym gronie
rówieśniczym był doskonałą odskocznią nie tylko od
lekcji, ale również od komputera.
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KARIERA YOUTUBERA

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU?

       Hej, jestem Olek, czyli AlexGaming4578. Bardzo lubię nagrywać
filmiki i wstawiać je na YouTube. Często mam dużo hejterów, ale nie
zwracam na to uwagi. Nagrywam jak gram w gry: Roblox, Minecraft i
chciałbym zacząć nagrywać jeszcze jedną grę. Na razie nie jestem zbyt
popularny, ale moje filmiki są bardziej popularne niż przedtem. 
        Mam 70 subskrypcji, ale przewiduję, że będę miał więcej. Jeżeli ktoś
też chce nagrywać filmiki i ma mniej niż 13 lat tak jak ja, niech najpierw
spyta rodzica czy może to robić. Jeżeli ktoś chce być popularny, musi
być aktywny (nagrywać co tydzień lub mniej). 
      Czasami ktoś mi mówi, że jestem fake (nie jestem prawdziwym
youtuberem), ale wtedy chce im pokazać, że to o czym mówią to nie
prawda. Mam poradę: nie smuć się hejtem, tylko próbuj dalej i się nie
wahaj. To wszystko co chciałem powiedzieć.

Powodzenia!

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:

1.  nie podawaj swoich danych osobowych np. numer telefonu, imię, miejsce zamieszkania,
2.  nigdy nie ufaj w pełni ludziom poznanym w Internecie,
3.  szanuj innych – nie hejtuj i nie obrażaj,
4.  jeśli coś jest nie tak np. ktoś obraża cię w Internecie to mów o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie,
5.  ustawiaj trudne do odgadnięcia hasła dostępu,
6.  do każdego media społecznościowego ustawiaj inne hasło,
7.  nie podawaj swoich haseł do stron internetowych,
8.  nie wchodź w nieznane załączniki i linki oraz zachowaj ostrożność przy pobieraniu plików,
9. korzystaj z programów antywirusowych,
10.  nie spotykaj się z ludźmi poznanymi w Internecie,
11.  korzystaj z Internetu z umiarem.

A.T. A.T.
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NASI MILUSIŃSCY

SZKOLNA TRADYCJA WALENTYNKOWA

H.G.

 Hej, jestem Hubert!
        Prawie każde dziecka ma lub chciałoby mieć jakiegoś zwierzaka,
np. psa, kota, chomika czy nawet rybki. W tym numerze chciałbym Wam
przedstawić moje zwierzątka domowe.
     Koty to: sześcioletnia Pusia i dwuletni Nikuś.  
Piesek zaś ma na imię Chichot.
      Pusia jest czarno-brązowo-rudo-białą kotką o dużych, zielonych
oczach i małych uszkach. Waży ona 3,5 kg, lubi polować na myszy, a raz
złapała nawet wiewiórkę! Nie jest zbyt przyjazna wobec innych
zwierzęcych domowników, do ludzi jednak bardzo lubi się przytulić.
     Nikuś zaś jest od niej dużo większy. Jego waga wynosi 7 kg. Ma on
czarny grzbiet, czarną głowę,  czarny ogon oraz biały brzuszek i
końcówki łapek. Nikuś jest bardzo przyjazny, czego dowodzi, np.
zamieszczone przeze mnie zdjęcie.
      Chichot natomiast jest pieskiem rasy beagle i ma 6 miesięcy. Ma on
ciemnobrązowe uszy, czarno-biały grzbiet, biały brzuszek i łapki. Waży
11 kg, lubi długie spacery, zabawę z Nikusiem i ze mną, a nawet 
kąpiele!  Jak jesteśmy na spacerze koło jeziora, to on zawsze tam
wskakuje. Jednak najbardziej słodko wygląda, kiedy śpi.

      Pierwszy dzień po feriach 
przepełniony był w naszej szkole
atmosferą serdeczności i przyjaźni.
Tego dnia obchodziliśmy bowiem
walentynki - święto zakochanych.
W kalendarzu wypada ono 14
lutego, my obchodziliśmy je nieco
później.           Z tej okazji klasy
8b oraz 2c przygotowały audycję
walentynkową, której wysłuchali
uczniowie naszej szkoły.
Dodatkowo tego dnia wszyscy
udekorowani byli symbolicznym
czerwonym serduszkiem, a
odważni mieli okazję, by wręczyć
walentynkowe kartki.

H.G.
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