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Gdy maj jest przy pogodzie, nie
bywają siana w szkodzie.

PAPIEŻ JAN
PAWEŁ II ORAZ
JAN XXIII ZOSTALI
27 KWIETNIA
KANONIZOWANI
PRZEZ
OBECNEGO
PAPIEŻA
FRANCISZKA.
JAN PAWEŁ II TAK
NAPRAWDĘ
NAZYWAŁ SIĘ
KAROL JÓZEF
WOJTYŁA.
URODZIŁ SIĘ W
WADOWICACH.
JAN PAWEŁ II
CIERPIAŁ NA
CHOROBĘ
PARKINSONA, NA
KTÓRĄ UMARŁ W
2005r. W
WADOWICACH. W
WOLNYM CZASIE
PISAŁ WIERSZE.
JAN XXIII
NAZYWAŁ SIĘ
ANGELO
GIUSEPPE
RONCALLI.
URODZIŁ SIĘ W
SOTTO IL MONTE.
CIERPIAŁ NA
RAKA ŻOŁĄDKA,
NA KTÓREGO
ZMARŁ W
WATYKANIE.

PARTNER

Dzień Matki. ♥ ☺

Święto obchodzone
corocznie jako
wyraz szacunku dla
wszystkich Matek.
Dokładna data
obchodów Dnia
Matki zależy od
kraju, w którym jest
świętowany. To
święto ma na celu
okazanie matkom
szacunku, miłości,
podziękowania za
trud włożony w
wychowanie.
.
.

.

.

Troszeczkę z
przyrody...
W maju zakwitają konwalie, piwonie,
czerwone maki, niezapominajki,
czeremcha, odmiany lilaków, irga,
złotokap, jaśmin i tawuła. W ogródkach
domów kwitną tulipany i narcyzy.
W maju łąki zmieniają swoje kolory.
Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski,
to na łąkach dominuje kolor żółty. Po
przekwitnięciu mniszka, łąki są różowe.
Następnie kwitnące jaskry, nadają łące
kolor żółty.

.

.
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Trochę żartów nie
zaszkodzi.

Jak nazywa się
miasto, które
żegna się z
ryżem?
- Paryż.

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA:
Geografia- Discovery Channel
W-F- Szkoła przetrwania
Religia- Dotyk anioła
Chemia- Szklana pułapka
Fizyka- E=mc2
Historia- Sensacje XX wieku
J. polski - Magia liter
Muzyka- Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza- Na każdy temat
Poprawka- Stawka większa niż życie
Nowy w klasie- Kosmita E.T.
Ostatnia ławka- Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyyer
Wyrywanie do odpowiedzi- Losowanie LOTTO
Wywiadówka- Z archiwum X
Wakacje z rodzicami- Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki- Wejście smoka
Szkoła- Świat według Kiepskich

Polak

<3
Czym różnią się święta w USA od
świąt w Polsce?
- W USA daje się prezenty w
skarpecie, a w Polsce skarpety w
prezencie.

Pani na polskim każe dzieciom
opisać, jak wygląda praca
dyrektora. Po chwili pyta Jasia:
- A ty czemu nic nie piszesz? Na
to Jasiu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.

Kinia ;P

Kinia ;P
W szkole bal przebierańców. Dzieci
poprzychodziły przebrane za
Batmana, Rusałkę czy innych idoli
młodszego pokolenia. Tylko Jaś
przyszedł ubrany cały na
czerwono, trzymając w ustach cały
czas kostkę masła. Zaciekawiona
pani pyta Jasia, za co jest
przebrany. Ten, naciskając
jednocześnie obiema rękami na
policzki, mówi:
- Za pryszcza....

fryzura

Kinia ;P
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NAJDZIWNIEJSZE BUTY ŚWIATA

BUTY

NIKA

KANAPECZKA

N

MYŚLĘ, ŻE TAKIE BUTY SĄ ORYGINALNE, ALE
TEŻ DZIWNE. WIĘKSZOŚĆ Z NICH MOŻNA
ZOBACZYĆ W USA, LECZ W POLSCE TEŻ
ZDARZAJĄ SIĘ TACY LUDZIE, KTÓRYM TE BUTY
SIĘ PODOBAJĄ. MYŚLĘ, ŻE TE BUTKI SĄ
UTWORZONE PRZEZ LUDZI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ
WYRÓŻNIĆ Z TŁUMU.

B

N

butki

nika
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NAJDROŻSZY PIES ŚWIATA

Mastif Tybetański- to niezwykle pożądany przez
bogaczy czworonóg, który w Chinach jest oznaką
niezwykłego prestiżu. Cena, jaką osiągnięto podczas
sprzedaży na aukcji w Hangzhou, na wschodzie Chin,
to absolutny rekord świata w cenie, jaką ktoś wyłożył
na czworonoga! Psa sprzedano za PONAD 5 MLN.
Mastif tybetański (oryginalna nazwa do-khyi ) – rasa
psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim,
wyhodowana w Tybecie do zaganiania zwierząt i do
stróżowania.

mastif

nikola

Na przestrzeni wieków na terenach górzystych
zarówno Azji, jak i Europy wyewoluowały podobne
cechy fenotypowe dla wielu ras psów kształtujących
się niezależnie od siebie. Selekcja osobników ras
górskich odbywała się drogą naturalną (eliminacja
osobników powstałych z chowu wsobnego
posiadających trwałe defekty), jak i na skutek
ingerencji człowieka (preferowane psy o konkretnym
zestawie cech charakterologicznych i fizycznych).
Stąd podobieństwo niektórych ras nie wynika z
kontaktów cywilizacyjnych różnych kultur, lecz z
podobnych warunków bytowania. To było powodem
błędnych hipotez, np. że mastif tybetański jest
przodkiem wszystkich psów dogowatych. Fascynacja
ludzi z czasów starożytnych tym psem spowodowała,
że był obiektem wielu prac artystycznych (rzeźb,
wizerunków). To m.in. na ich podstawie naukowcy
toczą współczesny spór na temat cech łączących do
khyi z innymi psami molosowatymi.
Mastify tybetańskie dały początek większości
europejskich mastifów. Trafiły do Europy w połowie
XIX wieku, w okresie, gdy rasie groziło wyginięcie.
Pierwsze jego hodowle podjęli hodowcy brytyjscy.

Istnieje wiele spekulacji na temat pochodzenia i historii
mastifa tybetańskiego dlatego, że Tybet był krajem
pozostającym w dużej izolacji wobec innych kultur.
Rodzima nazwa oznacza „trzymanego na uwięzi”.
Oddaje ona użytkowość tego psa, który w nocy strzegł
stad zwierząt hodowlanych i dobytku, a w ciągu dnia,
ze względu na swoją agresywną postawę wobec
obcych, musiał być wiązany u wejścia do namiotu.
Według opinii takich badaczy jak Croxton-Smith,
Hauck lub Hancock nazwa mastif jest myląca, a oni
sami nazwaliby go jako „tybetańskiego psa
pasterskiego i owczarskiego”.

Mastif

Nikola
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Kwieciste stylizacje na wiosnę 2014

W modzie sezon wiosna–lato często koresponduje
z tematem kwiatowym. Kwiaty są tegorocznym
hitem, więc nasze stylizacje, tak jak i przyroda,
budzą się do życia. Oto dwie stylizacje z kwiatami
w roli głównej!
Kwiaty wcale nie muszą kojarzyć się tylko z
dziewczęcymi i romantycznymi strojami. Coraz
częściej przemycane są też na sportowych bluzach
czy kurtkach.

KWIAT

kwiat

NIKA

nikola
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Izrael - oficjalnie
Państwo Izrael.
kraj w Azji
Zachodniej,
położony na
wschodnim
brzegu Morza
Śródziemnego.

Miejsca i zakątki

Co warto
zobaczyć ?

Warto
zobaczyć Jafę i
Jerusalem.
Oczywiście nie
można pominąć
Morza
Martwego i
Jerycha. Na
szczęście Izrael
jest niewielkim
państwem,
pomimo tego
jest piękny.

Stolica:
Jerozolima
Język :
język hebrajski,
język arabski
Ustrój
polityczny:
system
parlamentarny
Zuziaaa

..

Izrael

Izrael jest wymarzonym miejscem
dla entuzjastów sportu. Tutejsze
obiekty są znakomite, a zwiedzanie
zabytków można łatwo połączyć z
nurkowaniem, jazdą konną,
tenisem, golfem, pływaniem, czy
jazdą na nartach. W
śródziemnomorskim klimacie
większość tych sportów można
uprawiać przez cały rok, wyjąwszy
narciarstwo, które ogranicza się
tylko do zimy. Sport to jednak nie
wszystko.

..

Zuziaaa

Wyjątkowe miejsca święte,
interesujące muzea, dynamiczna
kultura, plaże skąpane w słońcu,
oszałamiające krajobrazy. Wobec
Izraela trudno być obojętnym.
Turystów przyciąga długa historia
tego państwa, ale największą
atrakcję wciąż stanowi ogromna
różnorodność jego mieszkańców.
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Babeczki.

Zuziaaa

...
Składniki:
125g mąki
125g cukru
125g masła
2 jajka
2 łyżki ekstraktu z
wanilii
2 łyżki mleka
1 łyżeczka proszku do
pieczenia

Wykonanie:
Zmiksować wszystkie składniki na jednolitą masę.
Przełożyć do papilotek i piec w temperaturze 200'C
przez ok. 15 min(z termoobiegiem). Koniec:) Prawda, że
bajecznie proste?
Mam też takie 2 małe dodatkowe rady.
1. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
2. Za pomocą wykałaczki robimy w babeczce świderka,
by nam pięknie równo rosły do góry :)
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COŚ DO POCZYTANIA NA
MAJÓWKĘ
DZIEŃ
MATKI
Za to, że zawsze jesteś przy mym
boku, za to, że wskazujesz drogę
mi w mroku, za to, że dni moje
tęczą malujesz, dziś Mamo z głębi
serca Ci dziękuję. Jakie to
szczęście, że mam Ciebie Mamo,
że uśmiech wita mnie Twój, co
rano,że tyle zadań tyle
przypomnień i czułej troski masz,
co dzień o mnie. W życiu spotykam
wielu ludzi, tylko kilku moje serce
budzi. W Tobie Mamo mam
przyjaciela, bez Ciebie Mamo me
serce umiera.

Jola Rajtko

Maj

.

.

Lekcja 3.
Temat:Jak napisać wiersz?

MAJÓWKA
1,2,3
maja

1. Wybór rodzaju wiersza(ciągły,
sylabiczny, zdaniowy, itp.)
2. Wybór tematu
3. Wybór rodzaju rymów
4. Wybór budowy utworu
5. Tytuł wiersza
6. Napisanie treści pierwszej linijki
7. Dobór odpowiedniego rymu oraz
ułożenie następnej linijki(tak samo z
pozostałymi wersami)
8. Odpowiednie zakończenie
UWAGA! CZEKAMY NA WASZE
WIERSZE DO NOWYCH
ARTYKUŁÓW ''NASZEJ
SZESNASTKI'' !!!

Zbliża się majówka potocznie
nazwana,
czeka na ten weekend ludność
ukochana.
Każdy ma jakieś super swoje
plany,
aby długi weekend był cudowny i
udany.
Najlepiej wyjechać na zieleń za
miasto,
posiedzieć przy grillu, zjeść pyszne
ciasto.
Radości uśmiechów wszystkim
życzę wiele,
i niech Wam się szczęście zawsze
w każdy dzionek ściele!

.

.
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Książki

Ten obcy

Zuzia

,, Ten obcy ''

Ten obcy – powieść napisana przez Irenę Jurgielewiczową . Jest lekturą
obowiązkową w klasie VI szkoły podstawowej.
Książka opowiada o problemach związanych z miłością oraz wyzwaniach związanych z dorastaniem
wśród młodzieży. Jej bohaterami jest czwórka przyjaciół: Ula, Pestka, Julek i Marian. Akcja książki
rozgrywa się w małej wsi, w Olszynach położonych około 150 km od Warszawy. Podczas wakacji dzieci
znajdują wyspę powstałą po wiosennej powodzi, gdzie spędzają później dużo czasu. Zagospodarowują
ją: robią szałas, ustawiają żerdzie, aby dostęp do niej był łatwiejszy. Pewnego dnia na wyspie pojawia się
tajemniczy chłopak o imieniu Zenek. Okazuje się, że chłopak jest ranny, więc paczka przyjaciół
postanawia się nim zaopiekować. Z początku chłopiec jest małomówny, lecz z czasem wyjawia przed
załogą swoje sekrety.

