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Zbliża się zima...
Wkrótce przywitamy najbardziej białą porę roku.
Wszyscy nie możemy się już doczekać zimowych spacerów,
zjeżdżania

sankami

z

zaśnieżonych

górek,

lepienia

największych bałwanów na świecie.
Każdy z nas z pewnością znajdzie sposób na
spędzanie wolnego czasu w gronie kolegów i koleżanek.
Nikt nie będzie się nudził...Gdyby jednak ktoś nie wiedział,
co zrobić, podajemy kilka rad:
1. ułóż układ taneczny według własnego pomysłu,
2. zbierz w sobie siły i posprzątaj swój pokój,
3. umów się z kimś na ciepłą herbatkę z cytryną,
4. puść wodze fantazji i zacznij pisać np. opowiadanie,
5. wykonaj najśmieszniejszy rysunek pod słońcem.

Warto przeczytać...
Nicola Yoon
Ponad wszystko
Moja choroba jest bardzo rzadka. Mówiąc krótko - mam alergię na
cały świat. Od 17 lat jestem uwięziona w domu. Kontaktują się ze mną
wyłącznie mama i moja pielęgniarka. Pewnego dnia wyglądam przez
okno i widzę... jego. Jest wysoki, szczupły, ubrany na czarno. Nasze
spojrzenia się spotykają. Obserwuję go z oddali. Już wiem, że moje
życie właśnie się zmieniło. Nieodwracalnie. I wiem, że to będzie
katastrofa. (Maddy)

Eric - Emmanuel Schmitt
Oskar i Pani Róża
Opowieść Schmitta jest przypowieścią nie tylko o dziecku, ale i o
nas - dorosłych, o naszych uprzedzeniach, fobiach i niespełnieniach. W
głębszym wymiarze książka Schmitta to również próba odpowiedzi na
pytanie: jak żyć?
Piotr Huniewicz, Polityka
Prawie każda strona przynosi ważną myśl, uczy doceniać chwilę,
akceptować cierpienie.
Roman Praszyński, Elle
Ta krótka powiastka była porównywana do Małego Księcia, według
mnie jest nawet lepsza, bo nie tak czułostkowa. Działa jak ekstrakt
przywracający wiarę.
Igor Kościelniak, Przekrój

Mniam, mniam !!!
A teraz troszkę o smakołykach... ;)
Przepis w 5 minut
Składniki:
4 łyżeczki mąki
6 łyżeczek cukru
2 łyżeczki kakao
1 jajko
4 łyżki mleka
3 łyżeczki oleju
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki dżemu
1. Wszystko razem wymieszać w kubku (dużym, ponieważ
podwoi swoją objętość).
2. Włożyć na 3,5 minuty do mikrofali ( 750 W).
3. Ciasto będzie wyższe niż kubek. Po wyjęciu z mikrofali
zmniejszy się.
4. Odstawić do ostygnięcia, po czym delikatnie wyjąć.
Składniki:

2 szkl. mąki

1 szkl. cukru

2,5 łyżeczki proszku do pieczenia

5 jajek

ok. 1 szklanki oleju

owoce ( jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie, truskawki...
etc)ot
Mąkę, cukier, proszek do pieczenia mieszamy. Dodajemy 5
jajek, olej i mieszamy aż ciasto będzie gęste, ale dające się
wylać na blachę.

Blachę/ tortownicę smarujemy masłem, bułką tartą lub

mąką

i wylewamy na nią ciasto.
Na wierzch kładziemy owoce, posypujemy cukrem. Do jabłek
można dodać cynamon.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temp. ok. 220 stopni
na ok. 40 min. Jak ciasto będzie ładnie przyrumienione
wyjmujemy.
Smacznego!!!

Sport
Kto zostanie nowym trenerem polskiej drużyny siatkarzy?
W ostatnich dniach do PZPS swoje podania złożyło aż
siedmiu trenerów. Jednym z nich jest mężczyzna z zagranicy.
Kandydaci to :
 Vital Heynen
 Piotr Gruszka

 Jakub Bednaruk
 Robert Prygiel

 Mariusz Sordyl
 Andrzej Kowal

 Sławomir Gerymski

W ostatnim czasie na facebooku pojawił się post z
informacją, że do walk w KSW wraca Tyberiusz Kowalczyk,
który zapowiedział już nawet kolejną walkę. W ciągu dwóch lat
swojej kariery pokonał następujących przeciwników: Tomasa
Vaicickasa, Akopa Szostaka i Tomasza Czerwińskiego. Jako
typowy wojownik nie poddaje się, chociaż ma na swoim koncie
kilka porażek. Nie wiadomo jednak, czy będzie walczył 23
grudnia czy dopiero w 2018 roku.
Karol Szpyrka kończy karierę!
Dawny zawodnik między innymi Startu Gdynia, WKK
Wrocław czy GKS-u Tychy kończy karierę. Był graczem
pierwszoligowym przez prawie całą swoją karierę. Decyzja o
zakończeniu kariery była podyktowana względami zdrowotnymi.

Polska-Urugwaj

Mecz towarzyski odbył się w piątek 10 listopada 2017 roku
w Warszawie. Był bardzo ekscytujący, jednak żadna z drużyn nie
strzeliła gola. Spotkanie dla kibiców było niezapomnianym
wydarzeniem w historii piłki nożnej.
Polska - Meksyk

Mecz towarzyski odbył się w poniedziałek 13 listopada 2017
roku w Gdańsku. Na początku Polakom szło bardzo dobrze, lecz
już w pierwszej połowie, dokładnie w 13 minucie, piłkarze z
Meksyku zdobyli bramkę. Niestety Polakom do końca meczu nie
udało się zdobyć żadnego gola. Końcowy wynik to 1-0 dla
Meksyku.

Uśmiechnij się...
-Jasiu, po co ci w domu kompas i łopata?-pyta tata.
-Bo chcę posprzątać w swoim pokoju - odpowiada syn.
Na lekcji biologii.
-Co to jest?-pyta nauczycielka.
-Szkielet - odpowiada Jasio.
-Kogo?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego? - dopytuje nauczycielka.
-Nieżywego - tłumaczy chłopiec.
Batman rozmawia z Supermanem.
-Stary, co było najtrudniejsze w nauce latania? - pyta Batman.
-Meble - odpowiada Superman.
Policjant spisuje mężczyznę i zadaje pytania:
-Imię?
-Zbychu.
-Adresik?
-Aaa...dresik? Markowy, oczywiście Adidas.
Spotykają się dwie koleżanki.
-Nawet mnie nie spytasz, jak się czuję - żali się jedna.
-A jak się czujesz? - pyta druga.
-Nawet nie pytaj!!!

Nasze pasje, zainteresowania,
sukcesy...
FIFA 18

● Minimalne wymagania sprzętowe:

● System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

● Procesor: Intel i3 6300T, Intel i3 4340, Intel i3 4350 lub podobne /

AMD Athlon X4 870K, AMD FX-4350, FX-4330 lub podobne

● Pamięć: 8GB RAM

● Miejsce na dysku: 50.0 GB

● Karta graficzna: NVidia GeForce GTX 660 2GB lub podobna / AMD

Radeon RX 460/R9 270 /R7 370 lub podobna

● Zalecane wymagania sprzętowe

● System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

● Procesor: Intel i3 6300T, Intel i3 4340, Intel i3 4350 lub podobny /

AMD Athlon X4 870K, AMD FX-4350, FX-4330 lub podobny

● Pamięć: 8GB RAM

● Miejsce na dysku: 50.0 GB

● Katra graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270X

lub lepsza

● Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xboksie

One i Xboksie 360, a także na nowej konsoli Nintendo - Switchu.

Wiedźmin III Dziki Gon

Jeszcze w 2013 roku twórcy gry Wiedźmin 3: Dziki Gon
zapowiedzieli, że wymagania będą wysokie. Opublikowane dziś informacje
zdecydowanie to potwierdzają. Dość powiedzieć, że aby dzieło studia CD
Projekt RED w ogóle chciało ruszyć, nasz komputer powinien mieć 6 GB
pamięci RAM, procesor Intel Core i5 2500K lub AMD Phenom II X4 940
oraz kartę graficzną na poziomie GeForce GTX 660. W wymaganiach
zalecanych znajdziemy natomiast 8 GB RAM-u i grafikę R9 290 lub GTX
770.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7 (64-bit), Windows 8.1 (64bit)

●

Procesor: Intel Core i5 2500K 3,3 GHz lub AMD Phenom II
X4 940

●

●

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD
Radeon HD 7870
●

Pamięć: 6 GB RAM

●

Dysk twardy: 40 GB
●

DirectX 11

Zalecane wymaganie sprzętowe:
●

System operacyjny: Windows 7 (64-bit), Windows 8.1 (64bit)

●

Procesor: Intel Core i7 3770 3,4 GHz lub AMD FX-8350 4
GHz
●

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 770 lub AMD
Radeon R9 290
●

Pamięć: 8 GB RAM

●

Dysk twardy: 40 GB
●

DirectX 11

Minecraft

Jest ono bowiem ogromną piaskownicą, na obszarze której gracze mogą
tworzyć zróżnicowane budowle, przedmioty, a nawet układy elektroniczne.

Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia fanów, którzy wielokrotnie dali
wyraz swojej pomysłowości (najlepsze dzieła można obejrzeć za
pośrednictwem serwisu YouTube). Kolejną cechą wyróżniającą grę jest to,
iż nie wygląda ona spektakularne. Składa się z rozpikselowanych modeli,
które tworzą specyficzny klimat. Między innymi dzięki temu wymagania
sprzętowe gry nie są specjalnie wygórowane.
Wymagania minimalne:
●
●

Procesor – Intel Pentium 4/AMD K7

Karta graficzna – 128 MB Intel GMA 950, obsługa OpenGL 2.1
●
●
●

Pamięć – 2 GB

Przestrzeń dyskowa – 150 MB

System operacyjny – Windows XP/7/8
Wymagania rekomendowane:
●

●

Procesor – Pentium 4 2.6 GHz

Karta graficzna – 128 MB GeForce 6600 lub lepsza, obsługa OpenGL
2.1
●
●
●

Pamięć – 4 GB

Przestrzeń dyskowa – 150 MB

System operacyjny – Windows XP/7/8

,,Psy”
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Są różne rasy na
przykład: dobermany, bernardyny, owczarki niemieckie, haski.
Niektórzy uważają, że psy są groźne, ale to nie jest prawda. Jeśli o
nie zadbacie i będziecie się z nimi bawili, to was pokochają,
ochronią i nie pozwolą skrzywdzić.
Są niestety ludzie, jak zauważyłam, którzy wyrzucają swoje
pupile. Kiedy byłam w zerówce i szłam do szkoły, widziałam
biednego pieska na ulicy. Był głodny, zmarznięty i ledwo chodził.
Po powrocie ze szkoły wzięłam z domu chlebek, miskę, nalałam
do pustej butelki wodę i poszłam go nakarmić. Nikt wcześniej nie
dał mu nawet okruszyny chleba. Dlatego, jak chcesz kupić lub
zaadoptować pieska, dobrze się nad tym zastanów, gdyż nie wolno
Ci go później wyrzucić na ulicę. Sprawiłbyś mu wtedy wielką
krzywdę.
Niemoralne jest zachowanie ludzi traktujących psy jako
zabawki. Takie osoby interesują się zwierzętami tylko wtedy, gdy
są małe i śliczne, kiedy podrosną, przestają już zachwycać swoich
właścicieli. Nie należy również znęcać się nad psami! Zwierzę
cierpi tak samo jak my. Myślę, że nikt nie chciałby być
prześladowany.

NOWOŚCI ROLNICZE
ROKU2017
Włoska firma Arbos prezentuje swoje kolejne produkty: ciągniki serii
5000 i kombajn zbożowy. Dystrybucją ciągników Arbos ma zająć się dobrze
znana firma Korbanek, która rozstaje się z koncernem AGCO, a więc i
dotychczas oferowanymi ciągnikami marek Massey Ferguson i Fendt.
NEW HOLLAND T5 ELECTRO COMMAND:
ŁATWIEJSZA WIELOZADANIOWOŚĆ:
Nowy model T5 Electro Command przyczynia się do definiowania
współczesnej gospodarki hodowlanej, wielokierunkowej i mleczarstwa.
Przykuwająca wzrok stylistyka New Holland wyróżnia się tymi samymi
cechami, które są typowe dla ciągników serii T6 i T7. Reflektory
przypominające kocie oczy, światła LED o charakterystycznym wyglądzie oraz
drapieżne wloty powietrza w masce, wzorowane na skrzelach rekina – zwracają
uwagę. Kompaktowe wymiary gabarytowe ciągnika oraz wysoki stosunek
mocy do masy powodują, że model T5 Electro Command spełnia wszystkie
wymagania stawiane maszynom rolniczym.
NIEZRÓWNANY KOMFORT:
Po raz pierwszy w historii, ciągniki serii T5 Electro Command
wyposażono w sprawdzony układ zawieszenia osi przedniej Terraglide marki
New Holland, który zapewnia idealnie płynną jazdę nawet po najtrudniejszym
terenie; w połączeniu z zawieszeniem kabiny Comfort Ride, zapewni on
luksusowe warunki pracy.
SILNIK Z TECHNOLOGIĄ ECOBLUE COMPACT
HI-ESCR
Kompaktowy model T5 Electro Command mieści w sobie niezwykle
wydajny silnik FPT Industrial F5C wykorzystujący technologię ECOBlue
Compact HI-eSCR. Ta jednostka napędowa jest zgodna z wymogami Tier 4B.
Gwarantuje jeszcze lepsze parametry pracy i wydajność, dzięki wyższemu o
24% zapasowi momentu obrotowego.

NIEZRÓWNANA WSZECHSTRONNOŚĆ:
Nowy ładowacz czołowy o szerokiej ramie gwarantuje większą stabilność także
podczas pracy z najcięższymi ładunkami przy najdłuższym wysunięciu.
Przeprojektowany joystick kabinowy został wyposażony w układ sterowania
przekładnią, umożliwiający płynne przełączanie na wyższe i niższe biegi.
Należy pamiętać, iż wszystkie te funkcje umieszczono w bardzo kompaktowym
produkcie: zarówno modele standardowe, jak i z zawieszeniem kabiny Comfort
Ride wyróżniają się identyczną, niską wysokością całkowitą: 2,6 m.
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ:
Nowy pakiet świateł LED przemienia noc w dzień, umożliwiając skuteczną i
bezpieczną pracę przez całą dobę. Nowo opracowane ustawienie WOM-u 1000
ECO pozwoli dramatycznie zwiększyć wydajność i jednocześnie zmniejszyć
zużycie paliwa. Z kolei nowatorski pakiet IntelliSteer Lite skutecznie
wspomaga prowadzenie przy użyciu zaledwie jednego ekranu.

2 grudnia 2017r. o godz.10.00 w lokalu Filii nr 2 MBP w Skierniewicach
odbył się konkurs W kręgu baśni i fantastyki Clive'a Lewisa. Naszą szkołę
reprezentowała uczennica kl.VI Anita Sukiennik, która w nagrodę za udział
otrzymała dyplom oraz bardzo ciekawy upominek :)
Po pisemnym etapie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania znanego
pisarza, autora różnorodnych słuchowisk p. Tomasza Trojanowskiego
opowiadającego o swojej twórczości, zainteresowaniach i marzeniach.
Konkurs przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze. Serdecznie
gratulujemy Anitce!!!

A oto przyszli aktorzy razem ze swoimi pracami...
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Zdrowych, spokojnych i
radosnych Świąt Bożego
Narodzenia !!!

