Wiosna, ach to TY...
Wszyscy nie mogliśmy doczekać się
pierwszych
oznak
wiosny.
Z
wielkim
wytęsknieniem chcieliśmy w końcu zobaczyć,
słońce, rzucić plecaki w kąt i pospacerować, choć
na chwilkę zapomnieć, że istnieje szkoła :)
Jak wiadomo ruch na świeżym powietrzu to
najlepsza obrona przed chorobami i oczywiście
przed nudą.. Dlatego zachęcamy do tego, by
zapakować do plecaków mega ogromną ilość
optymizmu, dobrych chęci oraz pozytywną moc,
jakże potrzebną do stoczenia walki z wszelkimi
sprawdzianami,
testami,
kartkówkami.
I
pamiętajmy WAKACJE już tuż, tuż..

Nasze prace..
Dziś wstałam wcześnie. Był to dzień moich urodzin.
Zbiegłam szybko na dół, bo nie mogłam się doczekać, jaka czeka
na mnie niespodzianka.
Gdy zeszłam, rodzice juz na mnie czekali z prezentem i
tortem. Mama powiedziała, abym wyjrzała przez okno.
Posłuchałam jej. Zobaczyłam wtedy mnóstwo śniegu. Po
śniadaniu wyszłam na dwór. To, co ujrzałam było zaskakujące.
Dostrzegłam wielką, srebrną maszynę, migocącą wieloma
światełkami. Postanowiłam sprawdziś, co to jest. Otworzyłam
drzwi. W środku niestety nic ciekawego nie znalazłam, no oprócz
wielkiego czerwonego przycisku. Weszłam do środka, drzwi
szybko się za mną zamknęły. Próbowałam je otworzyć, ale niestety
nie dałam rady. W końcu zdecydowałam, że nacisnę tajemniczy
guzik. Wtedy też środek maszyny się rozświetlił, a ja bardzo
dziwnie się poczułam.
Po pewnym czasie drzwi się otworzyły. Nie wiedziałam, co
mam zrobić. Po kilku minutach opuściłam pojazd. Zauważyłam,
że znalazłam się w tym samym miejscu, w którym znajdowałam
się wcześniej, czyli w domu. Niestety nie był on taki, jak dawniej.
Weszłam do środka, szukalam rodziców, by zapytać się, co się
stało. Kiedy ich znalazłam, nie mogłam uwierzyć własnym oczom.
Byli o wiele starsi niż przedtem. Zupełnie nie rozumiałam tego, w
czym uczestniczyłam. Czy była to jakaś zabawa, czary?? Rodzice
zachowywali się niezwykle dziwnie. Pomyślałam, ,że może
przeniosłam
się
w
czasie,
choć
było
to
raczej
mało
prawdopodobne. Po pewnym czasie moje przypuszczenia okazały
się prawdziwe. Nie chciałam tam zostać, więc jak najszybciej
wróciłam do maszyny i ponownie nacisnęłam guzik.
Znalazłam się w domu, moim - tym normalnym.
Opowiedziałam o wszystkim mamie i tacie. Ich zaskoczenia nie
można opisać słowami. Na szczęscie wszystko wróciło do normy.
Natalia Woźniak kl. VII

Długo nic nie pisałam, ale mam wytłumaczenie.
Przytrafiła mi się niesamowita podróż. I to nie byle jaka!!!
Przeniosłam się w czasie. Zaraz wszystko opowiem.
Wczoraj
podczas
sprzątania
domu
odkryłam
pomieszczenie znajdujące się na strychu. Byłam bardzo
zdziwiona, ponieważ nigdy przedtem go tam nie widziałam.
Bałam się tam wejść, gdyż miejsce to przyprawiało mnie o
dreszcze. Mimo obaw, postanowiłam, że jednak wejdę. Tak też
zrobiłam.
Schodziłam po długich schodach, które wydawały się nie
mieć końca. Wreszcie, gdy dotarłam do celu, ujrzałam przed sobą
ogromne, metalowe drzwi. Otworzyłam je z trudem i zaczęłam
spadać. Byłam przerażona. Po pewnym czasie upadłam na
ziemię. Bolała mnie głowa, lecz mimo to podniosłam się i
spojrzałam przed siebie. Zobaczyłam domek. wygłądał tak samo,
jak dom mojej zmarłej babci.
Łzy same napływały mi do oczu, gdy przypominałam sobie
babcię - osobę, z którą zawsze miałam najlepszy kontakt.
Ruszyłam niepewnym krokiem w stronę domu. Wziąłam głęboki
wdech i otworzyłam drzwi. Jakie było moje zdziwienie, gdy na
łóżku ujrzałam moją ukochaną babcię.
Podeszłam do kanapy i dotknęłam jej, by upewnic się, że
to, co się dzieje nie jest snem. Kobieta była zdziwiona i nie
wiedziała, co robię. Zaczęłam płakać. Wtedy babcia zapytała, o co
chodzi. Nic nie odpowiedziałam, usiadłam tylko tuż obok niej i
mocno się przytuliłam. Myślała, że zwariowałam. Ciągle płakałam,
ale były to łzy szczęścia. postanowiłam porozmawiać z babcią i
zapytać o wszystko, zanim ponownie ją stracę. Rozmawiałyśmy o
dawnych czasach, o przyszłości. Spojrzałam na zegarek,
dochodziła godzina 24.00. Wiedziałam, że czas mojego
spotkania z babcią za chwilę dobiegnie końca. powiedziałem jej
zatem, jak bardzo ją kocham i podziękowałam za wszystko.
Wtuliłam się w jej ciepłe ramiona i zamknęłam oczy. Gdy je
otworzyłam, zobaczyłam, że znów znajduję się na strychu. Byłam
niesamowicie zdziwiona. Poszłam do pokoju, usiadłam w moim
kąciku i zaczęłam spisywać moje przemyślenia.
Było to niesamowite przeżycie, którego nigdy nie
zapomnę. Do tej pory nie potrafię zrozumieć ani wyjaśnić tego, co
się wydarzyło.
Weronika Broczkowska kl. VII

Wiadomości sportowe
Gala Mistrzów Polski 2018
Czytelnicy Przeglądu Sportowego i widzowie
Telewizji Polskiej zdecydowali, że najlepszym sportowcem
roku został Kamil Stoch. Na drugim miejscu podium, ku
zdziwieniu wielu kibiców, stanął Robert Lewandowski. Na
trzecim zaś silna kobieta, czyli Anita Włodarczyk.

Rafał Sonik złamał nogę

Ostatnie 30 km odcinka specjalnego Sonik
pokonywał znacznie wolniej. Walczył z bólem, który
uniemożliwiał mu przyspieszenie tempa. Rentgen
wykazał złamanie kości strzałkowej i piszczelowej.
Lekarze zadecydowali o przetransportowaniu
krakowianina samolotem medycznym do szpitala w
Limie.
KarolinaKowalkiewicz
-boks
Gala UFC 223 odbędzie się 7 kwietnia w Brooklynie.
Źródła donoszą, że będzie walczyła z Felice Herrig.
Jednak do tego czasu może się wszystko zmienić.

Mniam, mniam...
Jadalna ziemia:
Składniki:
• 200 g ciasteczek oreo lub markizów
• 4 łyżki mleka
• 400 g śmietanki 36%
• 5 krówek (cukierki)
• 1/4 szklanki cukru
• 1 banan
• kakao do posypania
Przygotowuję wszystkie składniki, śmietanka powinna być schłodzona lepiej się ubije. Ciasteczka rozgniatam na okruszki za pomocą pałki
moździerza (można też wałkiem między ściereczkami :)).Śmietankę
ubijam z cukrem na puch. Nakładam pokruszone ciastka wymieszane z
mlekiem, na to banany, pokruszone krówki, śmietanę i znowu markizy,
banany, krówki, śmietanę i resztę ciastek a wszystko posypuję kakao. Mniam!
Teoretycznie odstawiam do lodówki na 30 minut.... ale można zjeść po
zrobieniu :) jak wytrzymacie będzie jeszcze lepsze.

Deser plażowicza:
Składniki:
• ok. 200 g ciastek maślanych
• ok. 400 g sera, twarożku śmietankowego o konsystencji gęstej
śmietany
• szklanka owoców (maliny, jagody)
• 2–5 łyżek cukru pudru
• 1–2 łyżki kakao lub krówki

Kruszę ciastka, dodaję 2–3 łyżki serka i mieszam tak, by
okruszki ciastek złapały wilgoć od serka. Odstawiam na
chwilę.Zabieram się za krem, twarożek mieszam z cukrem
pudrem i dodatkami (kakao, krówka – co chcecie), próbuję i
ewentualnie dodaję trochę cukru itd. Masą ciasteczkową
wylepiam foremki, nakładam krem i dekoruję owocami oraz
ewentualnie posypuję , cukrem itd. Deser radzę schować do
lodówki na 30 minut, ale nie jest to konieczne, można jeść
zaraz po zrobieniu. Smacznego.

Simsy 4

The Sims 4 już za przeszło miesiąc trafi na półki sklepowe. Jako że premiera zbliża
się wielkimi krokami, studio Maxis wespół z koncernem Electronic Arts ujawnili
oficjalne wymagania sprzętowe. Twórcy chcą zadbać o to, żeby kolejna odsłona
niezwykle popularnej serii działała płynnie na wielu różnych, w tym słabszych
konfiguracjach. Minimalne wymagania sprzętowe The Sims 4 wskazują na to, że
gracze, a zwłaszcza graczki nie mają czego się obawiać.
Minimalne wymagania sprzętowe
● System operacyjny: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7
(SP1) lub Windows 8 (8.1)
● Procesor: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz lub AMD Athlon 64 4000+ 2,4 GHz
● Pamięć operacyjna: 2 GB
● Karta graficzna: Nvidia GeForce 6600, ATI Radeon X1300 lub Intel GMA
X4500 z 128 MB pamięci i obsługą Pixel Shader 3.0
● Karta dźwiękowa: kompatybilna z DirectX 9.0c
● Dysk twardy: 9 GB plus co najmniej 1 GB na zawartość
społeczności i zapisy stanu rozgrywki

Need For Speed Payback

Electronic Arts udostępniło w sieci nowy zwiastun nadchodzącej odsłony jednej z
najpopularniejszych serii gier wyścigowych – Need for Speed: Payback. Załączony do
wiadomości materiał prezentuje fragmenty rozgrywki uchwycone w rozdzielczości 4K przy 60
klatkach na sekundę. Jednocześnie poznaliśmy minimalne i zalecane wymagania sprzętowe
nowego NFS-a, które znajdziecie poniżej.
Minimalna konfiguracja – 30 FPS przy rozdzielczości 720p i niskiej jakości oprawy wizualnej
● System: Windows 7 64-bit;

● Procesor: Core i3-6300 3.8GHz | FX 8150 3.6GHz;

● Karta grafiki: GTX 750 Ti | Radeon HD 7850 | odpowiednik z 2 GB pamięci;

● Pamięć: 6 GB;

● Dysk: 30 GB wolnego miejsca.

● Zalecana konfiguracja – 60 FPS przy rozdzielczości 1080p i wysokiej jakości oprawy
wizualnej

● System: Windows 10 64-bit;

● Procesor: Core i5-4690K 3.5GHz | FX 8350 4.0GHz;

● Karta grafiki: GTX 1060 | Radeon RX 480 | odpowiednik z 4 GB pamięci;

● Pamięć: 8 GB;

● Dysk: 30 GB wolnego miejsca.

Komputery do Gier
Procesor: Intel Core i3-6100 - 555 zł (sprawdź najniższą cenę)
Płyta główna: MSI B150M PRO-VDH - 310 zł (sprawdź
najniższą cenę)
Pamięć: 2 x Patriot 4 GB 2400 MHz Viper Elite - 255 zł
(sprawdź najniższą cenę)
Karta graficzna: ZOTAC GeForce GTX 1060 3GB AMP! - 1020 zł
(sprawdź najniższą cenę)
SSD: GoodRam Iridium Pro 240 GB - 360 zł (sprawdź
najniższą cenę)
Dysk twardy: Western Digital Blue 1 TB - 235 zł (sprawdź
najniższą cenę)
Zasilacz: Thermaltake Smart SE 530W - 250 zł (sprawdź
najniższą cenę)

Obudowa: Zalman Z1 - 130 zł (sprawdź najniższą cenę)

RAZEM: 3125 zł

Nowości rolnicze
Moc nowości od Amazone :

Oferta Amazone

wzbogaci się o

interesujące,

wysokowydajnemaszyny,alenietylko.Przykadem
ł
nowościdla
rodzinnych gospodarstw mogą być wersjewyposażeniaSpecial
(np.siewnikCatayaSpecial),prostszekonstrukcyjniei tańszew
zakupie.
Na uwagę zasuguj
ł
ą rozsiewacze nawozów seriiZG-TS
01,a konkretniedwa modeleo pojemności7500 i 10000 litrów,

które wyróżnia zastosowanie skrętnej osi, co poprawia
manewrowaniepodczaspracy-kątskrętukół wynosi28 stopi,zaś
sam mechanizm został zapożyczony z opryskiwaczy Amazone.
Oprócznowejkonstrukcjiramy izbiornikado rozsiewaczysystem
WindControlma w znaczącysposób ułatwićwysiewanienawozu
nawetprzysilnym wietrze.
Do ofertydołączy również opryskiwacz zawieszany UF
2002, który zaskakuje komfortowymi

i

praktycznymi

rozwiązaniami,podobniejak UX 01 Superz 36-metrową belką,
która dziękisystemowi ContourControli SwingStop niemal w
każdych warunkach jestchroniona przed kolizjączy drganiami
(np.podczas szybkiejjazdy na uwrociu czy podczas przejazdu
obok przeszkody).
Nie zabrako
ł również maszyn do uprawy gleby.Firma
Amazone zaprezentowaa
ł pług Hektor (6, 7 i 8 – korpusów,
obracalny)oraznowe modelepługów Cayros,mającewzbogacić
dotychczasową ofertę(M – 2 korpusy,X M i X MS – 3 korpusy
orazXS iXS Proz zabezpieczeniemhydraulicznym).
Kolejnymiinteresującymimaszynami są:bronatalerzowa Catros
XL (3,3,5,5 metry szerokościroboczej)oraz Ceus-TX (4,5,6,7
metrów szerokościroboczej).
Rodzina siewników również niebawem zyska kilku

nowych członów. Wspomniana Cataya Special ma stanowić
prostsząi korzystniejszącenowo propozycję(w porównaniu do
modeliSuper)dla mniejwymagających rolników.Natomiastw
grupiesiewników pneumatycznych(CentayaiCirrus)pojawiąsię
przydatne opcje wyposażenia poprawiające jakość i komfort
pracy.Ró wnież w najbardziejwydajnejseriiCitan pojawią się
nowe systemyułatwiającenp.regulacjęiprzygotowaniedo siewu.
GRIMME:

W

Grimme odliczanie do targów Agritechnica ma

zbudować odpowiednie napięcie, o czym może świadczyć
przygotowanaprzezfirmęstrona„BigFive”,na którąco jakiśczas
wrzucane są drobne informacje o rozwiązaniach,nad którymi
pracują inżynierowie Grimme, a które wraz z rozpoczęciem
targów w końcuwyjdąna świato
ł dzienne.
W kombajnachsamobieżnychdo zbiorów buraków można
spodziewać się wyczekiwanych przez użytkowników zmian
(seryjny system

speedtronic, nowa

konstrukcja taśmy

wyładowczej,ścinaczFM itp.).W przypadku maszyn do zbioru
ziemniaków równieżniezabraknieciekawychpropozycji.Jednąz
nichbędziezbudowana w oparciuo modelEVO 260 maszyna o
oznaczeniuEVO 290 z 9-tonowym zbiornikiem z trzema kołami
dla lepszejochrony gleby (mniejsze ugniatanie).Jednak dużo
bardziejspektakularnybędzieprototypowy,samobieżnykombajn
Ventor4150.Już z nazwy można wywnioskować,że tomaszyna
4-rzędowa wyposażona w zbiorniko rekordowejpojemności15
ton. Zaś całości dopełni 530-konny silnik i wiele systemów
ułatwiających pracę, znanych z innych maszyn Grimme. Nie
mogło równieżzabraknąćnowościwśród maszyn stacjonarnych–
PowerCombi ma zapewnić jeszczewiększą wydajność i lepsze
oczyszczanie ziemniaków z kamieni, brył i łęcin tak aby
zminimalizowaćstratypodczasprzechowywania.

Ma łe żarciki...
:)
Co może obudzić rekina?
Krzyk: "Człowiek za burtą!".
Jesttata?
-Jest-odpowiadaszeptem dziecko.
-To poprośgo.
-Niemogę -szepczedziecko.
-Dlaczego?
-Bo jestzajęty-szepczedalej.
-A mama jest?
-Jest.
-To poprośmamę.
-Niemogę.Też jestzajęta.
-A czyopróczmamy itatyjestjeszczektośw domu?
-Tak,policja-potwierdzanadalszeptemmaluch.
-No topoprośpanapolicjanta.
-Niemogę,jestzajęty.
-Czy jeszczektośjestw domu?
-Strażpożarna,alepan strażakteżjestzajęty.
-Powiedzmi dziecko,co oniwszyscyrobiąu was w domu?
-Szukają.
-Kogo?
-Mnie...
-Synku,przedgodzinąw szafcebyły dwa ciastka,terazjesttylkojedno.Co się
stao?
ł -pytazdenerwowanamama.
-To niemojawina.Było ciemno iniezauważyłem tegodrugiego-odpowiada
dziecko.

Dwóch chłopców siedziw kinie-pierwszypyta:
-Podobał Ci sięfilm?
-Nie-odpowiadadrugi.
-To dlaczegobijeszbrawo?
-Bo jużsięskończy.
ł
-Bolku,jaknazywał sięChrobry?-pytanauczycielka.
-Niewiem -odpowiadachłopiec.
-No,przecieżtakjakTy.
-Nowak?

Tata do Jasia:
- Jasiu, chodź bo spóźnisz się do szkoły!
Jasio:
-Niemartw siętato,onitam majączynnedo 17:00

Wartoprzeczytać...
Nazywam się Hieronim Wróbelek i nic tego nie zmieni. Jestem synem Zofii
i Pawła, pary łódzkich złodziei. Mam piętnaście lat i mieszkam w krzakach na
Widzewie. Jeśli ktoś twierdzi, że to, co do tej pory przeżyłem, to beztroskie
dzieciństwo, to aż się boję pomyśleć, co czeka mnie dalej.
Grażyna Bąkiewicz Syn złodziejki.
Wybiła godzina 22 w nocy 2 czerwca. Nina wstała z łóżka, jak zawsze
zrzucając przy tym na podłogę biednego Platona, i pobiegła do łazienki. Myjąc ręce,
zobaczyła, że znamię zajmuje już prawie całą prawą dłoń. Było czarne jak smoła...To
się nigdy wcześniej nie zdarzało.
Czarna gwiazda...znak niebezpieczeństwa. Co mam robić?-pomyślała
przerażona i czym prędzej pobiegła do pokoju Carmen. Dobra ciocia przytuliła ją
mocno, a potem owinęła jej rękę bandażem namoczonym w wodzie różanej. Platon
tymczasem wskoczył na szafę i miauczał rozpaczliwie, a Adon szczekał i drapał
drzwi, jakby chciał wyjść. Carmen nie wiedziała, jak uspokoić Ninę i jej zwierzaki.
Miała wrażenie, że ta noc to jakiś koszmar.
To prawda, koszmar trwał. Groza wisiała w powietrzu...
Moony Witcher, Dziewczynka z Szóstego Księżyca.

Nasza wyobraźnia

Moja wymyślona kraina znajduje się wysoko w chmurach, tam, gdzie oko nie
dosięga..Jedyną formą dostania się do niej jest spełnienie pewnego wymogu - należy
obudzić się o północy, spojrzeć w niebo i podskoczyć.
W krainie tej żyją niesamowite istoty: krasnoludki, anioły, smerfy, gnomy, karły,
skrzaty. Posiadają one przedziwne przedmioty: buty siedmiomilowe, czapki niewitki.
Wszyscy żyją w zgodzie, nie ma tam zła, przemocy, wojen. Zwierzęta potrafią rozmawiać z
ludźmi, każdy jest zawsze uśmiechnięty i szczęśliwy. Dookoła roztaczają się przecudowne
widoki oddzielone zielonymi wzgórzami, krętymi rzekami. Nieustannie świeci słońce,
panuje bardzo miła i ciepła atmosfera.
Jeśli będziemy chcieli powrócić do domu, trzeba spojrzeć w dół i tupnąć dwa
razy nogą. Wtedy ponownie znajdziemy się w swoim łóżku i wkrótce szybko zaśniemy.
Miłosz Rymarczyk, kl. V
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