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BEZPIECZNE WAKACJE!
Wakacje to czas wypoczynku, beztroski i zabawy. Nic jednak nie zwalnia nas
z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa! Oto kilka cennych
rad:
• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają
wakacje!
• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów
kolejowych, wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak
placu zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych
kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają
niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu
się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

–

ostrożnie

obchodźcie

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach
wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE"gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami
i propozycjami swoich kolegów!
• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność
nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie
otoczenia,
w którym przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą
nic dobrego!
Zarówno, kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania
przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy
zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki
Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

ZRÓB TO SAM
Baranki z patyczków
Rzeczy, których potrzebujesz
* Patyczki do uszu
* 2 drewniane spinacze
* Klej,
* Nożyczki,
* Papier techniczny
* Kolorowe pisaki
* Kokardka.
1. Wytnij z papieru tułów oraz głowę baranka.( głowę i tułów osobno)
2. Poucinaj bawełniane główki od patyczków zostawiając mały kawałek
patyczka.
3. Zacznij naklejanie patyczków na większym kawałku papieru, który
będzie tułowiem baranka. Układając je choinkowo, tak aby zachodziły
jeden na drugi
4. Teraz weź mały kawałek papieru, który będzie głową baranka i naklej
dwa kawałki patyczka tak aby wystawały ponad papier jak na obrazku.
Będą to uszka naszego baranka.
5. Pisakiem dorysuj barankowi oczy nosek i inne niezbędne detale
6. Jeżeli masz kokardkę możesz ją teraz przykleić na głowie baranka
7. Teraz nogi baranka , Weź spinacze i przyklej je do tułowia owieczki
od strony na której nie ma patyczków. Spróbuj postawić baranka, jeśli
nie umieściłeś spinaczy w odpowiednich miejscach przesuń je tak aby
baranek mógł stać na spinaczach. Następnie pozostaw do wyschnięcia
kleju.
8. Baranek jest już gotowy. Spinacze będą trzymać karteczkę z imieniem
lub inną z np. życzeniami. Wówczas baranek może stać się również
prezentem z życzeniami.
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KĄCIK KULINARNY MOCHI
Mochi to tradycyjne japońskie ciastko, które wytwarza się ze słodkiej ryżowej
mąki Shiratamako. Nie jest ona dostępna we wszystkich sklepach,
ale powinna być dostępna w sklepach ze zdrową żywnością lub w nieco mniej
popularnych sklepach z produktami azjatyckimi. Mochi można nadziewać
czym tylko się chce, jednak dziś pokażę wam przepis na mochi z lodami.
Składniki:
1/3 szklanki skrobi kukurydzianej
55 g cukru
100 g mąki Shiratamako
180 ml wody
Lody o dowolnym smaku
Przeźroczysta folia spożywcza
Przepis:
Do niewielkiej miseczki wsypać całą mąkę
i wlać wodę. Wstawić do mikrofalówki
lub podgrzać do momentu rozpuszczenia
się mąki. Dodać cukier i wymieszać.
Następnie, używając skrobi, ugnieść
i rozwałkować ciastko. Wyciąć ciasto
za pomocą szklanki, i położyć krążki na niewielkich kawałkach folii.
Następnie, tak jak na zdjęciu zawinąć niewielką ilość lodów i wstawić do
zamrażarki. Po około półgodzinie, Mochi są gotowe do jedzenia. Smacznego!

PREMIERY KINOWE
Pokażę Wam parę ciekawych filmów,
które warto zobaczyć.
1.''Wyszczekani''
reżyseria: Raja Gosnell
premiera: 1 czerwca 2018 (Polska)
gatunek : kmedia
produkcja: USA
Max, pracujący dla policji rottweiler, zostaje wysłany na prestiżową wystawę
psów, by zbadać tajemniczą sprawę związaną z nielegalnym handlem
zwierzętami. Niestety, zostaje tam wysłany wraz ze swym partnerem –
człowiekiem, co rodzi mnóstwo zaskakujących i zabawnych sytuacji.

2.''Uprowadzona księżniczka''
reżyseria: Oleg Malamuzh
gatunek: Animacja Fantasy Komedia
produkcja: Ukraina
premiera: 22 czerwca 2018 (Polska)
Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od pierwszej chwili wiedzą, że nic nie
może ich rozdzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on skromnym
wędrowcem. Ich szczęście szybko znika kiedy dowiadują się podstępnym
planie złego czarownika, który pragnąc zdobyć nieśmiertelność porywa Miłkę.
Wierzy, że pomoże mu ona w pewnym czarnoksięskim magicznym rytuale.
Remik wraz z kompanią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej
z odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpieczeństw, naszpikowana
czarami, pułapkami i setką kłopotów.

3. „Hotel Transylwania 3”
Reżyseria: Genndy Tartakovsky
Gatunek: Animacja , komedia , familijny
Produkcja: USA
Premiera: 12 październik 2018 r.
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą
podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy
w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie
i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów
w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod
światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami
z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani
kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi
potworów.

4. „Ralph Demolka w Internecie"
reżyseria: Rich MoorePhil Johnston
gatunek: Animacja Familijny Komedia
produkcja: USA
premiera: 11 stycznia 2019
Akcja filmu "Ralph Demolka w internecie" przenosi się z salonu gier do
nieznanego i stale rozwijającego się świata internetu. Przy czym nie ma
ostatecznej pewności, czy internet przetrwa demolkę Ralpha...

Ralph, czarny charakter gry wideo wraz z przyjaciółką Wandelopą von Cuks
stawiają wszystko na jedną kartę i wyruszają na tułaczkę po sieci
w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Zagubieni
w nieznanym świecie bohaterowie zdają się w swojej wędrówce na internetową
społeczność, w tym twórcę stron internetowych i biznesmena imieniem Yesss
będącego głównym algorytmem i duszą popularnej strony "BuzzzTube".

Źródło: http://www.filmweb.pl
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POSTACIE Z BAJEK
Król Julian- lemur katta, przybył z Madagaskaru. Lubi
tańczyć i śpiewać. Stale zakłóca pingwinom spokój
i wyprawia całonocne imprezy. Julian twierdzi że był tajnym
agentem i jest Najlepszym Przyjacielem Skippera. Wierzy w
pradawnych bogów, nie jest też zbyt inteligentny ( nie wie o
wymianie baterii w radiu). Julian zakochał się w Marlence.

Garfield-bohaterem jest wylegujący się przed telewizorem,
pożerający lasagnę tłusty, leniwy, rudy kocur, nazywany
Garfieldem. Jego współtowarzyszami są: niezbyt rozgarnięty
pies Odie oraz ich ułomny pod względem towarzyskim
właściciel Jon. Garfield na co dzień dręczy psy (zawsze
po przebudzeniu skopuje z blatu Odiego), przyjaźni się
z myszami.

Pingwiny z MadagaskaruCztery pingwiny przebywające w Park
Zoo podejmują się na co dzień zadania pilnowania porządku . Sprawę tę
skutecznie
komplikuje
banda
lemurów
z samozwańczym władcą Królem Julianem na
czele, który ciągle przeszkadza ptakom w ich
tajnych operacjach. W zoo pingwiny poznają
nowych przyjaciół, jednak mają też wielu wrogów.
Działania ptaków często wykraczają poza obręb
zoo, a niekiedy muszą one mierzyć się z siłami
zagrażającymi całemu światu.

Patrycja Pawlikowska kl. 7

FRYZURY NA LATO
Zbliża się lato, jest już bardzo ciepło, a na taką pogodę najlepsze będą
związane włosy. Mamy tutaj kilka ciekawych propozycji na łatwe
w wykonaniu i zaskakujące fryzury.
1. Błyskawiczne upięcie
1.
2.
3.
4.

Rozdziel włosy na dwie części.
Zwiąż je w dwa supełki.
Końcówki włosów przypnij wsuwkami.
Dla lepszego efektu możesz wpiąć we włosy ozdobną spinkę lub założyć opaskę.

2. Podwyższony kucyk
1.Włosy zwiąż w zwykłego kucyka.
2. Od spodu doczep małą „żabkę” tak, aby nie wystawała spod włosów.

3. Elegancki koczek z warkoczem
1. Zaczynamy od spięcia włosów w wysoki kucyk, następnie dzielimy
go w pionie na dwie części.
2. Z grubszego pasma zawijamy włosy wokół gumki i spinamy wsuwką.
3. Z drugiego, mniejszego, robimy warkocz i zawijamy wokół koku. I podobnie
spinamy.
Izabela Gregorczyk,
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HUMOR
Żona latarnika woła do męża:
- Kochanie, wygraliśmy w konkursie!
- Cudownie, ale co?
- Dwutygodniowe wakacje nad morzem!
Pijany gość do kasjerki:
- ale pani jest brzydka!
- a pan jest pijany!
- taa ale ja wytrzeźwieje…

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. Jeden z nich pyta przewodnika:
- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości?
- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpowiedź.
- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna tak dokładny wiek?
- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy zacząłem tu pracować, a to było
cztery i pół roku temu.

„Ze szkolnej ławki” - Miesięcznik Integracyjnej Szkoły Podstawowej
w Radwanowicach, powstaje w oparciu o materiały zgromadzone
przez uczniów klas IV, V i VI.
Odpowiedzialni: mgr Milena Błądek-Byczek, mgr Dorota Kieś,
Oprawa graficzna: Małgorzata Mitka

