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W lutym świętujemy

Dzień babci i dziadka to święta obchodzone w Europie od II
połowy XX wieku. Obchodzone są dla uhonorowania babć i
dziadków. Dzień babci obchodzony jest 21 stycznia, a dzień
dziadka - 22 stycznia. Wszystkim babciom i dziadkom
życzymy samych dobrych dni, dużo zdrowia i uśmiechu
Źródło:https//pl.m.wikipedia.org/wiki/

Napisała Trang z klasy
Przedstawiamy Wam wydanie zimowe naszej szkolnej
gazetki „Pismak”.
W tym numerze możecie przeczytać kilka ciekawostek o
Dniu Babci i Dziadka, a także o Walentynkach.
Opowiemy trochę o filmach i grach komputerowych.
Dowiecie się, jak może wyglądać świat w przyszłości.

Udanej lektury życzy
Redakcja „Pismaka”

Teatr/kino/kultura

Ekspert komputerowy poleca:

Najpopularniejsza piosenka miesiąca
„Gary’sMod” to gra komputerowa z wieloma możliwościami tworzenia,
strzelania, niszczenia WSZYSTKIEGO
WSZYSTKIEGO!! Można w niej też pobierać różne mapy
mapy, na
których można grać, albo różne bronie, narzędzia, wygląd głównej postaci np.:
Harry Potter, darth vader, spring trap i wiele innych.
W tej grze można też grać w wiele różnych trybów
trybów, w które się gra w
multiplayer (to znaczy, że z wieloma graczami) np.: tryboule In terrorist Town
Town,
w którym są terroryści,
roryści, detektywi i niewinni.
Detektywi
etektywi i niewinni muszą się dowiedzieć
dowiedzieć,, kto jest terrorystą i zabić tę osobę,
a terroryści muszą dyskretnie wszystkich zabić. Jest też prop hunt (prop znaczy
przedmiot, a hunt to znaczy znaleźć i zabić
zabić), w tym trybie chodzi o to,
to że są
szukający i naukowcy.
Naukowcy muszą się przemienić w jakiś przedmiot np.: kubek i stanąć w jakimś
najbardziej nie podejrzanym miejscu
miejscu, i poczekać aż czas się skończy
skończy, i zostać nie
odnalezionym przez szukających.
Jest też wiele
iele innych trybów: sleed build, w którym z różnych przedmiotów
buduje się sanki i ściga się z innymi graczami. Tryb fnaf (five nights at fredy’s)
fredy’s),
w którym jest się albo strażnikiem albo kontrolerem. Kontrole
Kontrolerzy sterują
animatronikami, które muszą dotrzeć do strażnika i go zabić
zabić, a on musi się
bronić, zamykając drzwi i patrząc w kamery (#na_pewno_nie_zginie;)).
Ta gra jest jak kosmos.. JJest pełna nieskończonych możliwości, można w niej
robić dosłownie wszystko
wszystko. Polecam tę grę każdemu, kto lubi tworzyć co chce i
mieć do tego wolne pole bez ograniczeń
ograniczeń. Gary’s Mod to kosmos pełen
możliwości!
Autor tekstu:
Adam Kowalewski z klasy 5C

Najpopularniejszą piosenką stycznia jest piosenka Ed'a
Sheerana Perfect.
Uzyskała ona 300 mln wyświetleń oraz 1 mln łapek
w górę w zaledwie 4 dni.
Opowiada ona o tym, jak piosenkarz wyjeżdża
z dziewczyną i przyjaciółmi na narty, a następnie, jak spędza
ze swoją dziewczyną zimę.
Autor tekstu: Ola Cegielska z klasy 6a

W lutym świętujemy

Silnik odrzutowy kontra twarz ?!!

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14
lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego , którego
czczono jako patrona zakochanych. Dzień ten stał się okazją
do wręczania sobie podarunków, okazując w ten sposób
uczucia naszym bliskim.

Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stanie z waszą twarzą po bliskim
spotkaniu z silnikiem odrzutowym? Jeśli tak, to mam dla was fantastyczną
wiadomość! Na zagranicznym kanale „The Hacksmith” opublikowano
materiał, na którym głowa zrobiona z żelu balistycznego jest zbliżona na
bardzo bliską odległość do silnika odrzutowego. Efekt końcowy jest
zaskakujący! Zainteresowanym podaję nazwę filmu: „Jet Engine VS FACE
(Flying Like Iron Man Update)”.

Zdjęcie: https://i.ytimg.com/vi/YS2y_12IWlA/maxresdefault.jpg

Autor: Paweł Mazur

Źródło:https//pl.m.wikipedia.org/wiki/

Napisała Trang z klasy 5a

Film, który warto obejrzeć
Według mnie film, który warto jest obejrzeć
to „Cudowny chłopak”. Film opowiada o
dziesięcioletnim Auggie. Chłopiec przeżył 27
operacji dzięki, którym może normalnie
funkcjonować,
lecz...
Auggie
ma
zniekształconą twarz. Przez dwa lata mama
uczyła go w domu, ale potem rodzice
postanowili wysłać go do szkoły.

Z dumą informujemy, że uczeń naszej szkoły Yulian Zhydachevskyy zdobył II
miejsce w tym konkursie w kategorii I – klas 4-6.
I miejsce – Aleksandra Waśkiewicz, SP nr 260 im. Jana Matejki, ul.
Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa, opiekun – p. Agnieszka Dymińska;
II miejsce – Yulian Zhydachevskyy, SP nr 191 im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego, ul. Bokserska 30, 02-682 Warszawa, opiekun – p. Ewelina
Adamczyk
III miejsce – Józef Garner, SP nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”, ul. Międzyborska 70, 04-010 Warszawa,
opiekun – p. Karolina Szydłowska.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w
Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.

Świat Pełen Zmian
Nasz świat jest pełen zmian, nowości i nowych doznań w życiu. Na
niektóre nie mamy wpływu, a na niektóre czekamy z niecierpliwością. Podzielę
się teraz moimi przemyśleniami na temat przyszłości i jak będą wyglądać nasze
dokonania, bo to od nich zależy, jak ona będzie wyglądać.
Mówi się, że przyszłość to lepsze jutro, czas kiedy wszystko będzie lepsze.
Myślimy, że przyszłość jest nieprzewidywalna, ale tak naprawdę to są wyniki
naszych dokonań. Każdy wyobraża sobie przyszłość w innych barwach. Jedni na
przykład widzą same dobre rzeczy, a inni myślą, że przyszłość będzie
katastrofalna!
Jest aktualnie 2017 rok i ludzie niezbyt dbają o to, by przyszłość była piękna.
Jednak w przyszłości będziemy się: dużo uczyć, nie prowadzić wojen i działać
ekologicznie. Od tych rzeczy zależy piękno naszej przyszłości.
Ja wyobrażam sobie przyszłość taką, że będzie dużo super nowoczesnych
smartphonów, samochodów, a nawet powstaną statki kosmiczne, dzięki
którym będzie można podróżować z planety na planetę. Powstaną również
roboty ze sztuczną inteligencją, dzięki którym większość obowiązków będą
wykonywać za nas.
Mówi się, że największym odkryciem ludzkości są szczepionki, dzięki
którym wiele groźnych chorób przestało istnieć. Marzy mi się, żeby powstały
szczepionki na choroby, na które nadal nie ma lekarstwa, takie jak rak,
borelioza i inne świństwa. Przyszłość nie zawsze musi być czarnym
scenariuszem.
Przyszłość może być początkiem końca, ale nie zawsze! Może być też
piękna i super fajna. To nasze dokonania tworzą przyszłość. Życie to zmiany,
zróbmy na nie miejsce.

Autor: Adam Kowalewski z klasy 5c

Teatr/kino/kultura

Babcia mówi pa pa
W czwartek 08.02.2018 r. poszłam z klasą do teatru Rampa na
spektakl pt. : „Babcia mówi pa pa”.

Opowiada on o chłopcu, którego babcia umarła, ale rodzice nie umieli
mu o tym powiedzieć. Kiedy więc jego rodzice wyszli z domu, on
poprosił o pomoc kruka z książki, którą pisała jego babcia, żeby mu
pomógł ją odnaleźć.
Chłopak na swojej drodze, którą przebył ze swoją zabawką od babci,
spotkał: porzucone zabawki, dzieci, które zatrzymały czas, żeby nie
dorastać i mityczne stworzenia - tegazy.
Spektakl sam w sobie był okey, lecz aktor, który grał kruka, okropnie
głośno śpiewał, wręcz krzyczał.
Tekst napisała:
Ola Cegielska z klasy 6 a

Wyniki I Konkursu Kaligraficznego „Kaligraf 2018”

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza
Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19.
W dniu 16 lutego wyłoniono laureatów w I Warszawskim Konkursie
Kaligraficznym „Kaligraf 2018”. Konkurs miał na celu propagowanie
estetycznego i kształtnego pisma, rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego
języka oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Najpierw wszyscy się z niego śmieją, ale
później zdobywa wielu przyjaciół.

Film każdy może odebrać inaczej np.
pomyśleć o swoim zachowaniu albo, jak ja, po
obejrzeniu filmu przyjąć go oschle i za jakiś
czas dopiero zacząć go przeżywać.
Autor: Ola Cegielska

Na I edycję konkursu wpłynęło 75 prac z 22 szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. W konkursie reprezentowanych było 9 dzielnic m.st.
Warszawy.
W jury zasiedli kaligrafowie, autorzy podręczników do kaligrafii, edukatorzy
kulturalni, którzy szczególną uwagę zwracali na estetykę pisma.
Zadanie konkursowe polegało na pięknym przepisaniu jednego z dołączonych
do regulaminu fragmentów utworu Antoine de Saint – Exupery’ego Mały
Książę oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.

źródła: film w kinie, zwiastun i google grafika pod hasłem: cudowny
chłopak

Zastanawiacie się jak spędzić czas zimą, zwłaszcza czas wolny – np.
weekendy lub ferie. Oto moje propozycje:

Jak spędziłam ferie?

Jak można spędzić ferie?


Iść na eventy typu: finał WOŚPU,



chodzić na programy np.: Zima w Mieście,



wyjechać np. na zimowisko,



iść na łyżwy, snowboard itd.,



zabawa śniegiem.
Autor: Ola Cegielska

W pierwszym tygodniu ferii poszłam na 26.
finał WOŚPU i na film pt.: "Cudowny chłopak", zaś w
drugim tygodniu pojechałam z babcią do cioci na pięć
dni oraz na noc do drugiej cioci z mamą i tatą.

Autor: Ola Cegielska, kl. 6a

