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Polecamy:
Co piszczy w Szósteczce?
Łamigłówki dla mądrej główki
Nasze zwierzaki…
Coś śmiesznego dla każdego
Super „Horoskop”

Ryby: Niedługo zacznie się okres dobrego humoru. Oceny w szkole będą coraz
lepsze, ale trzeba się starać. W wolne dni zacznij spędzać czas z przyjaciółmi opłaci
Ci się to. Dobry dzień: sobota.
Baran: Niestety, ale złapał Cię zły okres. Uważaj na dziewczynę spod znaku
strzelca, ma na Ciebie zły wpływ. Musisz wziąć się za naukę. Dobry dzień: wtorek.
Byk: Czy wiesz o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Twoja
kumpela wpadła w niezłe tarapaty i po cichu liczy na Ciebie. Niestety, aby jej
pomóc, musisz się nieźle nakombinować. Czy będzie ci się chciało? Nie licz na
gwiazdy- o tym musisz już zadecydować sama. Dobry dzień: środa.
Bliźnięta: Uważaj, żeby ze spotkań z przyjaciółmi nie wynikło nic złego. Zła
pogoda zniechęci Cię do nauki, ale się nie poddawaj. Dobry dzień: niedziela.
Rak: Czasami miłość pojawia się w momencie, w którym nikt by się jej nie
spodziewał... Wpadłaś w oko chłopakowi, i to chłopakowi, który podoba się jednej z
Twoich koleżanek. Dobry dzień: czwartek.
Lew: W październiku zabraknie Ci chęci do nauki. Może sport poprawi Ci
samopoczucie. A na wieczór polecam ciepłą czekoladę i długą kąpiel. Dobry dzień:
piątek.
Panna: Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Jeżeli nie to zacznij
myśleć inaczej. Szykuje się problem w szkole. Znajomi odwrócą się od Ciebie.
Dobry dzień: poniedziałek.
Waga: Szykuje się problem w szkole. Znajomi dojdą do wniosku, że troszkę
przesadzasz z odpisywaniem od nich prac domowych. Postaraj się ich udobruchać- na przykład odrób za nich lekcje, pozgłaszaj się do odpowiedzi, samodzielnie
wywalcz jakąś dobrą ocenę. Wytrącisz im z rąk argument! Dobry dzień: sobota.
Skorpion: Konflikty z przyjaciółmi pogorszyły tylko sytuacje. Ale nie martw się oni
na pewno nie mają Ci już niczego za złe. Pamiętaj uczymy się na błędach. Dobry
dzień: wtorek.
Strzelec: Nadmiar obowiązków domowych, kilku fajnych kolegów, no i szkoła...
wszystko to sprawi, że zapomnisz o swojej dobrej przyjaciółce. Dziewczyna poczuje
się odrzucona i zacznie spędzać swój wolny czas z inną kumpelą. Oby nie oznaczało
to dla Ciebie końca znajomości. Dobry dzień: środa.
Koziorożec: Chłopak, którego dotąd uważałaś za przyjaciela (a może coś więcej?),
wykręci Ci ohydny numer. Zawiedziona, odwrócisz się do niego plecami. Po
pewnym czasie koleś zrozumie swój błąd i będzie chciał Cię przeprosić. Czy
przyjmiesz go z otwartymi ramionami? Zadecyduj sama! Dobry dzień: niedziela.
Wodnik: Będziesz się czuć jak na huśtawce- raz lepiej, raz gorzej, a czasami
zupełnie nijako. Nic dziwnego: początek tygodnia to zawsze szkoła, zagrożenie
pytaniem bądź niezapowiedzianą kartkówką. W weekendy natomiast odbywają się
szalone domówki, a poza tym jest czas na leniuchowanie! Dobry dzień:
poniedziałek.

Aztekowie (lud, który przybył około 1250
roku do Doliny Meksyku i dał początek
imperium azteckiemu, nazywał się Mexica
lub Mexitin) przypuszczalnie żyli w
północnym Meksyku, aż wreszcie około XIII
wieku postanowili przenieść się na południe.
Twierdzili, że podkradli owoce z boskiego
drzewa i bóg się tak rozgniewał, że za karę
kazał im wędrować po całej Ameryce Środkowej. Kiedy przybyli do żyznej
Doliny Meksyku, mieszkało tam plemię nazywające siebie „ ludem o twarzy,
której nikt nie zna”.
Wędrujący bezdomni Aztekowie zostali pokonani i niemal wybici do nogi
przez władcę miasta Colhuacan. Ci, którzy przeżyli, zostali niewolnikami.
Ale nawet jako niewolnicy przysparzali wielu kłopotów, dlatego władca
Colhuacan wysłał Azteków do walki z bardzo potężnym wrogiem, który miał
ich wykończyć... tak przynajmniej sądził ów przywódca.
Tymczasem Aztekowie wrócili. Zdziwiony władca Colhuacan stwierdził:

- Na pewno daliście nogę, wy, tchórze!
Na to wojownicy Azteccy otworzyli torby i wysypali u stóp władcy stertę
ludzkich uszu.
- Oto nieprzyjaciel, przeciw któremu nas posłałeś! Pokonaliśmy go!

Fragment pochodzi z książki „Ci niesamowici Aztekowie”

Sikorowate, sikory – rodzina ptaków z rzędu
wróblowatych. Obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne, zamieszkujące półkulę
północną i Afrykę. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:






osiągają niewielkie rozmiary (średnia długość ciała: 12–13 cm),
mają krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi,
mają mały, krótki dziób (odżywiają się owadami),
większość charakteryzuje się kontrastowym, najczęściej czarnobiałym, ubarwieniem głowy,
mają 10 lotek I rzędu oraz 12 sterówek.

Są to w większości gatunki o dużej liczebności (przykładowo sikora
bogatka jest jednym z najliczniejszych ptaków Polski). Nie są zagrożone
wyginięciem. Jedynie 3 gatunki z rodzaju parus uznaje się za narażone
w przyszłości na utratę liczebności lub wręcz wymarcie. Do polskiej
awifauny zalicza się 7 gatunków, wszystkie są objęte ścisłą ochroną
gatunkową.

Nasza klasa VI b 26.09.2011r. pojechała na wycieczkę do Krupina koło
Prostek. Autokarem jechało 12 uczniów, 3 opiekunów w tym
wychowawczyni. Zatrzymaliśmy się przy wjeździe do Prostek, gdzie czekał
na nas pan z bryczką. Dojechaliśmy nią do Krupina.
Następnie pojechaliśmy zwiedzać bunkry. Gdy wróciliśmy czekało na nas
rozpalone ognisko, na którym piekliśmy pianki, kiełbaski i chleb. Później
każdy z nas jeździł na koniu o imieniu Gniada lub grał w różne gry. Na
koniec podziękowaliśmy panu za świetną zabawę i wróciliśmy do Ełku.
Wszyscy wspaniale bawiliśmy się podczas wycieczki.

Damian- klasa VIb
Wyjątkowa godzina wychowawcza klas szóstych!!!
30 września 2011r. klasy 6a i 6b wybrały się na godzinie
wychowawczej do Sądu Rejonowego w Ełku. Uczniowie mieli okazję
zwiedzić siedzibę sądu oraz spędzić prawie godzinę w sali rozpraw.
Przedstawiciel tej instytucji - Sędzia Sądu Rejonowego w Ełku
Krzysztof Andrzejewski odpowiadał na liczne pytania szóstoklasistów.

Serdecznie polecamy!!!!

-Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?
-Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk.
Pani wychowawczyni pyta Jasia:
-Jakie jest twoje hobby?
-A co to jest hobby? – pyta Jaś.
-No…, to co lubisz najbardziej.
-Zupa pomidorowa – odpowiada Jaś.
Mama pyta Jasia:
-Dlaczego nie umyłeś zębów?
-Bo mydło nie zmieściło mi się do buzi.
Jasiu mówi do swojego kolegi:
-U mnie w domu modlimy się przed każdym posiłkiem.
Na to kolega odpowiada:
-U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

. . . . . . . . . . . . . . . - to gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba północnego,
trzecia co do wielkości konstelacja nieba.
1. Sadzonka ziemniaka
2. Słowo przeczące
3. . . . . . układanki
4. Można go zdobyć np. na Olimpiadzie
5. . . . . . Nadmorski
6. „Nigdy” po angielsku
7. Zdrobnienie od „mały”
8. Dwumiesięczna przerwa między szkołą
9. W lesie rosną . . . . .
10. Owoc dębu
11. Stolica Litwy
12. Kwaśny, zielony owoc
13. Dobry z twarogiem, mięsem lub dżemem
14. Małe, płaczące . . . . .
15. Nazwa tej gazetki.
16. Inaczej osoba czymś zainteresowana
17. Pożąda czegoś
18. Zatacza kółka . . . . .

Przychodzi Jaś do lekarza:
-Co ci dolega?
-Kuleję z matematyki.
Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już więcej się nie powtórzy!
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?
Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: "nie wiem",
a ty napisałeś: "ja też".

