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Jajko - podstawowy składnik setek potraw, a przy tym
prawdziwa skarbnica witamin, składników mineralnych i…
ciekawostek. Poznaj kilka zaskakujących faktów dotyczących
jajek.
* Kolor skorupki jajka nie zależy od sposobu żywienia kury, ale od
jej cech genetycznych. Białe jajka znoszą kury Leghorny zaś
pozostałe rasy - brązowe i beżowe. Polacy wybierają na ogół jajka w
beżowym kolorze.
* Na powierzchni skorupki jajka znajduje się 17 000 maleńkich
porów.
* Przeciętna kura składa średnio od 250 do 270 jajek rocznie, jednak
niektóre kury składają ich ponad 300.
* Najmniejsze na świecie ptasie jajko to jajko kolibra, a największe strusia. Aby ugotować na twardo jajo strusie potrzeba 2 godzin.

Witajcie!
W tym artykule chciałbym wam polecić grę Gothic! Gra jest naprawdę świetna i
zdecydowanie warta polecenia! Możesz kupić całą sagę gier za małe pieniądze.
Osobiście polecam wam również dodatek Mroczne Tajemnice ( z dubbingiemsłychać teksty ). Będzie wam się pobierał z półtorej godziny, dubbing podobnie.
UWAGA! Pobierzcie z internetu np. żeby pokazywało wam się pobieranie pliku w
google. Przenieście na pulpit, Mroczne Tajemnice to taka czaszka która pali jointa.
Musicie zainstalować gothic 1 playerkit. 1.08k. Gdy już macie wszystko, pełną
wersję gothica oczywiście też, fapacie w playerkita, możliwe, że będzie język do
wybrania potem browse/zmień (czy coś takiego) potem: Komputer>Dysk
Lokalny C> Program Files> Pirhania Bhyts> Gothic ( nie system ) .Potem w m
MT wybieracie Komputer> Dysk Lokalny C> Program Files> Pirhania Bhytes>
Gothic,,\ instalator zaliczy zwieche na 2-3 min, dubbing też, potem wchodzicie w
Komputer> Dysk Lokalny C> Program Files > Pirhania Bhytes > Gothic i klikacie
w GothicStarter (WAŻNE! Musicie uruchomić jako administrator) I macie Gothic
Mroczne tajemnice, uruchamiacie i możecie cieszyć się grą. Możliwe, że nie
będzie działać i będziecie musieli odpalać grę nawet z 4-5 razy. Polecam wam
obóz Strażników Przed Kopalnią. Dodatek wiele wyjaśnia i wiele wnosi do
podstawki. Co do Gothica MT gdy wejdziecie w googlach w Gothic 1 Mt, macie
Poziomkaz, I pobieracie z dowolnej stronki (linki są pod napisami w wersji 2.02).
Z resztą, poradzicie sobie, w internetach macie w ciul takich artykułów.

Jak zrobić muchomory z jajek i pomidorów?

1- Jajka ugotuj na twardo. Odkrój na płasko ich spód,
aby jajka stabilnie stało na talerzu oraz górną część.
2- Pomidory przekrój na połówki. Na każde jajko połóż połówkę
pomidora. Zrób kropki na muchomorach za pomocą majonezu lub
ziołowego serka do kanapek. Trawkę zrób z rzeżuchy, sparzonego
szpinaku lub natki pietruszki.
Odpowiedzi do zagadek:
1. Kura
2. Wydmuszka
3. Stół
4. Jajko
5. Zając

Humor
Przychodzi zajączek do sklepu i mówi:
-Poproszę 1kg sera.
Następnego dnia znów prosi o ser i tak kilka dni. 7 dnia przychodzi i
mówi:
-Poproszę 1 kg sera.
-Nie ma sera. Ale po co ci ten ser?
-Chodź, pokażę ci.-Powiedział zajączek do sprzedawcy- Szybciej!
Udali się nad jezioro. Tam zajączek wrzuca ser do wody, chwilę
bulgocze i plusk! Sera nie ma.
-Co to jest??
-Nie wiem ale strasznie lubi ser.


W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Łaciata, powiedz co!

Zabawne święta kalendarzowe
* 7.01 Dzień Dziwaka
* 17.02 Dzień Kota
* 12.03 Dzień Drzemki W Pracy
* 12.04 Dzień Czekolady
* 19.05 Dzień Dobrych Uczynków
* 10.06 Światowy Dzień Robienia Na Drutach W Miejscach
Publicznych
* 17.07 Światowy Dzień Emocji
* 21.08 Dzień Optymisty
* 22.09 Światowy Dzień Bez Samochodu
* 6.10 Światowy Dzień Uśmiechu
* 12.11 Światowy Dzień Bicia Rekordów
* 1.12 Światowy Dzień Puszczania Bąk

- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.



Zagadki Wielkanocne:
1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem
nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla siebie.
2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się
nadaje?
3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty?
4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała?
5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak
pomponik przez zielone pola goni?

Mól książkowy
Halo halo! Dzisiaj mam dla was serię książek pt.: 'Dziennik
Cwaniaczka'. Seria jest prześwietna i szkoda, że szybko się ją czyta.
O swoim życiu opowiada Greg Heffley. To taki kombinator, co to
chce sobie uprościć życie jak najbardziej może. Seria ma 10 książek:
1: Dziennik Cwaniaczka
2: Rodrick rządzi
3: Szczyt wszystkiego
4: Ubaw po pachy
5: Przykra prawda
6: Biała gorączka
7: Trzeci do pary
8: Zezowate szczęście
9: Droga przez mękę
10: Stara bieda
Rodzicom się raczej nie spodoba, ale wam na pewno :P

Telefony w PSP5

Tradycyjnie pierwszego dnia wiosny w naszej szkole odbywa się
konkurs wiedzy na temat Alarmowego Numeru 112.
W bieżącym roku wzięły udział trzy klasy:
4a, 4b, 4d.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą teoretyczną, przygotowali
także plakaty.

Zwyciężyła klasa 4a. Gratulujemy!

Witajcie! Chciałem poruszyć temat telefonów w naszej szkole.
Teoretycznie nie możemy używać telefonów w naszej szkole ale co?
I tak wszyscy to robią, a wielu nauczycieli ma to głęboko w
poważaniu. Np.: Ostatnim razem mój kolega grał sobie na telefonie
a obok przechodzi nauczyciel, który nawet nie spojrzał co kolega
trzyma za plecakiem. W sumie to nawet fajnie bo można se popykać
w jakąś grę no ale sorry, najpierw jest zakaz a jakoś tylko nieliczni
naczyciele patrzą czy nie gracie se przypadkiem. No i takie get rekt,
bo można grać sobie mimo zakazu. A co do 3 osób max w toalecie
to tez tak jest :P. Dużo osób dalej wchodzi dotoalety tłumami
niczym dziewczyny (chyba to właśnie je najbardziej zabolało :P)
żeby robić np. water bottle flip chalange.

Zabijacze czasu
Nie dla was czytanie książek? Gdy nudzicie się w domu lub w
podróży? Oto parę umilaczy czasu:
Pobierz sobie jakiś film ( na podróż i do domu )
Wyjdź na dwór, pograj w gałę z kolegami ( do domu )
Wyjdź na spacer, ewentualnie z rodzicami ( do domu )
Pograj w karty czy w co tam lubisz z mamą lub tatą ( na podróż i do
domu )
Pograj na kompie ( na podróż i do domu )
Wbij na Skypa i pogadaj z kolegami ( na podróż i do domu )
Ogarnij Face'a czy Snapa (na podróż i do domu )
Pluj i łap :P

