A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: Published::$cache
Filename: libraries/Lib_space.php
Line Number: 22
Backtrace:
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/libraries/Lib_space.php
Line: 22
Function: _error_handler
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/controllers/Published.php
Line: 17
Function: library
File: /var/www/MAM/devel/www/index.php
Line: 251
Function: require_once
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Z życia szkoły

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca w SP nr 1 w Czarnej
Białostockiej obchodzono Pierwszy
Dzień Wiosny. Zamiast lekcji odbyły
się konkursy i zabawy. Uczniowie
wszystkich klas wraz z
tworzyli
marzanny oraz wybierali
nauczycielami
osób,
które
przebierali w wiosenne
kilka
stroje.
Uroczystość była ciekawa i
zabawna.
Autorki:
Maja Daniłowicz
Alicja Matyszczyk

Dzień Otwarty
23 marca 2018r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Czarnej
Białostockiej odbył się
Dzień Otwarty. Przedszkolaki
miały okazję zwiedzić naszą
szkołę w godzinach od 17
do19.
W programie przewidziano:
- zwiedzanie szkoły,

- gry i zabawy dydaktyczne,
- słodki poczęstunek.
Dzieciom bardzo się podobało i
na pewno jeszcze tu wrócą!

Cogito ergo... LEGO,
czyli historia w klocku ujęta
LEGO to najbardziej
marka
klocków na świecie. Jest prywatną
rozpoznawalna
firmą rodzinną z siedzibą w Billund w
Danii. Kieruje nią Kjeld Kirk Kristiansen
–wnuk założyciela Olega Kirka
Kristiansena. To firma o globalnym
zasięgu i trzeci co do wielkości sprzedaży
producent zabawek na świecie.
może
LEGOsię również poszczycić
sklepem,
flagowymktóry mieści się przy
Square
w Londynie, który został otwarty w
Leicester

Do najbardziej znanych i cieszących
popularnością
serii klocków zaliczany:
się
Architecture:
miniaturowe modele
najsłynniejszych budowli na świecie
City: pojazdy i scenki z życia

Ale
czy od zawsze
LEGO było
listopadzie
2016 roku.
klocków? Sprawdźmy to!
fabryką
Z pewnością ten, kto nie zagłębiał się
historię
marki nie wie, że firma LEGO
w
zawsze
zajmowała się tworzeniem
nie
sławnych klocków. Wszystko zaczęło
w
się1932 r. od Olego Kirka
zapracowanego
stolarza z Billund w
Kristiansena,
Danii. Firma Olego przechodziła trudności
i aby podreperować jej finanse Ole wraz z
synem Godtfredem zaczął
drewniane
wytwarzać zabawki. Dwa lata później
firma oficjalnie przybrała nazwę
która
pochodzi od dwóch duńskich
LEGO,
LEg
GOdt,
co oznacza: dobra zabawa i z
słów
łaciny: składam. W 1947 r. firma
zaczęła
LEGO produkować plastikowe
Pierwsze
zabawki. plastikowe klocki powstały
1949
r., ale ich stylistyka odbiegała
w
tych,
od jakie znamy. W takiej postaci
są
dziś produkuje się od 28
jakie
1958
r. To właśnie wtedy firma
stycznia
otrzymała
patent na klocki z tworzywa
LEGO
ABS – mocnego, niełamiącego się
plastiku. W Polsce LEGO
jest od 1990 r.
sprzedawane

Od kilku lat w różnych miejscach
można
świata oglądać Wystawy Klocków
LEGO, które przyciągają rzesze
ciekawskich odwiedzających. Oprócz

mieszkańców
miasteczka
Creator:
modele 3 w 1
Duplo: przeznaczone dla dzieci w wieku 1 –
5 lat
Mindstorms: budowa i programowanie
własnych robotów
Speed Champions: seria aut sportowych
wyścigowych
na licencji
i
Star Wars: świat „Gwiezdnych
Super Heroes: superbohaterowie
Wojen”
Marvell
komiksówi DC Comics
Technic: realistycznie działające konstrukcje i
modele
Ale czy LEGO to tylko plastikowe
Z
pewnością można stwierdzić, że firma
klocki?
pomyślała i o tych, którzy nie czują się
w
roli budowniczych i wypuściła na
dobrze
słynne
rynek minifigurki.
Z biegiem lat firma zaczęła tworzyć
parki
rozrywki. Jako pierwszy powstał
również
mieście
założyciela spółki w 1968 r.
w
znajdują
Pozostałesię w Niemczech, Kalifornii, i
Brytanii.
Wielkiej

znanych
można
zobaczyć
te, którezestawów
zasłynęły
ilością
których
użyto do ich konstrukcji.
też
klocków,
największe
zestawy w historii LEGO
Dwa
Sokół
Millenium
z „Gwiezdnych
to:
-Wojen”
7541 klocków oraz Tadż Mahal – 5923
elementy. Na wystawach gratką są
podobizny
sławnych ludzi oraz autorskie
też
projekty miłośników budowania. Można
zobaczyć m.in. wierną kopię R. M.
TITANIC,
która ma 3 m wysokości,
S.
11
m
długości
i pochłonęła pół
aż
klocków!
miliona
LEGO to swoista ikona
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej
dzisiejszej
popkultury. Kochają je wszyscy, od
małego rocznego szkraba do sędziwego
dziadka, który patrząc na pudełeczka
klocków, wspomina, kiedy kupił
opakowanie swojemu potomkowi i
całą
z pewnością przez najbliższe lata
inic
nikt nie zbije z piedestału tak
wszechstronnej i łączącej pokolenia
zabawki.
Alan Kudlewski, kl. IVb

żródło:lego polska

Lecimy po nowe przygody Grega
Lubisz czytać ? A może nie? W każdym razie sięgnij po książkę Jeffa
Kiney'a "Dziennik cwaniaczka: no to lecimy".
Mnie się spodobała, więc w tym numerze napiszę jej recenzję.

Głównym bohaterem tej książki
jest Greg Heffley, przeciętny
chłopak lubiący spokój i gry
wideo. Jego marzeniem jest
zostanie bardzo sławną osobą.
Chłopak jednak przynosi pecha
swojemu otoczeniu. Akcja
tomu
tego rozgrywa się w Święta
Bożego Narodzenia, kiedy

Książka jest napisana slangiem
młodzieżowym czcionką comic
sans. Sama oprawa graficzna jest
niczego sobie- wszystko
przypomina prawdziwy dziennik.
Dodatkowo Greg lubi rysować,
przez co cała książka przywodzi
myśl komiks.
na
Ogólnie książka jest

rodzice
Grega
zobaczyli
reklamę
kurortu,
w
którym
spędzili
podróż
poślubną. Zapowiadało się
ale
niestety ...
dobrze,

bardzokrótka
dobra,- tylko
że
trochę
oczywiście
niestety
dla
tych, którzy lubią czytać ;-).
tylko
Według mnie zasługuje na solidne
6-. Polecam!
Wiktor
Sak

źródło:http://diary-of-akiwimpyd.wikia.com/wiki/Greg_Heffley

