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Prace uczniów klas I-III na konkurs plastyczny
„Ilustracja do wybranego wiersza Jana Brzechwy”

Drodzy Czytelnicy!
W tym numerze:
- o tym, co działo się w szkole w kwietniu,
- historia Święta Pracy, Konstytucji 3 Maja i Dnia Matki,
- ciekawostki o naszych okolicach, tym razem o Piotrowicach,
- ciąg dalszy opowieści o Gulsah i Serafinie,
- powiedzenia i wyrazy trudne, które warto znać,
- kącik filmowo – czytelniczy oraz ciekawostki przyrodnicze,
- następna propozycja zrobienia „Czegoś z niczego”, tym razem prezentu dla Mam z okazji ich święta,
- komiks oraz humor szkolny.
Redakcja
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Z ŻYCIA SZKOŁY
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy szóstej napisali swój
pierwszy poważny egzamin w życiu – Sprawdzian
Szóstoklasisty. Trzymamy kciuki za ich wyniki!

ZAWODY W TENISA STOŁOWEGO
Jako reprezentanci naszej
szkoły, ponownie pojechaliśmy
15 kwietnia na zawody tenisa
stołowego, tym razem do
Zespołu
Szkolno
–
Gimnazjalnego w Wiązownie.
Dziewczyny, które brały
udział w zawodach to:
Dominika Herubin, Justyna
Ładnowska i Aniela Cichecka,
zaś spośród chłopców zagrali:
Aleksander Gajgier, Szymon
Kędziorek i Jarosław Ryszka.
Dziewczęta zajęły VIII miejsce,
a chłopcy V. Liczymy na to, że w następnych zawodach pójdzie nam lepiej.
Aniela Cichecka, kl. VI

Strona

2

VI GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY „ATENA”
26 kwietnia br., Natalia Zawadka, Jan Rosłonek oraz
Mateusz Kędziorek, pod opieką Pani Aleksandry Włodarek nauczycielki języka polskiego, wybrali się do Glinek na VI
Gminny Konkurs Mitologiczny ,,Atena”. Przed rozpoczęciem
międzyszkolnej rywalizacji obejrzeliśmy film ,,O Erosie i
Psyche w XXI wieku” przygotowany przez uczniów ze szkoły
w Nadbrzeżu pod kierunkiem Pani Magdaleny Niewiarowskiej.
Był bardzo zabawny i zarazem ciekawy.
Konkurs składał się z ośmiu konkurencji, takich jak np.:
odpowiadanie na wylosowane pytanie, poprawianie błędów
rzeczowych zawartych w opisie mitu, dobieranie bogów w pary
(według małżeństw).
Do przedostatniej rundy byliśmy na prowadzeniu, lecz na końcu szczęście nam nie dopisało i wylosowaliśmy
najtrudniejsze pytania. Ostatecznie uzyskaliśmy 4 miejsce. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie,
różnice między kolejnymi miejscami wynosiły 1 punkt. W sumie byliśmy zadowoleni z tego jak wypadliśmy.
Mateusz Kędziorek, kl. VI
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DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

Jakub Łączyński, kl.V
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Uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów dla uczestników konkursu oraz gromkimi dla nich
brawami. Przypomnę również, że w naszej szkole, na korytarzach rozwieszone są plakaty, które wykonali
uczniowie kl. 4 - 6 (pod kierunkiem Pani Beaty Szewczyk), tematyką ich są zwierzęta i rośliny chronione.
Pamiętajmy o chronieniu naszego środowiska!

3

22 kwietnia jest Dniem Ziemi,
w naszej szkole odbyła się z tej
okazji uroczystość.
Sala gimnastyczna była bardzo
pięknie przystrojona. Na początku
prowadzący z klasy VI – Mateusz
Kędziorek i Ewa Szostak,
powiedzieli nam co nieco o tym
dniu: kiedy go obchodzimy, gdzie
po raz pierwszy go świętowano.
Następnie, uczniowie kl. Ia odegrali piękne przedstawienie (pod kierunkiem Pani Ewy Gałczyńskiej),
zatytułowane „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Opowiadało o grupce przyjaciół, którzy wybrali się do lasu na piknik.
Kiedy zbierali się już do domu, zapomnieli po sobie posprzątać. Zareagowały na to duszki leśne, przyjaciele
zawstydzili się i od razu wzięli się za sprzątanie. Z tego przedstawienia wywnioskowaliśmy, że nie należy śmiecić
w lasach!
Później odbył się szkolny konkurs
przyrodniczy (pod kierunkiem Pani Beaty
Szewczyk), w którym udział wzięło 7 drużyn
z klas 4 - 6. W każdej drużynie mogło być od
3 do 4 zawodników. Konkurs składał się z 80
pytań, wszystkie grupy musiały odpowiedzieć
na 8 z nich. Zwyciężyła drużyna nr 7, która
zdobyła 7 na 8 możliwych punktów, w skład
jej wchodzili: Julia Białek, Julia Gromada,
Marta Burkowska oraz Jakub Łączyński.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy!
Następnie, klasa IIa zaśpiewała piosenkę o ochronie środowiska (pod kierunkiem Pani Teresy Gajak) i
prowadzący przedstawili nam Kodeks Przyjaciela Przyrody.
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY CHRONIONE – PRACE NASZYCH UCZNIÓW

IX POWIATOWY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ
20 kwietnia 2016 roku odbył się XI
Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej w
Wiązownie, w którym uczestniczyły uczennice z
naszej szkoły. Z klas I-III były to Maja
Seroczyńska oraz Julia Skiba, a z kl. IV - VI
Weronika Sędecka i ja – Anna Piros. Udało mi się
zdobyć III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Mam nadzieję, że następnym razem osiągniemy
lepsze wyniki w tym konkursie.
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Anna Piros, kl. V
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AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA 3 MAJA
29 kwietnia br., w sali
gimnastycznej w naszej szkole,
odbył się apel z okazji Święta 3
Maja. Akademię przygotowali
uczniowie klasy IV, pod kierunkiem
swojej
wychowawczyni,
Pani
Justyny Kolobius - Zaremby.
Recytowali patriotyczne wiersze i
śpiewali
piosenki.
Całe
przedstawienie było ciekawe i
myślę, że uczniowie naszej szkoły
dowiedzieli się z niego o historii
Święta 3 Maja.
Mateusz Kędziorek, kl. VI

ZAJĘCIA Z ZUMBY W NASZEJ SZKOLE
29 kwietnia do naszej szkoły przyjechała Pani Beata
Wojciechowska-Sosnowska, instruktorka Zumby i
Zumby kids.
Najpierw przybliżę Wam co to jest Zumba. Istnieje
ona od ok. 15 – 20 lat, powstała przez przypadek. Zumbę
wymyślił 46 letni Alberto „Beto” Perez, instruktor
fitnessu i tancerz. Pewnego razu zapomniał wziąć na
zajęcia muzykę do fitnessu, użył melodii do tańca i
ćwiczenia
poprowadził
zupełnie
improwizując.
Wyrzucono go za to, ale ludzie zaczęli ćwiczyć do muzyki
tanecznej.
Zumba jest dynamiczna i różnorodna, daje mnóstwo
zabawy i radości. Nasi uczniowie świetnie się przy niej
bawili. Małe dzieci (kl. I-II) miały swoje zajęcia od godziny 10:30 do 11:25, za to starsi od 11:45 do 12:30.
Te zajęcia były świetną przygodą!
Aniela Cichecka, kl. VI

ZAWODY W „DWA OGNIE”
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Uczniowie klasy III wzięli udział w Mistrzostwach Gminy Karczew Szkół Podstawowych w „Dwa Ognie”!
Dziewczęta zajęły I miejsce, zaś chłopcy III! Gratulujemy!
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AKTUALNOŚCI
HISTORIA ŚWIĘTA PRACY
1 maja obchodzimy Święto Pracy. Mimo, że w nazwie mamy wyraz
,,praca’’, to w tym dniu nie pracujemy. Skąd ta tradycja? Otóż na świecie
jest ono obchodzone od 1890 roku, by upamiętnić wydarzenia
pierwszych dni maja 1886r., kiedy to w Chicago, w Stanach
Zjednoczonych strajkowano, by został wprowadzony ośmiogodzinny
system pracy. Początkowo były to nielegalne demonstracje, w końcu w
wielu krajach zyskały uznanie i zaczęto traktować je poważnie.
W Polsce Święto Pracy jest świętem narodowym od 1950 roku, a
zaczęto je obchodzić w 1891 roku, wbrew woli zaborców.
W czasach PRL-u Święto Pracy było jednym z najważniejszych
świąt narodowych. Wtedy też ulicami miast przechodziły „Pochody
Pierwszomajowe”. W latach 80-tych manifestacje często kończyły się
reakcją milicji. Obecnie nazwę ,,1 maja” nosi wiele placów i ulic.
Jak świętowaliście ten dzień w Waszych rodzinach w tym roku?
Może było jakieś grillowanie, biesiadowanie? A może ….. praca w
ogrodzie?
Jan Rosłonek, kl. V

DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm RP 20
lutego 2004 r. Obchodzimy go 2 maja. Tego też dnia
obchodzimy mniej znany Dzień Polonii i Polaków za
granicą.
2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu
w wielu domach i w we wszystkich instytucjach
publicznych wywieszamy naszą flagę. Z okazji Dnia Flagi
organizowane są różne uroczystości i imprezy, np.: biegi.
Barwy flagi Polski składają się z dwóch poziomych pasów:
białego oraz czerwonego. Są one odwzorowaniem
kolorystyki godła państwowego, które stanowi biały orzeł
na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki na pasie górnym umieszczamy białego orła, a na dolnym czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te, według symboliki używanej w heraldyce, mają następujące znaczenie:
• Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie
wartości duchowych czystość i niepokalanie.
• Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.
Według wiersza ,,Barwy Ojczyste” Czesława Janczarskiego polskie barwy mają symboliczne znaczenie:
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Pamiętajmy jak wygląda polska flaga, gdyż niektóre państwa mają bardzo podobne do naszej, co czasami
wywołuje śmieszne sytuacje.
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Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Jan Rosłonek
Źródło: wikipedia.org
Foto: szkolneblogi.pl
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 r. było bardzo
ważne dla naszego kraju. Przed tym historycznym
wydarzeniem, w Rzeczpospolitej miał miejsce pierwszy
rozbiór Polski, w wyniku którego jej ziemie zostały
podzielone przez wrogie mocarstwa - Rosję, Austrię i Prusy.
Zależało im, aby Rzeczpospolita była słaba oraz zależna od
ich rządów. Dlatego też sejm zwołany w Warszawie w 1788
r. przez króla Stanisława Augusta, który trwał aż cztery lata,
zwany Sejmem Wielkim lub Sejmem Czteroletnim,
wprowadził reformy mające unowocześnić i uniezależnić
Rzeczpospolitą od Rosji. W czasie tych czterech lat posłowie
podejmowali decyzje większością głosów, co było bardzo
ważne, bo wcześniej obowiązywała zasada ,,liberum veto”,
która dawała im możliwość zrywania obrad sejmu i
unieważniania podjętych wcześniej postanowień (jeśli tylko
coś nie było w ich interesie).
W końcu, 3 maja 1791 r., nie bez trudności, uchwalono
Konstytucję 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie,
a druga na świecie, która nadawała prawa i obowiązki
obywatelom. Pozbawiła szlachtę prawa najwyższej
zwierzchności wobec poddanych, został wprowadzony
jednolity rząd oraz wojsko. Wolna elekcja została zniesiona,
tron miał być dziedziczny. Wprowadzono władzę
ustawodawczą, czyli jeden z elementów tworzących władzę
w państwie. W skład izby poselskiej mieli wejść
przedstawiciele miast z prawem głosu w sprawach
dotyczących mieszczan. Ustalono również, że co 25 lat
będzie zwoływany Sejm w celu poprawienia Konstytucji.
Mam nadzieję, że Wy, Drodzy Czytelnicy naszej gazetki, zawsze będziecie pamiętać jaka jest historia
Konstytucji 3 Maja oraz obchodzić ten dzień z należytym szacunkiem.
Jakub Gniadek, kl. V

Ewa Szostak, kl. VI
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Jak wszyscy wiecie, niebawem będzie Dzień Matki. Data
tego święta zależy od tego w jakim kraju się je obchodzi.
W Polsce jest to 26 maja. Tego dnia, dzieci kupują lub
robią drobne upominki swoim mamom. W moim domu,
szykujemy z siostrami dla mamy prezenty i przez cały dzień
wykonujemy za nią jej codzienne obowiązki. W każdym
kraju Dzień Matki obchodzony jest tak samo.
Pewnie zastanawiacie się skąd wzięło się to święto.
Wywodzi się z początku XX w. W 1907 r. Anna Jarvis, która
była Amerykanką, zrozpaczona po śmierci swojej matki,
zaczęła domagać się ustanowienia święta upamiętniającego
miłość i poświęcenie wszystkich kobiet wychowujących
dzieci. Już w 1914 r. amerykański kongres ustanowił Dzień
Matki, który obchodzi się tam w drugą niedzielę maja. W
Polsce po raz pierwszy obchodzono go w 1914 r. w Krakowie
i od tamtej pory Dzień Matki świętujemy co roku.
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DZIEŃ MATKI
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CIEKAWOSTKI
NIETYPOWE ŚWIĘTA W MAJU
Drodzy czytelnicy, w tym artykule chcę Wam przedstawić święta nietypowe, o których pewnie już nie raz
słyszeliście. Nie są to znane święta, takie jak Dzień Kobiet, lecz te mniej pospolite.
Oto święta na miesiąc maj:
2 maja obchodzimy m.in. Dzień Grilla.
4 maja jest Międzynarodowy Dzień Strażaka oraz Dzień Gwiezdnych Wojen.
5 maja - Światowy Dzień Higieny Rąk oraz Dzień Europy.
6 maja - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek oraz Narodowy Dzień Zwycięstwa.
11 maja - Dzień bez Śmiecenia.
15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki oraz Międzynarodowy Dzień Rodzin.
18 maja - Światowy Dzień Pieczenia.
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków.
21 maja - Dzień Kosmosu.
22 maja - Dzień Praw Zwierząt.
24 maja jest Europejski Dzień Parków Wodnych i Europejski Dzień Parków Narodowych.
25 maja - Dzień Mleka i Dzień Królewny.
30 maja - Światowy Dzień Soku.
31 maja - Europejski Dzień Sąsiada i Dzień Bociana Białego.
Jakub Łączyński, kl. V
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PIOTROWICE
W tym numerze gazetki szkolnej chciałybyśmy
opowiedzieć Wam o Piotrowicach. Naszym zdaniem to ważne,
aby znać historię swoich okolic. Uważamy też, że ta wiedza
poszerza nasze horyzonty. Każda miejscowość w naszym
regionie ma ciekawą historię, którą warto znać.
Wieś Piotrowice leży na południe od Sobiekurska.
Najstarsze informacje o Piotrowicach pochodzą z roku 1244,
kiedy książę mazowiecki Konrad I, przeznaczył pieniądze na
budowę kościoła czerskiego. Piotrowice były jedną ze wsi
szlacheckich.
Około 1320 roku, Piotrowice, własność książęca, została
nadana wyższemu urzędnikowi dworu, Janowi, dziedzicowi
Brzumina. Piotrowice zostały zniszczone w 1809 r. podczas
wojny polsko - austriackiej, tak, że w 1827 r. zostało tylko 15
zabudowań i 115 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym,
czyli po uzyskaniu niepodległości, we wsi powstała szkoła
powszechna, a także w 1917 r. została zorganizowana
Ochotnicza Straż Pożarna. We wrześniu 1939 r. Niemcy
przystąpili do niszczenia Wisły. Na wieś spadło kilkaset
pocisków armatnich, przez co niemal wszystkie budynki
stanęły w płomieniach, tylko trzy z nich ocalały. W tym czasie
zginęło 17 mieszkańców, którzy nie zdążyli uciec. Na szczęście pogorzelcom pomogli mieszkańcy okolicznych
wsi. Piotrowice zostały odbudowane według planów niemieckich.
Obecnie, w tej wsi dominuje rolnictwo i ogrodnictwo, a jezioro Browar, które było świadkiem czasów, kiedy
pod wsią płynęła Wisła, dziś jest miejscem wypoczynku i raju dla wędkarzy.
Anna Piros, kl. V i Oliwia Fic, kl. VI
Źródło zdjęcia: google.pl/maps
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POWIEDZENIA
W tym numerze powracam do powiedzeń, mam nadzieję, że ponownie zaciekawi Was to co przygotowałam.
Być kulą u nogi – być ciężarem.
Być w siódmym niebie – cieszyć się, czuć się przyjemnie.
Być kowalem swojego losu – to znaczy, że to od nas zależy jak nasze życie się potoczy.
Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli – nie należy robić dalekosiężnych planów, gdyż nie możesz
być pewien tego, co się wydarzy w najbliższej przyszłości.
Licho nie śpi – niebezpieczeństwo zawsze może czaić się za rogiem.
Aniela Cichecka, kl. VI

WYRAZY TRUDNE
Oto kolejne trudne wyrazy, które warto znać:
Adekwatnie – zgodnie z czymś, np.: „zachowywać się adekwatnie do sytuacji”.
Oceniać obiektywnie – bezstronnie, zgodnie z rzeczywistością.
Oceniać subiektywnie – na podstawie osobistych poglądów, kierując się tylko i wyłącznie swoją opinią.
Elokwentny – ktoś, kto nie ma trudności z wysławianiem się, potrafi pięknie i przekonująco mówić.
Dyskomfort – uczucie psychicznej lub fizycznej niewygody.
Aniela Cichecka, kl. VI

OPOWIADANIA

Mateusz Kędziorek, kl. VI.
Źródło rysunku: pl.dontstarve.wikia.com
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[…] Serafin, tak jak sobie zaplanował,
udał się do Doliny Smoków. Podróż łodzią
przebiegła mu w oka mgnieniu. Kiedy
zacumował do brzegu, nagle usłyszał
przeraźliwe miauczenie kota. Rozejrzał się
dookoła i zobaczył uwięzionego w
pułapkę kociszopa. Jako że był dobrym
człowiekiem, uwolnił go. Zwierzę
serdecznie uśmiechnęło się do niego, co
oznaczało, że zostali najlepszymi
przyjaciółmi. Odtąd dotrzymywało mu
kroku.
Towarzysz młodzieńca poprowadził go do królowej smoków, Belli Onar - matki Gulsach. U bram pałacu
stali strażnicy, którzy nie mieli najmniejszego zamiaru wpuścić Serafina. Nagle młodzieniec zauważył, że do
bramy zamku nadjeżdża królewski powóz. Nie zastanawiając się wskoczył do niego. Tak, jak się spodziewał
znajdowała się tam Bella.
Opowiedział jej całą historię swojej miłości do Gulsach, a ona ucieszyła się, że jej córka żyje i ma się dobrze.
Kazała służącym prędko zawieźć ją do Antoniego - ojca nimfy, by przekonać go do ślubu Gulsach z Serafinem,
a Serafinowi, z niewiadomej przyczyny nakazała pozostać w jej pałacu.
Następnego dnia, do zamku przybył poseł z informacją dla młodzieńca, aby udał się na Szklaną Wieżę ogłosić
całemu ludowi o swoich zaślubinach. Znajdowała się ona niedaleko od jego dotychczasowego miejsca pobytu.
Zgodnie z regułami, aby ogłosić zaślubiny, musiał złożyć ofiarę w wysokości stu pięćdziesięciu róż oraz jednej
wielkiej świecy. Gdy kwiaty wyschną, a knot się wypali, wówczas może rozpocząć się uroczystość weselna.
Chwilę później dostał od posła informację, aby wraz ze swoim przyjacielem kociszopem udali się do
posiadłości „Edirne”, by tam chwilowo zamieszkać. Serafin nie mógł się już doczekać, kiedy ujrzy swą piękną,
ukochaną Gulsach. CDN…
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KĄCIK FILMOWO - CZYTELNICZY
FILM „OŚMIOKLASIŚCI NIE PŁACZĄ”
Oglądałem ostatnio bardzo ciekawy holenderski film,
który nosi tytuł „Ośmioklasiści nie płaczą” w reżyserii
Dennisa Botsa, chciałbym Wam go polecić.
Opowiada o dwunastoletniej Akkie, bardzo lubianej
przez rówieśników (tylko jeden chłopiec w klasie jej nie
akceptuje).
Dziewczynka ma inne zainteresowania niż wszystkie jej
koleżanki, lubi grać w piłkę nożną.
Niedługo jednak, krwotok z jej nosa zapowiada przykrą
chorobę - białaczkę. Akkie trafia do szpitala i dowiaduje się
co to za nowotwór. Zawiera układ z zaprzyjaźnionym
lekarzem, że jeśli nie będzie już dla niej ratunku, ten ogoli
sobie wąsy. Zbiera też koraliki, które dostaje po każdej
chemii od personelu szpitalnego.
Czy pan doktor ogoli wąsy? Czy chłopak z klasy Akkie
polubi ją?
Wszystkiego dowiecie się oglądając ten pouczający i
wzruszający film. Gorąco polecam.
Jakub Łączyński, kl. V

Strona
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POWIEŚĆ „MOMO” MICHAELA ENDE
W tym numerze gazetki chciałbym
polecić Wam książkę ,,Momo” Michaela
Ende. Jest to opowieść o małej dziewczynce,
która mieszka w starożytnych ruinach.
Obdarzona darem słuchania, ma wielu
przyjaciół, w tym także dorosłych, którzy
powierzają jej swoje troski.
Po pewnym czasie nikt nie może znaleźć
dla niej ani chwili na rozmowę lub zabawę.
Jak się później dowiedziała, spowodowane
jest to tym, że tajemniczy szarzy panowie
podstępnie pozbawiają ludzi wolnego czasu.
Książka ta nie jest przeznaczona
wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Jej
czytelnikami powinni być także zabiegani z
powodu codziennych obowiązków i pracy
rodzice.
Uważam, że powieść ta jest jak
najbardziej godna polecenia, gdyż ma
ciekawą fabułę i jest bardzo wciągająca.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do
przeczytania jej!
Mateusz Kędziorek, kl. VI.
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
KOT
Drodzy czytelnicy „Ciekawostek przyrodniczych”, tym razem opowiem Wam o jednym, zwykłym zwierzęciu,
a mianowicie o kocie. Postanowiłem zaskoczyć Was o nim takimi informacjami, których pewnie nie znacie.
Na świecie istnieje wiele ras kotów, w naszej okolicy najbardziej znany jest dachowiec, z natury włóczęga.
Niektórzy z Was na pewno kiedyś mieli lub nadal mają takiego kota i trzymają go w domu bądź na dworze.
Dobrze wiecie, że dachowcowi wystarczy trochę czułości, opieki i pożywienia. Koty w ciągu dnia przeciętnie
przesypiają około piętnastu godzin. Wszędzie znajdą sobie miejsce do małej drzemki, choć najbardziej lubią te,
w których pada dużo słońca. Koty, które lubią leżeć i dużo wypoczywać nazywamy ,,kanapowcami’’, przeważnie
są otyłe i brakuje im ruchu.
Zauważyliście, że koty ocierają się o Wasze
nogi i inne przedmioty? W ten sposób znaczą
swoje terytorium. Powodem kociej dumy są
wąsy. Wyrastają z górnej wargi i są to wąsy
czuciowe. Odpowiadają za orientację w
ciemnościach, itp. Jak zapewne wiecie, koty
polują na myszy i ptaki, np. wróble i gołębie
hodowlane. Po udanym polowaniu sporo
odsypiają, tak jak wcześniej wspomniałem.
Znacie chyba kilka powiedzeń związanych z kotami?, np. ,,koty zawsze spadają na cztery łapy”, „czarny kot
przynosi pecha” lub „tyle co kot napłakał”. Choć koty mają opinię „chodzących własnymi ścieżkami
indywidualistów”, są przemiłymi, domowymi zwierzakami.
Jakub Gniadek, kl. V

ZRÓB „COŚ Z NICZEGO”

Oliwia Fic, Iza Korgul, kl. VI
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Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy,
przygotowałyśmy wraz z Izą propozycję
wykonania słodkiego prezentu dla Waszych
mam.
Przygotujcie:
- Sizal (sznureczki w różnych kolorach,
podobne do siana, można je kupić w sklepie
papierniczym),
- Papier samoprzylepny,
- Wstążkę lub ozdobny sznurek,
- Słoik bez etykietki,
- I oczywiście słodycze.
Sposób wykonania:
Do
słoika
włóż
sizal,
papierem
samoprzylepnym oklej zakrętkę od niego i
poprzyklejaj na nią różne serduszka i inne
wzory. Następnie u góry pojemniczka
przywiąż wstążkę lub ozdobny sznurek. Do
środka słoika należy wrzucić jakieś cukierki
albo smakołyki, które lubi Wasza mama.
Na pewno będzie szczęśliwa, że dostała taki słodki słoiczek. Zachęcamy Was do wykonywania naszych
projektów!
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KOMIKS
Jaka piękna
dziś pogoda!

Mam ochotę
na wycieczkę
rowerową

Świetny pomysł, co
powiesz na
przejażdżkę do
muzeum w
Otwocku Wielkim?

Nie wiedziałam,
że może tu być
tyle ciekawych
rzeczy!

Za dużo
zjadłam…

Chętnie!

Piknik to wspaniały
pomysł!
Może jutro też się
gdzieś
wybierzemy?

Dominika Białek, kl. V

HUMOR SZKOLNY
Mama śpiewa córeczce piosenkę na dobranoc. Śpiewa
po raz 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nagle córeczka pyta:
- Mamo, kiedy przestaniesz śpiewać, bo chcę już iść
spać?!
Grupa turystów zwiedza ruiny zamku. Wśród nich jest
mężczyzna z małym chłopcem.
- Tatusiu, czy to właśnie tu mamusia uczyła się
jeździć naszym samochodem?

Strona
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Ojciec czyta na dobranoc bajkę swojemu synowi. Po
pół godzinie przychodzi mama i się pyta:
- I co, śpi?
Na to syn odpowiada:
- Nareszcie śpi.

Ola pyta ekspedientkę:
- Po ile jest ten lizak za 50 gr?
- Tato, czy wiesz, który pociąg ma największe
opóźnienie? - Nie mam pojęcia!
- Ten, który obiecałeś mi na gwiazdkę w zeszłym
roku.
Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Hubercika:
- Dlaczego płaczesz, dziecko?
- Bo zgubiłem 10 zł...
- Masz tu 10 zł i nie płacz.
Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze.
- Czemu jeszcze płaczesz?
- Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20 zł.
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