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Samodzielne wykonanie polskiej
flagi i wywieszenie jej 11 XI za
oknem świadczy o naszym
patriotyzmie.

.
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Co to jest patriotyzm według dzieci z naszej szkoły?
* to pamięć o zabytkach sprzed wojny
* to święto, w które wywiesza się flagi
* to pamięć o naszej ojczyźnie

Czym naprawdę jest patriotyzm?
* to szacunek do ojczyzny, do kraju w którym się urodziliśmy  
* to postawa człowieka oparta na przywiązaniu do ojczyzny
* to poczucie więzi z narodem, jego kulturą i tradycją

               Narodowe Święto Niepodległości
    to dobra okazja, by porozmawiać o patriotyzmie
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              Poznajmy się

W klasach pierwszych jest 104 uczniów (60
dziewczynek i 44 chłopców): sześciolatków – 69 i
siedmiolatków – 35. Są wśród nich trzy pary
rodzeństwa, w tym jedna bliźniąt (patrz na następnej
stronie). Dwadzieścioro dzieci z klas pierwszych ma
rodzeństwo w starszych klasach.
Nasi pierwszoklasiści rodzili się najczęściej w
styczniu, marcu, czerwcu i lipcu. Zosia z kl. Id urodziła
się w sylwestra.
Najczęściej powtarzające się nazwiska, to
Lewandowski/a i Szymański/a.
Najpopularniejsze imiona wśród dziewczynek: Amelia,
Natalia, Wiktoria, Maja i Zosia, a wśród chłopców -
Jakub.

.

. .

. .



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 31 11/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zadra Gag@dka

Gry
komputerowe
mają raczej złą
sławę: brutalnej i
bezmyślnej
rozrywki.
Dlatego chcemy
zaproponować
wam gry, które
przyczynią się
do rozwoju
intelektualnego
graczy! To będą
bez wątpienia
gry bez
przemocy:
edukacyjne,
zręcznościowe,
logiczne.
Komputer, w
dzisiejszych
czasach, to
wynalazek, bez
którego nie
można żyć.
Trzeba jednak

nauczyć się
właściwie z
niego korzystać.
Pomogą wam w
tym rodzice, z
którymi należy
uzgodnić
zasady
korzystania z
komputera, a
następnie
przestrzegać
tych zasad.
Przemek
Zieliński
proponuje grę
"Jurassic world",
która według
niego jest
bardzo
interesująca.
Składa się z 4
filmów. Pomaga
rozpoznać
każdy gatunek
dinozaura.

Uczy celować,
szukać i
kierować, czyli
prowadzić
pojazdy:
motocykle i
skutery. Druga
gra, to Lego
"Batman". To 
bardzo
rozwijająca gra.
Są w niej różne
poziomy i dwa
etapy.  
Można w niej
jeździć
samochodami,
latać
samolotami i
pływać
statkami.

       Gry komputerowe 
     to nie tylko rozrywka 
       - to także nauka.

.

Amelka i Wiktorka

Kubuś i Wiktorka

Pierwszoklasiści: Marcel, Kuba, Nadia, Kornelia i Victoria odpowiadają na nasze pytania:
Co musi robić pierwszak?
* uczyć się literek, czytać i niestety odrabiać prace domowe
Czym różnią się starsi uczniowie od pierwszaka?
* uczą się trudnych rzeczy, mają większe ławki, są mądrzejsi, są wyżsi i silniejsi
Co chcielibyście, aby was w szkole spotkało? Czy coś chcielibyście zmienić?
* mnie się nie chce odrabiać prac domowych
* żeby chociaż o jedną lekcję było mniej
* chciałabym, żeby mi wypadł ząb w szkole
* żeby później zaczynały się lekcje, bo nie mogę się wyspać

.

Nadia i Victorka

.
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Stały wróble w kałuży.
Kto dłużej, kto dłużej...

Wtem zobaczyły modrzew
i pełno innych drzew.

I wszędzie były liście
i oczywiście mgliście.

Jeszce rudą wiewiórkę,
a obok niej dziurkę.

Mamę z tatą na spacerze
i synka na rowerze.
                         Przemek Zieliński

Gdy litery się ganiały,
to aż figle wyprawiały.
Jedna złamała nóżkę,
druga złamała rączkę.
Aż karetka przyjechała 
i do szpitala je zabrała.
                        Kuba Chmurzyński

Jest kolorowa jesień
spadają z drzew liście
czerwone, brązowe
i pomarańczowe.
Po dębie wspina się wiewiórka.
Szła wiewiórka, szła prędko
domku szukała,
bo gdzieś domek miała.
                         Basia Jezierska

Duże liście i małe liście szumią,
wszystkie drzewa się cieszą,
bo już jesień
a jesień lubią.
                        Gabryś Przemyłski

Stały wróble w kałuży.
Kto dłużej, kto dłużej...
Aż pięć minut wytrzymały,
bo zamarzły im nogi.
Koledzy ich wyciągnęli
i przykryli ciepłym kocem,
i dali kakao.
                         Kuba Supiński

Leciała sikorka leciała
aż tu nagle deszcz.
Sikorka wpadła do rury.
Leciała w dół i w dół
aż spadła na dół.
Była strasznie wystraszona.
Sięgnął ją mój tata. 
Odleciała bardzo wesoła.
Dokąd poleciała?
                           Krysia Kubera

                          KREATYWNYM BYĆ    
                          
Baw się w poetę! Dokończ, na przykład, wiersz "Wróble" Tadeusz Chudego. Sprawdź sam, jaka to
świetna zabawa. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów dziecięcej twórczości.

        
              ŚWIĘTO DYNI
po raz pierwszy w naszej szkole
      29 października 2015 r.
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Roztargał wiatr włosy jesieni.
W jej włosach liście kolorowe,
a sukienka 
piękna jak drzewa jesienne.
Wszędzie kolorowo,
niebo błękitne jak kryształ.
Kocham jesień,
bo jest taka kolorowa.
                Wiktoria Lewandowska
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       BAW SIĘ RAZEM Z NAMI
Piłkarze i rzecznik Klubu
Wisła Płock byli naszymi gośćmi
30 października 2015 r.
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Wpisz wyrazy
do krzyżówki:

dzik
zajączek
świstak
lis
jeleń
kozica

Czy wiesz,
które zwierzęta
żyją w górach?

Poszukaj ukryte
literki.
Może
dorysujesz coś
według swojego
pomysłu?
Pomaluj
obrazki.
Miłej zabawy.
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