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      Jasełka na              
   szkolnej scenie

Bezpieczne ferie

 

Widowisko
rozpoczęło się od
zaprezentowania
scenek, w których
widzowie mogli
dostrzec
współczesne
podejście do
obchodów
Bożego
Narodzenia.Gdy
bohaterowie
relacjonowali
swoje świąteczne
zapracowanie, na
scenie pojawiał

się diabełek
ukazujący grzechy
główne. By
odnaleźć właściwy
sens świątecznej
atmosfery, nasi
bohaterowie, a
tym samym i
widzowie, zostali
przeniesieni do
wydarzeń sprzed
dwóch tysięcy lat.
Następnie do
stajenki udali się
 z  darami
pastuszkowie,

Trzej Królowie
oraz nasi
współcześni
bohaterowie. Na
tle utworu Wieża
Babel uczniowie
zbudowali wieżę
cnót. Całość
przedstawienia
zamknęli
najmłodsi aktorzy.
          
            (magda)

jasełka

Klasa VI
Szczepanik
Magdalena - 5,5
Kierońska
Magdalena - 5,4
Wójcik Zuzanna -
4,9
Klasa V
Gotfryd Stanisław -
5,5
Cieśla Ewa - 5,3
Ozga Wiktoria - 5,3
 Klasa IV
Kieroński Mariusz -
5,1                   
Klasa III

Kieroński Mateusz,
Klimczak Kacper,
Nieć Szymon,
Rzepka Michał
Klasa II
Kwiek Kamil,
Myszor Mateusz,
Potępa Gabriela,
Kwiek Kacper
Klasa I
Łabuz Marcin,
Smagacz Michał,
Ozga Mikołaj,
Cieśla Justyna
Gratulujemy!

14 stycznia naszą
szkołę odwiedził
policjant. Udzielił
nam rad na
bezpieczne ferie.
Oto one:
Nigdy nie
zjeżdżamy na
sankach w pobliżu
dróg. Rzucając się
śnieżkami, nie
łączymy miękkiego
śniegu z kawałkami
lodu. Bądźmy
widoczni na drodze.
(magda)

ferie

    Najlepsi uczniowie

i ich średnie ocen magda

magda
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                      Dzień                          
               Babci i Dziadka

                     Uczniowie                                
        ze stuprocentową frekwencją

Klasa VI: Szczepanik Magdalena, Kierońska
Magdalena, Żaba Sabina.
Klasa V: Cieśla Ewa.
Klasa IV: Barnaś Weronika, Gniadek Klemens,
Kieroński Mariusz, Paciorek Małgorzata.
Klasa III: Kieroński Mateusz, Rzepka Michał.
Klasa II: Paciorek Karolina.
Klasa I: Cieśla Justyna, Smagacz Michał. 
    Życzymy Wam "końskiego" zdrowia również      
 w drugim półroczu!             

kochani dziadkowie

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i
Dziadka to najpiękniejsze dni, w których
obdarzani są oni szczególnymi dowodami
miłości. W Szkole Podstawowej w
Brzozowej zapraszanie babć i dziadków
na uroczystość z okazji ich święta jest już
tradycją na stałe wpisaną w repertuar
imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka
to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci,
ale przede wszystkim dla babć i
dziadków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości.Właśnie z tej
okazji dnia 17.01.2016 r. o godzinie 14.00
w Domu Ludowym w Brzozowej odbyła
się uroczystość pod hasłem „Babciu,
Dziadku, to znów ja, niespodziankę dla
Was mam…”. Zaproszeni dziadkowie
licznie przybyli, aby podziwiać występy
swoich wnucząt.  
                                
                                                            (wiki)

ewa

      Zabawa  choinkowa      
      

16 stycznia odbyła się długo oczekiwana zabawa
choinkowa tym razem podzielona na trzy części.
Rozpoczęła się o godz. 9:00. Bawili się na niej
uczniowie klas I-III aż do 11:30. Piętnaście minut 
później na salę przybyli zerówkowicze i młodsze
dzieci, by skończyć tańce o godz. 11:45. Na dwóch
pierwszych zmianach były konkursy na
najciekawsze przebrania. Nie brakowało
spidermenów, księżniczek, motylków i biedronek.
Pojawili się także policjanci, strażacy, klauni i
kopciuszek. Na końcu zabawę zaczęły najstarsze
dzieci z naszej szkoły. Nie brakowało także fantów
na loterii fantowej, przynoszonych przez
wszystkich uczniów i nauczycieli. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili.  (ewka) 

wiki

zabawa najmłodszych
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Nauka pisowni "ż" i "rz"                          wymiennego
i niewymiennego

Pisownia "rz" obowiązuje w
wyrazach, w których obowiązuje
pisownia historyczna
jarzębina, rzadki, 
rząd,  rzeka, rzepa, orzech.
Pisownia "ż" obowiązuje w
dwuznaku "dż" w wyrazach
takich jak:
dżem, dżuma, dżentelmen,
dżdżysty, dżokej.

"Rz" piszemy, gdy: 
- w wyrazach wymienia się na "r", 
- Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz   -
 -mierz, -mistrz,
- Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w. 

Wyjątki: 
wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa
ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna,
pszenica, pszenżyto, 
w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.:
lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy,
mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy. 

 "Ż" piszemy: 
- gdy wymienia się w innych formach tego samego
wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s, 
- w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż, 
- po literach: l, ł, r, n.

Najczęściej występuje odmiana ż na g,
a najrzadziej ż na h.

b) gdy występuje przed nią litera:

– l, np. Elżbieta, najlżejszy;

– ł, np. małżonek, łżeć;

– r, np. rżeć, skarżyć się;

– n, np. inżynier, branża;

– w nielicznych wyrazach po literze m,
np. mżawka, mżysty, komża.

c) w cząstkach -że, -ż dołączonych do wyrazu,
np. chodźże, dajże, jakoż, ależ;

d) w zakończeniach -aż, -eż, wyrazów które są
nazwami czynności lub rzeczy (wyrazy
często zapożyczone z francuskiego),
np. sondaż, instruktaż, łupież, grabież;

Pisownia ż obowiązuje po
literach r, l, ł:
drżenie, rżeć, ulżyć, łże;
wyjątki: półrzadki, współrządzić;
Pisownia ż obowiązuje w
partykułach -że, -ż:
jakże, niemalże, skończże, weźże, jakiż, takoż,
tenże, bądźże, stańże, jakże, cóż,
któż, czyż, gdyż;

ma

Rz piszemy po spółgłoskach: b,
p, d, t, g, k, ch, j, w, np.: 

brzeg, brzoza,
przebój, sprzedawca,
drzewo, modrzew,
trzeba, patrzeć,
grzyb, pielgrzym,
chrzan, chrząszcz,
spojrzeć, ujrzeć,
wrzesień, wrzeciono.

ma

m

Uzupełnij i przyjdź do
nauczyciela po plusa z
aktywności lub "motywca":)
książka - bo.......,
wstążka - bo.......,
mosiężny - bo.......,
pieniążek - bo.......,
drużyna - bo.......,
watażka - bo.......,
każę (coś zrobić) - bo.......,
mażę (po czymś) - bo.......,
przerażenie - bo.......
zamrażać - bo........

ma

mar

mar

m

mar
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          Wiersze i rysunki naszych kolegów
                               

ewa

                                     
  Przyjaźń
Szanuj przyjaźń swą,        
 bo możesz mieć ją jedyną.
Przyjaciel to skarb,
który może Cię wspierać   
w trudnych chwilach.

Przyjaciela możesz mieć
tylko jednego
 sprawiedliwego,
nie możesz go kupić 
musisz go zdobyć.

Teraz rozumiem, że
Przyjaciel jest skarbem,
w naszym życiu.
                          --mw,wb--

                    
 Walentynki

Jeśli zdziwiona jest Twoja
minka, 

Z jakiej okazji list ten
wysłany, 

Przypomnij sobie, że
Walentego 

Jest to Światowy Dzień
Zakochanych.
                               (wera) 

walentynka

         Śnieg   

    
Co jest białe i puszyste?                
  Z nieba zimą sypie się? 
Co kochają wszystkie dzieci ?
Kto  wie, co to?
To jest … śnieg!

A więc chwytaj narty, sanki,
Rękawiczki ciepłe włóż,
Na podwórko szybko idź,
Nawet nie  patrz, czy jest mróz! 

Bo mróz straszny nie jest, nie!
Chociaż w nosy szczypie nas.
Więc nie czekaj i nie zwlekaj!
Chodź na sanki, bo już czas! 
                
                            Wiktoria Ozga
   

          Zabawa

Czy to piątek, czy sobota,
Do zabawy jest ochota.
Gdy na dworze jest
słoneczko,
To bawimy się nad rzeczką.

W chowanego jest zabawa,
Jasiu szuka, potem Ada.
Nie wiadomo, gdzie się
schować,
Może ktoś podpowie nam ?

Już skończyła się zabawa,
Bardzo smutno będzie nam.
                     Kierońska M
                         Szczepanik M

bałwan

wiki
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               Dzień zakochanych

MK

Dzień Zakochanych często
oznaczany jest kolorem
czerwonym i różowym, które stają
się obecnie oficjalnymi kolorami
tego święta. Tego dnia na każdym
kroku widać czerwone serca, róże i
amorki z łukami i strzałami
skierowanymi w stronę
zakochanych. 
Walentynki początkowo miały
pełnić rolę święta dla
zakochanych i dać im szansę
wyrażenia tego jak bardzo zależy
im na drugiej osobie. Koncepcja
święta została jednak rozszerzona i
obecnie ma służyć jak święto dla
wszystkich tych, którzy pragną
wyrazić swoją miłość do bliskich, w
tym do członków rodziny.
                     

                     MK MW

Pomimo katolickiego patrona,
świętego Walentego, czasem
wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem
pochodzącym z Cesarstwa
Rzymskiego, polegającym
głównie na poszukiwaniu
wybranki serca, np. przez
losowanie jej imienia ze
specjalnej urny. Współczesny
dzień zakochanych nie ma jednak
bezpośredniego związku z
jednym konkretnym
świętem starożytnego Rzymu,
choć jest kojarzony z takimi
postaciami z mitologii
jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno
Februata.
                                   MK i MW

        Poczta Walentynkowa 

W naszej szkole obchodzony był
dzień zakochanych. Tego roku
zorganizowaliśmy  pocztę
walentynkową. Do specjalnej
skrzynki wrzucaliśmy kartki i listy
do osób, które lubimy. Wśród
adresatów znaleźli się prawie
wszyscy uczniowie. Miło jest
dostać list, z którego wynika, że
jest się lubianym:):):)

                 Życzenia 

         Sukcesów w życiu,
         szczęścia w miłości,
         dużo uścisków.
         Samych radości,
         spełnienia marzeń,
         mocy słodyczy,
         w Dniu Walentego.
                      .......... Ci życzy !

Amore

                  Kwiat miłości

  Jest jeden kwiat - kwiat jak      
wiosenne zorze,
Tak pełen blasków i woniących  
tchnień,
Lecz rwać go można w rannej
tylko porze,
Jak słodką mannę we
wschodzący dzień,
Miłości kwiat.
Więc zrywaj kwiat! Korzystaj z
błogiej chwili!
W uroczy ślub miłość z
młodością wiąż!
Nim słońce życia na zachód się
schyli,
Nim wrzące serce
zmrozi zimny grób -
Korzystaj z lat,
Rwij miłości kwiat!            
                                   --MW--

Św. Walenty, patron
zakochanych, był
chrześcijańskim kapłanem, który,
według legendy, za czasów
cesarza rzymskiego Klaudiusza II
udzielał potajemnie ślubów.
Kapłan Walenty potajemnie
pomagał parom brać ślub w
Rzymie za czasów cesarza
Klaudiusza II Gockiego. Panował
wówczas zakaz ożenku, który był
związany z rekrutacją mężczyzn
do wojska. Św. Walenty został
jednak przyłapany i skazany na
śmierć. Po torturach został
stracony w dniu 14 lutego 269 lub
270 r. , w dzień miłosnych spotkań i
zabaw. Jeszcze przed śmiercią
przywrócił wzrok słudze cesarza,
który wtedy się nawrócił. 
                                             MK

MK

MK i MW

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kupidyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eros_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juno_Februata
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Koszykówka    
 nie jest zła!

W soboty... 
   też do szkoły :)

15 grudnia w
Gromniku
odbyły się
zawody w
koszykówkę
dziewcząt i
chłopców ze
szkół

podstawowych.
  Chłopcy z
Brzozowej po
dwóch wygra-
nych i jednej
przegranej zajęli
drugie miejsce.
Gratulujemy!

Dziewczyny z
kolei stanęły na
ostatnim stopniu
podium.
Brzozo-wa była
bardzo
waleczna, ale i
tak wszystkiego

nie wygrała.
Następne
zawody będą w
siatkówkę, a w
tej dyscyplinie
jesteśmy
dobrzy.(stagot)

     Siatkówka -
 gminne zawody

11 i 18 lutego
2016 r. w
Gromniku
odbyły się
zawody w
siatkówkę.
Brzozowa wy-
padła w tych
konkurencjach
bardzo dobrze.

Tak dziewczyny
jak i chłopcy
zajęli drugie
miejsce.
Nasi koledzy
ulegli
Gromnikowi, a
koleżanki
Siemiechowowi.
Gratulujemy! 

  Nowe koszulki  
     Brzozowej

W soboty Pan
Dyrektor
organizuje
zajęcia spor-
towe. Chodzi-
my na halę do
Siemiechowa
lub na sali w
Brzozowej
gramy w różne
dyscypliny. 

W tym roku
Szkoła Podsta-
wowa w Brzo-
zowej zakupiła
nowe koszulki
sportowe, w
których nasi
koledzy i
koleżanki będą 
reprezentować
szkołę

w zawodach
sportowych.
Stroje są koloru
pomarańczowego.
Naklejono na
nich numery od
1 do 13 i napis
"SP Brzozowa".
    
   (stagot)

Nasze nowe koszulki...

Rzut za trzy...

Zagrajmy też w
soboty...

Piłka meczowa

Po feriach frajda-narty sg

sg

sg

sg

sg
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                       Siedziba władz Szwajcarii                        
                               - Berno

                              Zabytki Berna

          

        Czy wiesz, że...

ewka

Katedra św. Piotra i Pawła w Bernie - główna świątynia
Kościoła Chrześcijańsko-Katolickiego w Szwajcarii. To
pochodząca z XIX wieku katedra, została wybudowana
w latach 1858 - 1864 i była pierwszym katolickim
kościołem w Bernie. Architektura kościoła była
przedmiotem międzynarodowego konkursu, w którym
udział wzięli czołowi architekci sakralni - ostatecznie
zwyciężyła koncepcja mieszanej świątyni o
charakterze romańskim, z elementami gotyckimi.
                                                        (ewka)

Katedra w Bernie – największy kościół w Bernie i w
Szwajcarii. Budowla rozpoczęta w stylu
późnogotyckim została ukończona dopiero w XIX w., w
stylu neogotyckim. Po reformacji kościół stał się
świątynią parafii protestanckiej. 
Budowę kościoła rozpoczęto w 1421. Zleceniodawcą
budowy było miasto Berno jak i zakon krzyżacki.
Ponadto budowę finansowały bogate rodziny
berneńskie jak i cechy rzemieślnicze. Świątynię
poświęcono św. Wincentemu z Saragossy. 
                                                                 (wiki)

W wieku 4 lat dzieci idą do szkoły.
Nauka trwa 4 dni, środy są dniem
wolnym. 
Dopiero po spędzeniu w kraju 12 lat
można otrzymać obywatelstwo.
Kraj ten zamieszkuje około 20 000
Polaków.

                              (ewka)
W.O.

Miasto leży nad rzeką Aare dzielącą je na dwie części połączone
mostami. Założył je w 1191 roku książę Bertold V von Zähringen i, według
legendy, nazwał je Bern (niem. Bär – niedźwiedź), gdyż zabił tam
niedźwiedzia podczas polowania. Dziś niedźwiedź znajduje się w miejskim
herbie i jest maskotką miasta. Od XIX wieku na wybiegu nad rzeką Aare
trzymane są niedźwiedzie. Berno jest dzisiaj ważnym węzłem
komunikacyjnym, stanowi siedzibę centralnych władz, zagranicznych
przedsiębiorstw oraz organizacji międzynarodowych. Mimo to miasto nie
straciło nic ze swojego prowincjonalnego uroku. Na siedzibę rządu
Szwajcarii zostało wybrane w 1848 roku.
                                                                       (ewka)

Szwajcaria jest górzystym
państwem położonym w Europie
Zachodniej. Nie  posiada dostępu
do morza. Graniczy z pięcioma
państwami: Austrią,
Liechtensteinem, Francją,
 Włochami  oraz z Niemcami. Jest
jednym z najmniejszych państw.  
                                     (wiki)

             I coś o geografii...

Berno z lotu ptaka

góry
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          Brzozowa wokół nas
                          Red. Kierońska M. i Barnaś W.

  Wyrażenia gwarowe

                 Akcja kolędników misyjnych 
                                w Brzozowej

Dnia 27.12.
2015 r.
w naszej parafii
 po Mszy św.
dzieci
z Brzozowej i
Policht
wyruszyły z
wizytą
kolędniczą. 
W barwnych
strojach,

z radosnym
śpiewem
wędrowały od
domu do domu
głosząc wesołą
nowinę o
narodzinach
Chrystusa. 
Dzieląc się
radością,
prosiły o datki
na potrzeby

swoich
ubogich 
rówieśników.
Parafianie
chętnie
przyjmowali
młodych
kolędników i
hojnie składali
ofiary na dzieci
z krajów
misyjnych. kolędnicy

     
  Orszak Trzech Króli

cap - kozioł lub
przenośnie
głupiec
ceber �-
drewniane
naczynie          
z dwoma

uchwytami
służące do
mycia garnków 
cep -proste
narzędzie do
ręcznego
młócenia zboża

chołpa
(chałupa) -
drewniana chata
kryta strzechą
cułka - onuca,
owijka na stopy.

Królowie

Kierońska M. 
Wójcik M. 
Barnaś W.   
Gotfryd S.
Kieroński M.
Cieśla W.
Ozga W.
Szczepanik M.
Cieśla E.

 

Kapliczka
zwana
potocznie
przez
brzozowian
"Św. Jan".
Położenie -
Podlesie.

Kapliczka
murowana.
Wzniesiona w
1922 roku w
związku z
porządkowa
niem mogił
żołnierskich.
Wykonana z
cegły, z
betonowym

zadaszeniem. We
wnęce znajduje
się gipsowa
figurka
Najświętszej
Maryi Panny
Niepokalanie
Poczętej. 

Dnia 06.01.
2016 r. w naszej
parafii odbył się
po raz kolejny
Orszak Trzech
Króli. Brali w nim
udział nie tylko
parafianie,

ale także wierni
z pobliskich
para- fii. Królami
byli pan
W. Żaba, S.
Socha  i S.
Gucwa.

Redak-
cja

M.K.

MK WB
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	się diabełek ukazujący grzechy główne. By odnaleźć właściwy sens świątecznej atmosfery, nasi bohaterowie, a tym samym i widzowie, zostali przeniesieni do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Następnie do stajenki udali się  z  darami pastuszkowie,
	Trzej Królowie oraz nasi współcześni bohaterowie. Na tle utworu Wieża Babel uczniowie zbudowali wieżę cnót. Całość przedstawienia zamknęli najmłodsi aktorzy.

	Dzień                                          Babci i Dziadka
	Uczniowie                                         ze stuprocentową frekwencją
	Zabawa  choinkowa
	16 stycznia odbyła się długo oczekiwana zabawa choinkowa tym razem podzielona na trzy części. Rozpoczęła się o godz. 9:00. Bawili się na niej uczniowie klas I-III aż do 11:30. Piętnaście minut  później na salę przybyli zerówkowicze i młodsze dzieci, by skończyć tańce o godz. 11:45. Na dwóch pierwszych zmianach były konkursy na najciekawsze przebrania. Nie brakowało spidermenów, księżniczek, motylków i biedronek. Pojawili się także policjanci, strażacy, klauni i kopciuszek. Na końcu zabawę zaczęły najstarsze dzieci z naszej szkoły. Nie brakowało także fantów na loterii fantowej, przynoszonych przez wszystkich uczniów i nauczycieli. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.  (ewka)

	Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości. W Szkole Podstawowej w Brzozowej zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest już tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.Właśnie z tej okazji dnia 17.01.2016 r. o godzinie 14.00 w Domu Ludowym w Brzozowej odbyła się uroczystość pod hasłem „Babciu, Dziadku, to znów ja, niespodziankę dla Was mam…”. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt.
	(wiki)

	Nauka pisowni "ż" i "rz"                          wymiennego i niewymiennego
	Wiersze i rysunki naszych kolegów
	Śnieg
	Zabawa
	Czy to piątek, czy sobota, Do zabawy jest ochota. Gdy na dworze jest słoneczko, To bawimy się nad rzeczką.
	Co jest białe i puszyste?                   Z nieba zimą sypie się?  Co kochają wszystkie dzieci ? Kto  wie, co to? To jest … śnieg!

	W chowanego jest zabawa, Jasiu szuka, potem Ada. Nie wiadomo, gdzie się schować, Może ktoś podpowie nam ?
	A więc chwytaj narty, sanki, Rękawiczki ciepłe włóż, Na podwórko szybko idź, Nawet nie  patrz, czy jest mróz!
	Bo mróz straszny nie jest, nie! Chociaż w nosy szczypie nas. Więc nie czekaj i nie zwlekaj! Chodź na sanki, bo już czas!

	Już skończyła się zabawa, Bardzo smutno będzie nam.
	Wiktoria Ozga

	Przyjaźń
	Walentynki
	Szanuj przyjaźń swą,          bo możesz mieć ją jedyną.
	Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,
	Przyjaciel to skarb, który może Cię wspierać    w trudnych chwilach.
	Z jakiej okazji list ten wysłany,
	Przyjaciela możesz mieć tylko jednego  sprawiedliwego, nie możesz go kupić
	Przypomnij sobie, że Walentego
	Jest to Światowy Dzień Zakochanych.
	musisz go zdobyć.
	Teraz rozumiem, że Przyjaciel jest skarbem, w naszym życiu.
	--mw,wb--


	Dzień zakochanych
	Pomimo katolickiego patrona, świętego Walentego, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.

	Koszykówka      nie jest zła!
	W soboty...
	też do szkoły :)

	Siedziba władz Szwajcarii                                                        - Berno
	Zabytki Berna
	I coś o geografii...
	Czy wiesz, że...
	Szwajcaria jest górzystym państwem położonym w Europie Zachodniej. Nie  posiada dostępu do morza. Graniczy z pięcioma państwami: Austrią, Liechtensteinem, Francją,  Włochami  oraz z Niemcami. Jest jednym z najmniejszych państw.                                        (wiki)
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