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25 stycznia naszą szkołę
odwiedził Marcin Brykczyński. 

Spotkanie z pisarzem w naszej szkole!

KĄCIK
BIBLIOTEKARZA

Jest on autorem
wielu wierszy dla
dzieci i tłumaczem.
Pracował w radiu
oraz przygotowywał
hasła reklamowe.
Spotkanie odbyło
się przy okazji XX
Wojewódzkiego
konkursu
Czytelniczego
„Znam twórczość
Marcina

Brykczyńskiego”.
Naszą szkołę
reprezentowali Igor
Wedman z kl. 2d
oraz Tomasz
Kowalczyk z kl. 3a.
Igor zajął w tym
konkursie III
miejsce!
Gratulujemy!
Pan Marcin
opowiedział
uczniom naszej

szkoły o pracy
pisarza, czytał
swoje
wiersze,musiał też
odpowiedzieć na
pytania
dociekliwych
słuchaczy. Na
końcu każdy mógł
zakupić książkę
autora i wziąć w niej
pamiątkowy
autograf. 

Pierwszy semestr za nami, dlatego
przedstawiam jego podsumowanie.
·Z komputerów korzystaliście w sumie 281
razy!
·  Do naszej biblioteki trafiło bardzo dużo
nowych książek – 143 książki 
w ramach projektu „Książki naszych
marzeń”
·  Nakręciliśmy film promujący książki na
konkurs MEN "Książki naszych marzeń"
pt. "Łowcy skarbów"
 A to dopiero I semestr...
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Szkolny konkurs "Mistrz Pięknego Głośnego Czytania"
 zorganizowany wraz z MBP Gliwice!

Pani Justyna
Libor, Joanna
Noras oraz
bibliotekarka
MBP Gliwice -
pani Izabella
Adamczak,
zorganizowały
szkolny konkurs
„Mistrz
Pięknego
Głośnego
Czytania”.
Wzięli w nim
udział najlepsi
czytający z klas
trzecich naszej
szkoły. 8
uczniów
rywalizowało w
różnych
konkurencjach,
które
sprawdzały ich
umiejętność
płynnego

czytania oraz
interpretacji
prozy i poezji. W
komisji zasiadła
także pani
Agnieszka
Batóg - gliwicka
aktorka, która
udzieliła też
kilku cennych
wskazówek
naszym
czytającym.

Impreza została
przeprowadzona
w ramach
współpracy z
Miejską
Biblioteką
Publiczną w
Gliwicach w
ramach dwóch
ogólnopolskich
projektów:
Książki

Naszych
Marzeń oraz
Priorytet 2
"Zakup nowości
wydawniczych
do bibliotek
publicznych..."

Miło nam
ogłosić, że
Mistrzem
czytania został
Mikołaj, z kl. 3a

II miejsce
uzyskała Julia z
kl. 3b,

III miejsce
otrzymał Marcin
z kl. 3a!

Wyróżnienie
przyznano
Oldze, z kl. 3d!

Najlepsi w czytaniu

Kim był św. Walenty?

Walentynki na stałe zakorzeniły się w kalendarz świąt
obchodzonych w Polsce. Czy wiece jednak skąd tak
właściwie wziął się zwyczaj obdarowywania bliskich
nam osób kartkami? Przybliży Wam to legenda o św.
Walentym.

Św. Walenty żył w III wieku p.n.e., w Cesarstwie
Rzymskim. Panujący w tym czasie cesarz nie
zezwalał na zawieranie małżeństw przez rzymskich
legionistów. Św. Walenty, był duchownym, który
sprzeciwił się władcy i mimo zakazu udzielał ślubów.
Za ten czyn został skazany na karę więzienia, gdzie
poznał swoją ukochaną- niewidomą dziewczynę.
Według legendy ich miłość uleczyła jej wzrok. Święty
przesłał jej też zapisaną na kartce wiadomość – stąd
wzięła się tradycja przesyłania miłosnych kartek.

JL



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 27 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Szkolnego Małolata

Walentynkowe wiersze dla chcących wyrazić swoje
uczucia w zgrabny sposób

Coś na poprawę humoru...

Kowalski zawsze parkował swój samochód przed
blokiem.
W samochodzie nie miał alarmu więc zostawił
karteczkę:
-Brak benzyny, silnika i akumulatora.
Pewnego dnia ktoś dopisał:
- to koła też ci nie będą potrzebne.

Gazeciarz biegnie ulicą i krzyczy:
-wielkie oszustwo! 45 poszkodowanych.
Przechodzień kupuje gazete i mówi:
- tu nie ma nic o tej sprawie!
Tymczasem gazeciarz biegnie dalej i krzyczy.
-wielkie oszustwo! 46 poszkodowanych!

Jasiu mówi do kolegi:
- Wiesz co? Teraz moja mama codziennie jeździ
konno żeby zrzucić trochę kilogramów.
- I co? Pomaga?
- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo.

Ważny temat: bezpieczne
ferie

1.  Nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu drogi;
2.  Zachowujemy bezpieczną odległość od innych
osób;
3.  Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
4.  Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego
śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy
w twarz drugiej osoby; 
5. Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych
miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub
stawie;
6. Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w
miejscach niedozwolonych.
7. Bądźmy widoczni na drodze;
8. Nie strącajmy zwisających z dachów sopli;
9. Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej
na dworze;
10. W wolnym czasie przebywajmy na świeżym
powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
                                                                            Nadia

Źródło : Internet

Ulica - Tęsknota
Numer – Miłość
złota
Adresat –
Kocham Cię
Nadawca –
Domyśl się.

Bez imienia 
i nazwiska.
Ja Cię
Bardzo mocno
ściskam.

Amor w moje
serce celował
I mnie dla Ciebie
upolował.
Moja słodka
dziewczynko,

Czy będziesz
moją
Walentynką?

W kosmicznym
tempie,
lecz w
ziemskim
stanie,
serdeczną
Walentynkę
przesyłam Ci
Kochanie.

Ten skromny
widoczek, dla
pięknych Twych
oczek. Na
świętego
Walentego,

w dniu
zakochanego.
Czytając choć
pomyśl przez
chwilę, że ten,
co wysyła
wspomina i
kocha Cię mile.

Serce sercu
serce daje,
Serce w sercu
pozostaje.
Serce tęskni,
serce drży,
Jeśli kochasz -
napisz mi!

W Internecie
znalazły Ala i
Nadia
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                         KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Hasła w kolumnie utworzą rozwiązanie

1.  Imię Mickiewicza                                                                       10.  Imię Makuszyńskiego                       
2.  Nazwisko autora „Sposobu na Alcybiadesa”                             11. Imię Sienkiewicza.    
3.  Imię autora powieści „W 80 dni dookoła świata”                       12. Imię autora książki pt. „Pinokio” 
4.  Nazwisko Jana, poety, który napisał wiersz „Na straganie”            
5.  Nazwisko Antoniny, autorki „Historii żółtej ciżemki”
6.  Nazwisko autora noweli pt. „Kamizelka”
7.  Imię Szklarskiego.
8.  Lucy Maud…, napisała „Anię z Zielonego Wzgórza”
9.  Imię autora „Przygód Tomka Sawyera”

JL


