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WSZYSCY KOCHAMY NASZE MAMY

 DLA MAMY
Pamiętam, jak byłem u Ciebie w brzuszku,
Gdy rozwijałem się wraz z Tobą.
Uczyłaś mnie chodzić i mówić,
Myśleć logicznie i słuchać.
Do przedszkola chodziłem, gdy mnie odprowadzałaś za rękę,
Chodziliśmy razem do szkoły,
Gdy z plecakiem gnałem do świetlicy.
Cały czas mi pomagasz, jesteś ze mną w trudnych chwilach,
Więc w dniu Twojego święta z całego mego serca,
Za to wszystko, co dla mnie zrobiłaś, dziękuję Ci, Mamo!

Kuba

Dziękuję Ci, Mamo, za:
- Twoją miłość,
- Twoje serce,
- Twoją dobroć i miłe słowa,
- cierpliwość i zrozumienie,
- obiady, które gotujesz mi z miłością,
- pomoc w odrabianiu lekcji i dobre rady,
- za to, że zawsze całujesz mnie na dobranoc,
- za to, że do snu mnie usypiałaś,
- za to, że mi świat pokazałaś,
- za to, że do fajnej klasy mnie zapisałaś,
- za to, że zawsze masz dla mnie czas,
- za to, że jesteś dla mnie królową świata,
- za to, że mnie urodziłaś i dobrego synka ze mnie zrobiłaś…
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DZIEŃ DZIECKA

Mój najlepszy Dzień Dziecka

7 lat temu spędziłam najlepszy Dzień Dziecka. Wraz z moją mamą i
kuzynami, Tadziem i Zbysiem, poszliśmy do sklepu z zabawkami. Tam
każdy z nas wybrał sobie wymarzony upominek. Następnie wybraliśmy się
do parku Kasprowicza na lody, a później moja mama kupiła nam balony w
kształcie postaci z bajek. Po południu spotkaliśmy się z babcią Elą, od której
również dostaliśmy prezenty. Pamiętam, że otrzymałam lalkę z bajki.
Marzyłam o niej od dawna. To był radosny dzień. 

                                                                               Julia Makarewicz 4 c

 
TURNIEJ PIŁKARSKI

    22. 05. 2016 r. na terenie Orlika przy SP 48 odbył się turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka. Zawody
zorganizowali animatorzy Orlika pod patronatem Rady Osiedla Pogodno.Uczestnicy turnieju rozgrywali
swoje mecze w iście "afrykańskiej" temperaturze.Gorąco było również na murawie,gdzie często
dochodziło do spięć i musiał interweniować sędzia. 
   Mecze były widowiskowe i zacięte. Wygrali wszyscy uczestnicy turnieju.Zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale i dyplomy. Najlepsi zostali wyróżnieni statuetkami i koszulkami. Wszystkie dzieci i
przybyli rodzice otrzymali słodki poczęstunek. Najlepsi uhonorowani zawodnicy to:Patryk Karnowski -
król strzelców ,Adam Bylina - najlepszy pomocnik, Dominik Mazurkiewicz - najlepszy zawodnik, Piotr
Wroński - najlepszy obrońca, Piotr Soliwoda - najlepszy zawodnik, Oliwia Saramak - najlepsza
zawodniczka.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Dziecka

Internet

SP48

SP48 SP48 SP48



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 7 05/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pogodniak Szkolny

PRZEDWAKACYJNA GORĄCZKA
Wszyscy doskonale wiemy, że czerwiec to „gorący” okres dla każdego ucznia. Na dworze słońce
grzeje, a w szkole istne piekło- ciągle sprawdziany, testy, odpytywania. Nauczyciele uwijają się jak w
ukropie, aby zdążyć wpisać do dziennika pracę klasową, zanim to zrobi ich koleżanka lub kolega.
Poprawiają wszystkich uczniów na potęgę. Okazują dużo cierpliwości i wyrozumiałości ( być może nie
widzą i nie słyszą już dobrze z przemęczenia ). Uczniowie zaś przyjmują bardzo różne postawy – jedni
latają jak kot z pęcherzem od jednego nauczyciela do drugiego i jęczą: „Niech mnie pani/ pan
zapyta....albo postawi piątkę za dobre chęci”. Inni ze stoickim spokojem przyjmują wszystko, nawet
dwóje. Z twarzą pokerzysty twierdzą, że co ma być, to będzie. Jeszcze inni włączyli już wakacyjny luz i
zupełnie nie zaprzątają sobie głowy nauką. Myślą tylko i niebieskich migdałach.
  Na pewno wszyscy powoli przygotowują się do wakacyjnych wojaży, a szóstoklasiści do podboju
gimnazjów.

Uczniowie

PROPOZYCJE WAKACYJNYCH WYJAZDÓW

WARSZAWSKIE ZOO
   Warszawskie ZOO mieści się na północnej Pradze, przy ul. Ratuszowej  1\3. Zostało otwarte w
1928 r. Ma już 84 lata. W ogrodzie mieści się około 553 gatunków różnych zwierząt. Obecnie
zajmuje powierzchnię 32 ha.
  Ciekawe miejsce w ogrodzie, które zrobiło na mnie duże wrażenie, to Hala Wolnych Lotów. Jest
jednym z nowocześniejszych obiektów. Wszystkie woliery zostały urządzone  tak, aby jak najbardziej
przypominały środowisko, w którym ptaki żyją na wolności. Dzięki temu zwierzęta czują się tu dobrze,
a zwiedzający mogą bez problemu zorientować się w przystosowaniach poszczególnych gatunków.
Obejrzeć tu można wiele rzadkich i egzotycznych gatunków, min. ary hiacyntowe, żałobnice palmowe
oraz największych przedstawicieli gołębiowatych - korońce plamoczube. Nie wolno przegapić Hali
Wolnych Lotów urządzonej jak wilgotna dżungla azjatycka, w której spotkać można występujące już
,niestety, tylko w ogrodach zoologicznych szpaki balijskie. 
   Serdecznie zachęcam do zwiedzania Parku Zoologicznego w Warszawie jest dużo do obejrzenia.
Można zobaczyć liczne zwierzęta egzotyczne, jak na przykład; mrówkojady,goryle, tygrysy, pumy,
szympansy , krokodyle i wiele innych.

Julia

ZOO

TO NIE LIPA, TO COŚ WSPANIAŁEGO
   Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach, położone nad wschodnim brzegiem jeziora
Wdzydze, na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

   Bogata flora i fauna regionu zachwycają swą różnorodnością. Okoliczne lasy sosnowe, obfite w runo
leśne,sprzyjają wędrówkom pieszym, spacerom nornic walking i rekreacyjnej jeździe na rowerze.
Turyści znajdą tu liczne ścieżki rowerowe i malownicze szlaki piesze. Jezioro otaczające półwysep
zachęca do pływania, wędkowania i uprawiania sportów wodnych, takich
jak :żeglarstwo, windsurfing czy kajakarstwo
   Na Półwyspie Lipa nie można się nudzić , jest tam wiele ciekawych atrakcji ,np. dom do góry nogami,
który znajduje się w Muzeum w Szymbarku.
Oprócz tego do ciekawych miejsc godnych obejrzenia możemy zaliczyć:
- Zamek w Malborku,
- Stok narciarski i saneczkowy w Wieżycy,
-  Muzeum Ziemi Zaborskiej Wiele,
- Wieża Widokowa Wieżyca.
A dla spragnionych wrażeń są jeszcze komary.
 

Asia
Dom do góry nogami
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CZY WIESZ, ...

Czy wiesz, dlaczego głodujące dzieci mają
duży brzuch?

Dzieje się tak ponieważ białka w naszej krwi (albuminy) mają zdolność
"przyciągania" wody (ciśnienie onkotyczne) , zapobiega to ucieczce wody z
naczynia, gdzie jest duże ciśnienie hydrostatyczne do przestrzeni poza
naczyniami gdzie ciśnienie hydrostatyczne jest niskie. W przypadku
głodowania lub niedożywienia (spożywanie tylko węglowodanów- ryż,
kukurydza) następuje postępujący niedobór białek i spadek ilości albumin we
krwi, co powoduje ucieczkę wody do jam brzucha (wodobrzusze) oraz
obrzęki nóg, twarzy, czasem rąk.       

Czy wiesz, dlaczego piątek 13-ego uważa się
za pechowy dzień?

Jedno z wyjaśnień tego faktu sięga aż początków XIV wieku, czasów, gdy
Francją rządził król Filip Piękny. Władca ten odziedziczył po swoich
przodkach, ochoczo angażujących się w krucjaty, gigantyczne długi. Aby
sprostać swoim należnościom finansowym Filip skonfiskował Żydom
zamieszkującym Francję ich dobra, masowo psuł monetę, a gdy to nie
wystarczyło sięgnął po bogactwa nagromadzone przez zakon templariuszy.
Zakonnicy zostali ich pozbawieni pod fałszywymi zarzutami herezji i
uwięzieni w piątek 13 października 1307 roku. 54 z nich, wraz z wielkim
mistrzem zakonu spłonęło na stosach. 

Czy wiesz, że rekiny muszą
przez całe życie pozostawać
w bezustannym ruchu?
 

Szkielet rekinów, tak jak szkielet
bezżuchwowców, jest zbudowany z chrząstki.
Rekiny nie posiadają pęcherza pławnego i gdyby
przestały pływać, opadłyby na dno.
Przedstawiciele niektórych gatunków rekinów
większość czasu spędzają na dnie morza. Są też
takie, które na dnie morza tylko odpoczywają.
Zmiana objętości pęcherza pławnego powoduje
zmianę ciężaru właściwego ryby. U niektórych
ryb pęcherz pławny pełni funkcję rezonatora,
pośrednicząc w przenoszeniu sygnałów
dźwiękowych ze środowiska przez aparat
Webera do błędnika. 

Czy wiesz, że rekiny tak
naprawdę nie mają zębów?

 

To, co bierzemy za zęby rekina w rzeczywistości
jest łuskami, a dokładnie łuskami plakoidalnymi.
Takimi samymi, tylko znacznie mniejszymi,
płytkami zębiny pokryta jest cała skóra. Uzębienie
rekina ma specyficzny układ rewolwerowy. W
tylnych rzędach spoczywają poskładane zęby
zapasowe. Gdy ryba gubi ząb, a zdarza się to
bardzo często, zapasowy ząb przesuwa się do
przodu.                                             

Czy wiesz, że ślimak może
ważyć prawie kilogram?
 

W Afryce żyje gatunek ślimaka Achatina achatina,
który osiąga długość 40cm. Rekordowy osobnik
ważył 900 gram. 

Czy wiesz, że istnieje 5
polskich ras psów?

Należą do nich: owczarek podhalański, gończy
polski, polski owczarek nizinny, chart polski i ogar
polski

Głodujące dzieci Pechowy dzień

Rekin Szczęki

Ślimak Polskie rasy psów
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