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O naszej szkole, kim jesteśmy? 
JESTEŚMY SZKOŁĄ Z MOCĄ !

·  Publiczną i bezpłatną,
·  Każdy dzień ucznia rozpoczyna się 15-minutowymi zajęciami „Dobry Start”, mającymi na
celu wspieranie dziecka w osiąganiu sukcesu,
·  Z wykwalifikowaną, twórczą i kreatywną kadrą,
„Marzeniem jest zbudowanie szkoły, do której wszyscy mają zaufanie: rodzice i uczniowie
do nauczycieli, nauczyciele wobec siebie, do dyrektora, władz samorządowych, organów
prowadzących, nadzorujących itd.” – Witold Kołodziejczyk

A w tym numerze:
str.2 Dział z życia szkoły.
str.3 Dzień klowna.
str.4 Dyskoteka,wycieczka i nocne czuwanie z mikołajem.
str.5 Poezja naszych uczniów.
str.6 Twórczość literacka naszych uczniów.
str. 7 Rozrywka.
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Katarzyna



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEle Mele Leonardo

Z życia szkoły ..... 
Mamy: 

- Samorząd Uczniowski,

- Aktyw Biblioteczny, 

- Sklepik szkolny, 

- REDAKCJĘ GAZETKI SZKOLNEJ !

.

Sklepik stał się jedną z głównych atrakcji naszej szkoły. Na co
dzień sprzedajemy np.:wodę,zeszyty,pióra i piórniki. Co dziennie
odwiedzają nas stali klienci. Nasz sklepik będzie organizował różne
promocje. Zapraszam na zakupy do sklepiku w którym sprzedajemy
zdrowe ale pyszne artykuły.  
                             
                                    Zapraszam do SKLEPIKU

Myślę, że większość z was wie o tym, że za niedługo
odbędzie się bal Karnawałowy. 
Data: 10 lutego 
od godziny 11:00 a skończy o 13:00. 
Mam nadzieję ,że będziecie!
Impreza będzie w klimacie wiosennym do zobaczenia
na imprezie!!!

            Nasz kolektyw biblioteczny 

Katarzyna Świerczek założyciel kolektywu
                     członkowie:

Emilia Majewska
Wiktoria Szczepankowska
Radomir Araszkiewicz
Zuzanna Kalecińska
Oliwia Paszkowska
Martyna Pik
Zuzanna Walicka

.
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Bardzo cieszymy się  zbiorami cukierków dzieci w
 szpitalach na pewno się cieszą.A my się cieszymy się
że mogliśmy pomuc

narysuj klauna!!

Dnia 14.11.2016 przybyli do nas Klauni!
Moim zdaniem wszyscy dobrze się bawili.
Klauni robili balonowe zwierzęta.
Kiedy zapytaliśmy się pani klaun dr. Kasi jak nauczyła się je robić? odpowiedziała nam:
- Byłam w specjalnej szkole, gdzie uczyli czegoś takiego. Jeśli ktoś chce być klaunem to do takiej szkoły
zapraszam. Mam nadzieje że dzieci będą szczęśliwe.  J

                  Dzień Klauna w PSP Leonardo 
Samorząd Uczniowski realizując swój program, zaprosił do nas wesołych

klaunów, którzy na co dzień malują uśmiech na twarzach małych pacjentów

wrocławskich szpitali. Dnia 14.11.2016 przybyli do nas Klauni!                              

    

Moim zdaniem wszyscy dobrze się bawili. Klauni robili balonowe

zwierzęta. Kiedy zapytaliśmy się pani klaun dr. Kasi jak nauczyła się je robić?

odpowiedziała nam:

- Byłam w specjalnej szkole, gdzie uczyli czegoś takiego.
Jeśli ktoś chce być klaunem to do takiej szkoły zapraszam.
Mam nadzieje że dzieci będą szczęśliwe. :)

Redaktor

Redaktor

Katarzyna

KAtarzyna
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                    Bawicie się dobrze? 
                          Bo ja tak :).
29 Listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa.    
W programie były : gry, zabawy, konkursy                
z nagrodami i oczywiście wróżby :).                
Poznaliśmy imiona naszych przyszłych sympatii.  

Wróżby wróżbami, warto jednak pomóc losowi
także przy okazji andrzejek, wysyłając bliskiej
osobie ciepłe życzenia. 

Niezliczona jest ilość wróżb.
Co mi przyniosą, nie wiem.
Nadzieję jedną tylko mam -
że ujrzę w którejś Ciebie.

                          
     Czy góry są straszne?  
      
            Oj, nie, nie!              
         Nie dla Leosiów :)

      Szkolne Koło Turystyczne      
"Na Szlaku" miało swoją            
pierwszą, pieszą, prawie          
górską wycieczkę.                    
Kotlina Jeleniogórska               to
dla nas zabawa. 

Nocne czuwanie

Nocne czuwanie z Mikołajem w PSP      
                   Leonardo. 
Chcieliśmy zostać pomocnikami Św.
Mikołaja. Nauczyliśmy się grać
piosenkę "Pada śnieg". Była szkoła
pakowania prezentów, nawet tych
największych. Ćwiczyliśmy nasza
sprawność fizyczną, żeby zwinnie
poruszać się po dachach :).
Za rok pewnie św. Mikołaj już nas
zatrudni ;).

Mikołaj
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Zima, zima, zima ...

ferie
zaczynają
się 13
 lutego 

zima zima

    
 

"Ferie już blisko"

Ferie już blisko,
cieszyć się czas, 

bo w szkole już przerwa.
Bawić się czas!  

Za oknem biały puch pokrył wszystko już.   
Czas bawić się,  

wyjść na dwór i rzucać śnieżkami, lepić bałwany !
 Bawcie się dobrze :)

Wiktoria Szczepankowska

         

    

Lubię zimę...

Lubię zimę,
bo mogę zrobić bałwana
i zjeżdżać na sankach,    
gdy jest śnieg.                              
Zimą mogę marzyć 
o saniach św. Mikołaja, 
w których lecimy razem po niebie.                          
 
Lubię też ubierać choinkę 
i śpiewać kolędy.                                
Fajnie ślizgać się na łyżwach.        
Najbardziej ze wszystkiego
lubię opłatek podczas wieczerzy wigilijnej.           
                                             
Lidia Lemańska kl. 2 b 

zima

Wiktoria

Wiki
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Twórczość uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej LEONARDO

ZWIERZOBOTY -  WIELKA UCIECZKA.
                               
Pewnego dnia w Gdyni ktoś wpadł na pomysł, aby zbudować Zwierzobota, czyli robota psa później ptaka
i królika. Zwierzoboty te mieszkały w domu profesora Williamsa, gdzie było im bardzo ciasno. Ale dzięki
temu polubiły się, lecz nie chciały tam mieszkać, więc w nocy, gdy wszyscy spali pies zauważył szyb
wentylacyjny. Poprosił ptaka, aby ściągnął kraty, lecz okazało się, że pies był za duży żeby przez nie
przejść.
Nie uciekli, bo nie chcieli go tam zostawić. Przecież byli przyjaciółmi.
Zauważyli okno z przywiązanym sznurkiem do klamki. Okno było zamknięte, ciągnęli za sznurek, lecz ani
pies ani ptak ani królik nie mogli go otworzyć. A drzwi też były zamknięte.
Nagle pies powiedział.
- Wrócił doktor Williams!
Doktor był tak zmęczony, że od razu poszedł spać i Zwierzoboty znowu mogły działać.
Pies sobie przypomniał, że w domu jest takie miejsce, gdzie na podłodze nie ma parkietu i mógł wykopać
tunel, ale ptak powiedział, że tam nie wejdzie. Że jest tam ciemno i brudno oraz, że są tam robaki. – Mniam
- pomyślał ptak i zaczął marzyć, a pies zaszczekał:
- Przestań marzyć o jedzeniu i chodź. - ptak się nie zgodził.
- Ale z ciebie maruda - powiedział królik.
- Maruda, MŁAAA?! -  wykrzyknął ptak zdenerwowany.
- Uspokójcie się! Przez Was nie można myśleć - krzyczy pies. - Jeszcze obudzimy profesora. A tak w
ogóle on nas zbudował, ale nie chcemy z nim mieszkać - dodał.
Nagle ni stąd ni zowąd pojawiła się mała biedronka.
- Psie, zakop tunel! Budzi się profesor Williams mój odwieczny wróg. - przestraszyła się biedronka.
- Dlaczego Twój wróg? - pyta pies.
Biedronka pokazuje mu złamane skrzydełko
- To przez niego - odpowiedziała zasmucona i odleciała kiwając się na boki i z góry na dół.
Zwierzoboty zastanawiały się czy to prawda, bo przecież profesor to dobry człowiek.
- Dlaczego to zrobił - zastanawiają się.
- Może nie miał okularów i niechcący ją zmiażdżył - stwierdził królik.
- Ona jest taka mała - powiedział ptak.
Królik znalazł dziurę i to nawet sporą.
- Psie, Ty też się zmieścisz. Zaprowadzę Was tam. - mówi królik.
 - Ale duża ta dziura! Jestem z Ciebie dumny - mówi pies.
Wszyscy chwalą królika za świetnie wykonaną pracę.
 - I co, dalej jesteś na mnie zły ptaku? Po czymś takim nie można być złym, prawda? - pyta królik.
- No tak, prawda. I wcale się już nie gniewam - odpowiedział mu ptak. - No i co, idziemy?
 - TAAAK! - Krzyknęli wszyscy.
Szli i szli aż w końcu doszli do końca tunelu gdzie czekało ich długie i szczęśliwe życie.                               
                                                                                                                                    Cassidy-Maja Włodarek            
 

Zwierzoboty

Zwierzoboty

Zwierzoboty

Zwierzoboty

Katarzyna

Katarzyna

Katarzyna

Katarzyna
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Zapraszam na trochę myślenia i
kawałów. Mam nadzieję ,że Wam się
spodoba i życzę powodzenia!

Troszkę żartów

Łamigłówki dla
mądrej główki.

Wesołych Świąt!

-co rysujesz?
-Psa.
-A gdzie ten
pies ma ogon?
-Jeszcze w
kredce.

.

Rebus

Białe dają szacha w jednym
posunięciu.
(Źródło:zadania.szachowe.pl)

Kilka słów od
redakcji.

Cześć. Mam
nadzieję, że
treści tej rubryki
spodobają się
Wam. Jeśli
mielibyście
jakieś ciekawe

pomysły,
nadsyłajcie je do
naszej redakcji.
Pozdrawiam
Was w imieniu
całej ekipy
redakcyjnej.
Tysiaczek P.

R jak
Rozrywka!

 Oto pierwsza
odsłona sekcji
rozrywkowej.
Umieściliśmy
tutaj kilka

łamigłówek oraz
szczyptę
humoru do
smaku. Z okazji
przybliżających
się Świąt
Bożego
Narodzenia

przygotowaliśmy
dla was
krzyżówkę.
Jeśli
rozwiążecie
dowiecie się
czego wszyscy
wypatrują.  

Sprawdźcie też
rebusy. Mam
nadzieję, że nie
macie "stracha"
przed szkołą ;) 

Środek zimy.
Ślimak gramoli
się na pień
jabłoni. Widzi to
mrówka i pyta:  
-Hej,a ty dokąd?
-Po jabłka!
-Ale przecież
jest środek
zimy? 
Zanim wejdę

na czubek
drzewa, to już
będą.

.

www.logicznemyslenie.republika.pl
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