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W TYM NUMERZE:

NADESZŁY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA!!!

Konkursowe kartki

JEST NAS WIĘCEJ!!!

Dopiero wróciliśmy po wakacjach do szkoły, a już nadeszły
Święta...Jak ten czas biegnie! 
U Nas dużo zmian. Mamy nowych uczniów - witamy Marysię,
Maćka, Borysa, Krystiana, Marcina, Kacpra, Szymona,
Gabrysia, Piotrka, Antona, Kubę i Benia. Nasza szkoła się
powiększyła i jest jeszcze weselej!
W tym numerze znajdziecie więcej artykułów o klasach 4-6, za to
w następnej gazetce przyjrzymy się bardziej młodszym uczniom.
Z okazji Świąt życzymy Wam dużo miłych chwil z rodzinką :)

REDAKCJA GAZETKI

Bohaterowie numeru
Wywiad z...
Historia świątecznych dekoracji i kartek
Kącik czytelniczy
Historia Bazyliszka
Kącik naukowy
Opowiadanie fantastyczne

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

autor: J. Mysak
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BOHATEROWIE NUMERU

Krystian i Anton

Anton

Na imię mi Anton. 

Chodzę do czwartej klasy. 

Lubię Żduka i Mniumnę, ale bardzo nie lubię  Afty i
uśmiechniętego czerwonego trójkąta , Pasipjaka. 

Moim zdaniem kosmos jest nieskończony i
Planeta Żduk może istnieć. 

Żduk ma 13000 gugoluwplexuw km. 

Bardzo lubię arteterapię.

Cześć, mam na imię Krystian, mam na nazwisko
Szymański. 

Mam 10 lat. 

Chodzę do czwartej klasy. 

Lubię się bawić się z Kubą Mysakiem.

I bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia i inne.

Lubię być naukowcem, lubię matematykę, SI, w-f,
język francuski, zajęcia komputerowe. 

W domu mam 2 koty. 

Jeden nazywa się Daglas, drugi nazywa się Feliks. 

Niedawno miałem lekturę z książki Akademia Pana
Kleksa. 

Oczywiście jestem inteligentny.

Autor: S. Antonowicz
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WYWIAD Z P. PAULINĄ

Krystian

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

Lubię czytać książki, słuchać muzyki i oglądać filmy.

Jaka była Pani ulubiona i nieulubiona lekcja w szkole?

Najbardziej lubiłam matematykę, a najmniej język polski.

Co Pani lubi i nie lubi jeść?

Lubię zupę pomidorową i pierogi, a nie lubię szpinaku i mięsa.

Jaką lekcję najbardziej Pani lubi prowadzić?

Najbardziej lubię prowadzić lekcje wychowawcze.

Wywiad przeprowadzili Anton i Krystian z kl. IV.

autor: S. Antonowicz
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ŚWIĄTECZNE CHOINKOWE DEKORACJE I KARTKI

Pierwsze bombki świąteczne powstały w 
Norymberdze, w Niemczech.

W Polsce pojawiły się w XIX w.

Były robione ze szkła dmuchanego, przypominały
orzechy i owoce.

Zwyczaj ubierania choinki  pochodzi z Niemiec.

Pierwsze choinki pojawiły się w XVIII w. , a w Polsce w
XX w.

Choinki ozdabiano jabłkami, orzechami, papierem i
słomą.

Pierwszą kartkę świąteczną wysłał w 1842r. William
Maw Ealey z Wielkiej Brytanii.

Na całym świecie ten zwyczaj pojawił się w latach 20.
XX w.

                                      Robert Stanisławski z kl. VI

Zwycięskie kartki świateczne

Bombki

Autor: J. Mysak

Źródło: Google



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dar Losu

WARTO PRZECZYTAĆ - "MIKOŁAJEK"

Ostatnio  przeczytałem  2  książki  o chłopcu 
Mikołajku -  „Mikołajek  i  inne  chłopaki” oraz
„Mikołajek”. 

Ich autorem  jest  Rene Goscinny.

Ilustracje  stworzył Jean Jacques Sempe. 

Mikołajek  chodzi  do  szkoły  podstawowej  i  ma
wielu  fajnych  kolegów. 

Lubię  czytać  te książki,  ponieważ  mogę  sobie 
wyobrazić, że  ci  chłopcy naprawdę  istnieją.

                                Łukasz Wilk z kl. V

Mikołajek

Jedna z książek o Mikołajku Mikołajek z filmu

Źródło: Google

Źródło: Google Źródło: Google
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BAZYLISZEK - POTWÓR, KTÓRY ZGINĄŁ OD
WŁASNEGO WZROKU

Bazyliszek to potwór, który mieszka w warszawskiej kamienicy. 

Ma wielkie, żółte oczy, krzywy dziób, wielki, długi ogon pokryty sierścią oraz skrzydła nietoperza i małe, kurze
nóżki. 

Na grzbiecie ma kolce. 

Swoim  wzrokiem zamienia w kamień .W  legendzie pokonał  go  Franek. Miał do pomocy lustra.

                                                                    Jakub Mysak z kl. V

Uczniowie starszych klas biorący udział w zajęciach dramowych wystąpili w przedstawieniu o Bazyliszku.
Narratorem był Karol, a Kuba, Krystian, Łukasz i Anton odgrywali postacie chłopców z legendy oraz każdy wcielił
się na chwilę w potwora, starając się odtworzyć jego zachowanie i emocje. Przedstawienie miało swoją premierę
6 grudnia podczas pasowania.

Bazyliszek Źródło: Google
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EWOLUCJA CZŁOWIEKA „OD MAŁPY DO TERAZ”

Wiele milionów lat po wyginięciu Dinozaurów były ssaki o małpim charakterze. Później pewna małpka opuściła
korony/gałęzie i odkrywała nieznane tereny. 

Kiedy małpka urosła, powstał nowy gatunek nie mieszkający na drzewach - odkrywający nowy teren, chociaż
musiał się jeszcze przyzwyczaić. Później, kiedy małpy były w stosie siana, pewna małpa wstała na 2 nogi, a
potem zrobiły to samo pozostałe. Kiedy małpoludy przyzwyczaili się do 2 nóg, odwiedzali resztę  świata.

Znacie pewnie Lucy. Podczas pewnej podróży Lucy zatonęła w rzece (oczywiście, że nie umiała pływać).
Dziś naukowcy odkrywają jej ślady i tropią oraz szukają rzekę, w której zatonęła. 

Wiele lat później pojawił się nowy gatunek (Homo Habilis) małpoludów, który zaczyna myśleć tak jak my i buduje
bardzo prymitywne namioty. 

Potem powstał kolejny gatunek (Homo Erectus). Odkryli, że kamień może przecinać, ale tylko ostry. To może oni
odkryli ogień. Naszymi najbliższymi przodkami byli Neandertalczycy, po których pojawiliśmy się MY. Koniec. 

                                                                                       Krystian Szymański z kl. IV

Fragment ewolucji człowieka Etapy ewolucji i nazwy gatunkówŹródło: Google Źródło: Google
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NOTI WIND - OPOWIEŚĆ O MIESZKANCE ŻDUKA

Była sobie Noti Wind, która mieszkała na planecie Żduk. Noti ważyła 150 kg, kiedy miała 13 lat.  Właśnie wtedy
zabrał ją Pasipjak. Pasipjak to terrorysta, który wszystkich bił linijką.

Pasipjak karmił Noti zgniłym jedzeniem, ale Noti tego nigdy nie jadła. Pewnego dnia Noti wyrzuciła zgniłe jedzenie
na Pasipjaka, a wtedy on umieścił ją na słupie na 2 dni . Pasipjak puścił też różową  kulę i  Noti była oparzona.
Oparzenia zagoiły się za 13 tygodni. 

Noti i Pasipjak bardzo się nie lubili i ciągle walczyli ze sobą. Noti Wind powiedziała Pasipjakowi, że jeżeli nie odda
jej należącego do niej miksera, to złamie mu szyję. Pasipjak przestraszył się, bo Noti była silna. Oddał jej mikser,
a w nocy Noti uciekła na Żduka . 

Noti  zamieszkała u Mniumny, która pokonała złego Pasipjaka.
 

                                                                                                              Anton Klosow z kl. IV

W następnym numerze dowiecie się, jak wyglądały postacie z opowiadania.

REDAKCJA GAZETKI

Mniumna

Redaktorzy numeru: 

Anton Klosow
Krystian Szymański
Jakub Mysak
Łukasz Wilk
Robert Stanisławski

Redakcja naczelna:

mgr Kalina Mojecka
mgr Samanta Antonowicz
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