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Czy nie byłoby miło, jakby
to właśnie rodzicom
przygotować prezent na
ten wspaniały okres?
Chodzimy po
różnorodnych sklepach i
tracimy wiele czasu, ale i
tak nie możemy wybrać
odpowiedniego
podarunku. Oto nasze
wskazówki. Prezenty
robione własnoręcznie
mają wielką popularność,

więc to Wam polecamy.
Namalowane portrety,
plastelinowe figurki, kartki
świąteczne i bibułowy
bukiet kwiatów na pewno
uszczęśliwi twoich
rodziców. Mamy też inne
propozycje, jeśli nie jesteś
utalentowany
artystycznie. Na przykład
dla mamy: przeszukaj jej
półkę na książki i dowiedz
się, co lubi czytać, potem

kup książkę.  Dobrym
prezentem jest też ramka
na zdjęcia w celu
upamiętania wydarzeń
rodzinnych, jeśli nie ma
miejsca w albumie. Inny
pomysł to pojemnik na
biżuterię. Dla taty
najlepsze będą perfumy w
jego ulubionym zapachu
lub koszulka w jego
rozmiarze. Najlepszym
prezentem dla rodzeństwa

(jeśli to brat) jest Lego,
ponieważ to świetna
zabawa, a składanie
własnych modeli
samochodów i tym
podobnych pobudza
wyobraźnię i twórczość
chłopca. Dla siostry w
wieku 1-10 lat kup lalkę,
gdyż zabawa nią sprawia
im przyjemność. Dla
dzieci w wieku min. 8 lat
można kupić telefon

z klawiaturą, by mogło się
rozwijać technologicznie,
a jak podrosną do jakiś 10
lat, można kupić telefon
dotykowy lub XBOX-a
albo komputer. Mamy
nadzieję, że te wskazówki
pomogą wam wybrać
odpowiedni prezent.

Emilka Łagun, Ania
Banaś, Łukasz Zabłotny

Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia. Rodzice co roku starają się uszczęśliwić swoje dzieci kupując im atrakcyjne i kosztowne prezenty.
Dzieci cieszą się odpakowując prezenty z torebek świątecznych.

Pogotowie prezentowe nadchodzi!

Mikołaj istnieje!

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia 
życzymy Wam odpoczynku
w gronie rodziny i
przyjaciół, radości,
śmiechu i zabawy. 

Uśmiechajcie się jak
najwięcej, nabierzcie siły
na kolejne miesiące. 

Do zobaczenia w roku
2017!
Redakcja

JZ
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W mózgach dzieci
tworzy się myśl
robienia, co się chce,
jednak nie wiedzą, że
rodzice mają rację. Na
przykład jeśli ich
berbeć nie posprząta
pokoju, zalęgną się w
nim pająki, karaluchy i
mrówki. Dzieci są
leniwe. W szkole na
kartkówkach i
sprawdzianach
czasami dostają
niedostateczne oceny
przez lenistwo.
Rodzice nie ignorują

tego, bo chcą widzieć
na ich świadectwach
same dobre oceny.
Chociaż starają się
zachęcić dzieci do
nauki, nie zawsze im
się udaje, ale każde
dziecko po paru dniach
zrozumie, że warto
jednak posłuchać
rodziców. Życie może i
jest skomplikowane,
ale jeśli wysłuchamy
słów rodziców, będzie
nam lepiej.
Ania Banaś  i Emila
Łagun

Życie jest jak niebezpieczna kraina, dziecko
samo sobie nie poradzi. Lecz została posłana
im nadzieja – rodzice.

Życie nie jest takie proste

Gdy byłam mała
rodzice uczyli mnie,
żeby nie trzymać łokci
na stole, że je się
widelcem, a nie
rękami, a nóż
powinnam trzymać w
lewej ręce. Uczyli mnie
również pisania,
czytania, jak się
poprawie

zachowywać wobec
opiekunów i
nauczycieli w szkole.
Gdyby nie rodzice, to
bym nie dostawała
piątek w szkole,
miałabym dużo uwag i
nic bym nie umiała.
Rodzice chcą dla
dzieci jak najlepiej i
właśnie dlatego

się nami tak opiekują,
żebyśmy nie mieli
takich pomysłów jak
uciekanie z domu.
Powinniśmy kochać
swoich rodziców, bo to
dzięki nim mamy
dobre oceny i mamy
tak dużo wiedzy na
różny temat.
Kinga Stachowska

Ania i Emilka ze swoimi mamami.

Kinga z mamą.

Rodzice uczą dzieci różnych rzeczy, na przykład jak zachowywać się
podczas obiadu oraz co zrobić, gdy ktoś prosi o pomoc.

Lepiej trzymać z rodzicami! 

Klasy są gadatliwe z
natury, więc trzeba
bardzo często je
uciszać, można w
końcu zedrzeć gardło.
Choroby gardła są
straszne, bo może
nas kłuć lub
całkowicie pozbawić
nas głosu, a
nieprzyjemnie jest
siedzieć w domu i

nawet nie uchylać
okna, bo jest się
chorym. Myślę więc,
że nauczyciele mają
bardzo ciężką pracę.
Trzeba więc nie
przeszkadzać
nauczycielom, bo
można ich
doprowadzić do
chorób. Pomyślcie,
jak można się

poczuć , gdy ma się
taki ból gardła. Przejdę
teraz do reakcji
nauczyciela, gdy
klasa się źle
zachowuje. Powinny
one być takie, żeby
nie zdzierały gardła,
więc nauczyciel może
napisać na tablicy
ostrzeżenia lub dać
dodatkowe zadanie

domowe. Może
również wstawiać
uwagi. Miejcie się
więc na baczności, bo
jeden z nauczycieli
może się zastosować
do tego artykułu!

Maciej Makowski

Wiem, jak czują się nauczyciele. Spytacie, dlaczego? Odpowiem - sam prowadziłem lekcję. To
nie było takie łatwe zadanie.

Życie nauczycieli 

Pani Agnieszka :)

Ania Banaś, Emilka Łagun

Kinga Stachowska

Sylwia Wojtyna
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Wydaje się jednak, że
w każdym
odwiedzonym przez
nas miejscu można
rozmawiać po
angielsku - aktualnie
najpopularniejszym
językiem obcym,
którego każdy uczy
się od podstawówki
lub też przedszkola po
studia, a nawet i do
końca życia. Nie jest
to jednak prawda. Nie
wszyscy
obcokrajowcy umieją
mówić po angielsku,
bo nie wszędzie są
warunki do takiej
nauki. A więc, czy
warto uczyć się
innych języków?
Pierwszy powód
został już wyjaśniony;

nawet jeśli ktoś
rozmawia po
angielsku, może
stwierdzić, że to jest
jego ojczysty kraj i tu
mówi się tak, jak on
codziennie. Taka
sytuacja jest np. w
Rosji - tam ludzie,
mimo, że rozumieją,
nie odpowiadają
turystom. Innym
przykładem są
większe możliwości
znalezienia pracy.
Teraz liczy się głównie
językoznawstwo. Im
więcej, tym lepiej.
Łatwiej znajdzie się
pracę w dużych,
światowych firmach,
jeśli zna się więcej, niż
tylko jeden język
obcy. Kolejna rzecz to

granice państwa.
Polska graniczy z
siedmioma
państwami, a nasz
region leży najbliżej
Czech i Niemiec.
Dolny Śląsk z każdym
kolejnym rokiem
zacieśnia współpracę
z sąsiadami, a więc
do naszego regionu
przyjeżdża więcej
obcokrajowców.
Oprócz tego my
korzystamy z
gościnności i
przyjeżdżamy do nich.
Ja bywam bardzo
często w Czechach,
więc uczę się
czeskiego, by nie
używać angielskiego
bądź polskiego (i tu
lepiej nie kombinować;

przykładem jest
"szukać" po czesku),
a to może znacząco
usprawnić
komunikację.
Kończąc ten artykuł
mogę stwierdzić, że
umiejętność
porozumiewania się
za granicą nie tylko po
angielsku jest bardzo
ważne. Musimy
patrzeć na bliską, a
zarazem na daleką
przyszłość. Języki
nam w tym pomogą!

Miłosz Kaczmarek

Na całym świecie jest ponad sto krajów. Mieszka w nich wiele różnych osób. Większość z nich
posługuje się własną mową.

Języki obce dla nas obce?

Najczęstsze gatunki
jaszczurek to:
kameleon jemeński,
waran nilowy, agama
brodata - zawsze żyją
w grupie, gekon
lamparci, bazyliszek
płatkogłowy. Są dwa
gatunki jaszczurek:
mięsożerne i
roślinożerne. Węże są
drapieżnikami i
karmimy je
szczurami, świnkami
morskimi, królikami
kurami i myszami.
Egzotyczne
bezkręgowce to:
skorpion cesarski -
żyje do 10 lat,
ptasznik
czerwonokolanowy -
samica żyje do 20 lat.
Płazami są aksolotl
meksykański

- dorosłe dziecko
dożywa do 25 lat,
drzewowłazy - żywe
klejnoty lasów
tropikalnych. Gady -
żółwie oraz węże.
Alternatywą dla gadów
jest świnka morska -
gryzoń z Ameryki
Południowej. Na
slajdzie w prezentacji
widniało pytanie: „Czy
warto mieć
egzotycznego
pupila?”. Jest wiele za
i przeciw. Za: jest to
przyjaciel, towarzysz
zabaw, obiekt do
obserwacji, uczy
szacunku do zwierząt
oraz uczy
odpowiedzialności.
Przeciw: wymaga
troski, wymaga czasu,
jest kosztowny,

wymaga opieki
podczas wakacji, nie
oswaja się, może być
niebezpieczny, żyje
wiele lat oraz pełni
pożyteczną funkcję w
swoim naturalnym
środowisku. Na innym
slajdzie było napisane:
„Handel gatunkami
zagrożonymi
wyginięciem reguluje
dokument prawny
zwany Konwencją
Waszyngtońską”.
(CITES=Convention
on International Trade
In Endangered
Species of Flora an
Fauna). O czym
trzeba pamiętać,
zanim kupisz
egzotycznego pupila?
Każdy gatunek z listy
CITES musi

mieć dokument
stwierdzający o jego
pochodzeniu, stąd
rejestracja zwierząt
urodzonych w niewoli.
Nie kupuj zwierząt w
czasie egzotycznych
podróży, grozi to
przestępstwem. Aby
hodować egzotyczne
zwierzęta, trzeba to
zgłosić do
weterynarza. Jeśli się
tego nie zrobi, można
pójść do więzienia. 

Milena Kaczmarek i
Kinga Stachowska

Byliśmy w Parku Wrocławskim na zajęciach o egzotycznych pupilach. Pani pokazywała nam
ciekawe prezentacje.

Wspaniałe egzotyczne pupile

Uczmy się języków.

Kadr z prezentacji.

Kuba Banaszak

Milena Kaczmarek
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Czy jesteście ciekawi, jak będziecie wyglądać za kilka lat?

Młode gwiazdy
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Kinder Czekolada - co
pierwsze przychodzi
Ci na myśl, gdy
słyszysz te dwa
słowa? Czekolada,
mleczne nadzienie? A
może opakowanie ze
słynnym chłopcem?
Tak, zajmiemy się tym
trzecim.
Co do tożsamości
chłopca, wiemy że jest
to Brytyjczyk Josh
Bateson. Obecnie ma
21 lat i studiuje na
uniwersytecie w
Londynie. Na
opakowaniach znalazł
się około 2005-2006
roku i widnieje na nich
do dziś. Trzeba
przyznać, że przez te
11 lat całkiem się
zmienił. Jednak nie

zmienił się jego
bezcenny uśmiech. Na
Instagramie ma ok.
130 tysięcy fanów,
chociaż pewnie
znaczna większość z
nich to fanki. Co
ciekawe, zanim Josh
zagościł na
opakowaniach, widniał
na nich Gunter
Euringer. Obecnie ma
52 lata, mieszka w
Monachium i jest
filmowcem.
Hejo! - Ten wszystkim
znany okrzyk należy
do Teletubisiów.
Jedyny człowiek w
serialu to słońce, w
którym widać twarz
wesołego bobasa. Co
ciekawe on, a
właściwie ona, też

urodziła się w latach
90 i również jest
Angielką. Nazywa się
Jessica Smith i swoją
sławę miała już w 1997
roku, gdy miała 9
miesięcy. Dziś ma 19
lat. Warto jeszcze
dodać, że rodzice
dziewczynki dostali
wtedy tylko 250
funtów, a mała aktorka
- pudełko zabawek.
Pomimo tych prawie
20 lat Jessica ujawniła
swoją tajemnicę o
popularności dopiero
niedawno, bo w swoje
19 urodziny. Trzeba
jednak przyznać, że
trudno nie zauważyć w
niej bobasa z
Teletubisiów.
Ryszard Sieja

Projekt polegał na tym,
że uczyliśmy się
szyfrować. Najpierw
przyszły do nas panie
harcerki i uczyły nas
szyfrować różnymi
kodami, takimi jak
"czekoladka" kod
"ułamkowy" oraz kod
"GA-DE-RY-PO-LU-
KI". Potem wybraliśmy
się do pobliskiego
sklepu i szukaliśmy w
nim różnych ukrytych
kodów. Udało nam się
znaleźć kod QR i kod
kreskowy. Innego dnia

robiliśmy plakaty
dotyczące kodów
wokół nas. Musieliśmy
znaleźć jakiś problem
badawczy, na który nie
znaliśmy odpowiedzi.
Przykładowe problemy
badawcze to na
przykład "Co oznacza
układ linii na kodzie
QR?" lub "Co
oznaczają cyfry na
jajku?". Jeszcze
innego dnia poszliśmy
do MDK i robiliśmy
swoje zaszyfrowane
logo. Kiedy indziej

przyszła do nas
dziewczyna, która
niegdyś chodziła do
naszej szkoły,
nauczyła nas kilku
zwrotów z języka
japońskiego. Pod
koniec projektu każdy,
kto był chętny, zrobił
prezentacje na temat
szyfrowania i
kodowania. Według
mnie to był
interesujący i
przyjemny projekt.
Amelia Spieć

Na początku września pani Sylwia Wojtyna i Kasia Wróblewska
powiedziały nam, czyli klasie 5A i 5B, że będziemy uczestniczyć w
takim projekcie jak M-Potęga.

M-Potęga

Tulimyyyyy :)

Uwaga na lokowanie produktu ;)

Finałowe projekty klasy 5a.

Ryszard Sieja

Ryszard Sieja

Kasia Wróblewska
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