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          A śnieg się roztopił, ale.....

                   Jedzie Zima       
           Przypłynęła chmura sina.
            Od północy wiatr zacina.
       Kot wyjść z domu nie ma chęci.
       Coś się tam na dworze święci!
         Kraczą wrony na parkanie:
        - Jedzie zima , groźna pani!
           I już lecą z nieba śnieżki,
            zasypują drogi, ścieżki,
           pola, miedzę i podwórka,
         dach, stodoły, budę Burka.
          Kraczą wrony na jabłoni:
           - Jedzie zima parą koni!
    Mróz ściął lodem brzeg strumyka.
         Zając z pola w las pomyka.
          Krasnalowi zmarzły uszy,
        już spod pieca się nie ruszy!
        Kraczą wrony na brzezinie:
        - Oj, nieprędko zima minie!
                                       Cz. Janczarski

      Przyjechała Zima z toną śniegu...
                                       do "Kujonka" 

Mam nadzieje, że się nacieszyliście
śniegiem i zdążyliście ulepić bałwana lub
iglo albo porzucać się śnieżkami z
przyjaciółmi, ale niestety śnieg już stopniał i
raczej już nie popruszy, ale w górach jest
więc jak nie macie pomysłu co robić w
ferie, a chcecie gdzieś pojechać, to polskie
góry są idealne. Jest tam wiele atrakcji dla
wszystkich i przede wszystkim nie
zapomniana widoki. Sama doświadczyłam
takiej pięknej przygody i życzę wam takiej
samej, a nawet piękniejszej.

A. H .
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Nietypowe sporty zimowe!

Większość z nas zna pewnie takie zimowe
dyscypliny sportowe jak hokej, skoki narciarskie i
biathlon. Ale czas przedstawić wam 10
nietypowych sportów zimowych!

1. Fat biking - jazda na rowerze z nietypowymi
kołami

2. Ice boating - ślizganie łódką po wodzie
3. Shovel racing - wyścig łopat
4. Curling - szachy na lodzie
5. Snowkiting - surfing na nartach lub desce
6. Snow polo - śnieżene polo
7. Snowshoeing - rakiety śnieżne i bieganie
8. Skijoring - na narty z psami
9. Ice cross downhill - zjazd na łyżwach

10. Ski archery - biatlon łuczniczy

       Na półkach księgarskich pojawiła się książka
naszego starszego kolegi, obecnie ucznia gimnazjum,
JAKUBA ŁASZKIEWICZA. 
     "KALESONY SOKRATESA" to powieść nastolatka,
o nastolatkach i dla nastolatków.                                     
     Jej autor przed dwoma laty ukończył naszą szkołę,
był bardzo dobrym uczniem, aktywnie udzielał się w
życiu szkoły, brał udział w konkursach i reprezentował
szkołę w zawodach sportowych.W konkursie języka
polskiego dotarł do etapu wojewódzkiego.
    Pomyślicie sobie , że to pewnie jakiś "kujon"
,siedzący całe dnie w książkach. Nic bardziej mylnego
! Kuba ma czas na swoje zainteresowania i pasje,
namiętnie grywa na konsoli, czyta, ogląda filmy i
słucha muzyki.Jest nastolatkiem ,jak większość z
Was.
    Kochani czytelnicy, przykład Kuby pokazuje,że
chcieć to móc, że marzenia , poparte uporem i pracą ,
mogą się spełniać.
    Gratulujemy Kubie i .....zapraszamy do czytania jego
debiutanckiej powieści.

                                   redakcja
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Kawały...by Karolina
Kawał pierwszy:
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi: 
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada w
piątek?
A na to druga: 
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!
Kawał drugi:
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz
ją na konkretną godzinę.
Kawał trzeci:
Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i zaczyna
wrzeszczeć. 
- Czemu tak krzyczysz? - pyta mama. 
- Wywołuję zdjęcia!
Kawał czwarty:
Co mówi matematyk żeby ktoś się od niego odczepił? 
- odpierwiastkuj się ode mnie ty ilorazie nieparzysty, bo
jak cię zlogarytmuję to ci zbiór zębów wyjdzie poza
nawias!

CIEKAWOSTKI O...     ŚNIEGU!!!

1. Największy kawałek lodu spadł w Szkocji 13
sierpnia 1849 roku – miał 6m

2. Największe gradobicie miało miejsce 14 kwietnia
1986 roku w Bangladeszu

3. Największe na świecie płatki śniegu spadły w
Montanie (USA) w dniu 28 stycznia 1887 roku

4. Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu
5. Stałym śniegiem i lodem pokrytych jest 21 mln

km2 ziemskich lądów. To aż 12% powierzchni
lądowej naszej planety!

6. Śnieg i lodowce stanowią aż 80% światowych
zasobów wody.

7. Największe na świecie płatki śniegu pojawiły się
28 stycznia 1887 r. w Montanie (USA). Miały 38
cm długości i ponad 20 cm grubości!

8. Śnieg wcale nie jest biały! Tak naprawdę jest
przezroczysty. Widziana przez nas biel jest
jedynie wynikiem odbijania się światła w
kryształkach lodu

9. Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, ale
każdy z nich jest zawsze 6-ramienny.

10. W USA odnotowuje się rocznie średnio 105 burz
śnieżnych (każda z nich trwa przeciętnie 2 do 5
dni).

BEZPIECZNE FERIE...

Wszystkie redaktorki życzą czytelnikom wesołych,
lecz przy okazji bezpiecznych ferii. Na drogach było
już wiele wypadków i lepiej, żeby już ich nie było.
Ważne jest też to, by nie wchodzić na zamarznięte
jeziora, aby uniknąć załamania lodu. Niech na waszej
drodze nie będzie żadnych wypadków i wróćcie do
szkoły cali i zdrowi.

K.N.
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ZWIERZOGRÓD
Film
animowany,
ale myślę, że
spodoba się
także osobie
dorosłej.
Opowiada
historię
króliczki o
imieniu Judy.
Od dziecka
ma ona
marzenie...
chce zostać
policjantką.
Wszyscy jej
tego
odradzają
powtarzają,
że nie da
rady, wyobrażacie
sobie małego,
słodkiego

króliczka jako
policjantkę?
Ale Judy...ona
była inna,
nie obchodził
jej fakt, że
jeszcze żaden
królik nie
został
policjantem,
ale...czy to w
sumie nie
lepiej? Kto by
nie chciał
zostać
pierwszym w
historii
policjantem-
królikiem?
Judy chciała.
W przyszłości
uczęszczała
do szkoły
policyjnej.

Najmniejsza,
najsłabsza i
bezbronna.
Może tak było
ale miała
marzenie...Ćwiczyła,
starała się,
uczyła i robiła
WSZYSTKO
aby to
marzenie
 spełnić...Nadszedł
ten dzień,
dzień w
którym mała,
bezbronna
Judy
otrzymała
odznakę...Wiązało
się to z tym,
że musiała
wyjechać do
miejsca, które
podziwiała

od
dzieciństwa,
gzie każdy,
jak mówiła,
mógł być kim
zechce i
spełniać
swoje
marzenia. Do
miejsca
idealnego ,
czyli do 
„ZWIERZOGRODU”
Mimo, że
dostała
zadanie niezwykle
  
NUDNE to tak
czy
inaczej spełniała
swoje
marzenie, a
przecież o to
właśnie

chodziło...Co
prawda to
prawda,
pilnowanie
parkomatów
nie było tak
ekscytujące
jak np.
ściganie
złoczyńców
ale
pamiętajmy,
że była
policjantką,
na co
pracowała
całe życie, i
tylko to się
teraz
liczyło...Ale
aby nie było
tak nudno to
na swej
drodze

pewnego dnia
spotyka LISA!
Nie było by to
takie straszne
gdyby rodzice
przed
wyjazdem
cały czas
mówili „Pamiętaj
lisy są złe,
one mają to
we krwi..” 
Wspomniany
 lis nazywał
się Nick.
Razem z Judy
wpakują się w
niezła aferę...
Podsumowując
jest to film
naprawdę
zabawny jak i
pouczający.
Mówi o tym

aby się nie
poddawać,
spełnić
marzenia, dążyć
do celu i nie
słuchać
innych tylko
wiedzieć
czego się tak
na prawdę
chce...
Film polecam
wszystkim
starszym
tym trochę młodszym
jak i
najmłodszym:)
Dopracowany
pod każdym szczegółem

Hania Lińska  

    Działania na styczeń/luty :
- 27.01.2017 (piątek) koszulka tył naprzód
- 01-09.02.2017 skrzynka na walentynki (będzie stać
ona na parterze koło K.Makuszyńskiego)
- 10.02.2017 rozdanie walentynek
- 10.02.2017 z okazji walentynek zakładamy coś
czerwonego np. bluzkę, bransoletkę itd.
- Do 03.02.2017 odbywa się konkurs na najlepiej
ustrojone klasowe drzwi, w tematyce walentynkowo-
karnawałowej. Komisja będzie chodzić i oceniać
06.02.2017                                               
               

Czy wiedzieliście, że......
.....największy bałwan na świecie miał 37 metrów
wzrostu! Bałwan w rzeczywistości był bałwanicą co
świadczy o tym, że gigantyczne rzęsy zrobione są z
 nart, a krwistoczerwone usta zrobione są z...opon
samochodowych pomalowanych farbą! Bałwan
powstał w Bethel, w amerykańskim stanie Maine.
Twórcy nazwali go Olimpia i powinien towarzyszyć im
do maja!
               ZuziaH.l

A. H.
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