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W tym numerze: 
recenzja ulubionej książki Oli,
ciąg dalszy powieści Szymona i Tomka,
przygody ulubionych bohaterów Filipa,
zagadki zimowe Szymona i Oli,
ciekawostki o zwierzętach ( i nie tylko)
Wiktora,
kilka słów o sporcie w wydaniu Wiktora i
Maćka
i wiele, wiele innych!

Zachęcamy do lektury!!! 

pl

.

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY
PAMIĘTAĆ:

Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz
Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić
potencjalnego złodzieja
Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im
Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze
Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu
Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc
Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą!

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE: 
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998 
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112 

zima

zima
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MAGICZNY KRÓLIK - MOJA ULUBIONA POWIEŚĆ

Kolejna książka o której chciałabym Wam powiedzieć kilka słów, to
powieść  pt. Magiczny Królik. 

Napisała ją Sue Bentley. Ta książka opowiada o małym  króliku o
imieniu Strzała, który został strażnikiem Księżycowej Łąki. Czeka go
wiele przygód, ponieważ mroczne króliki chcą odebrać  mu magiczny
klucz. Mroczne króliki odmówiły dzielenia się Księżycową Łąką. 
Przywódca stada - Łapa wysyła Strzałę w przebraniu do innego świata.
Czy Strzale uda się dopilnować magicznego klucza? Przeczytajcie
książkę Magiczny Królik a się dowiecie! 

Gorąco polecam, Ola Jaxa-Kwiatkowska 

.

Lektur, które opowiadają o przygodach
zwierząt w naszym domu nie może
zabraknąć, dlatego wciąż wzbogacamy
biblioteczkę o kolejne warte uwagi tytuły i
wraz z córkami pochłaniamy je w
ekspresowym tempie. Tym razem opowiem
Wam o niezwykłym króliku i to nie będzie
jedna opowieść a wszystko za sprawą
bestsellerowej książki pt. "Magiczny Królik.
Czarodziejskie przygody" brytyjskiej pisarki
Sue Bentley, autorki ponad 70 książek dla
dzieci opublikowanych w ponad 20 językach
na całym świecie. 

magiczny

MAGICZNY KRÓLIK

królik
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Po drodze zimowej pędzą silne konie,
Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło!
Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci,Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.

Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Sople wiszą w wielkich strąkach!

Oto domek Eskimosa,
Biały domek z lodu.
Choć w dotyku zimny,
To nie wpuszcza chłodu!
Kiedy mrozik szczypie,
Kiedy śnieżek pada,
każdy ją na głowę szybciutko zakłada! 

. .

ZIMOWE ZAGADKI 
(opracowała Ola Jaxa-Kwiatkowska)

pokoloruj .
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POWIEŚĆ SZYMONA I TOMKA 

WIELKIE URADOWANIE 

Hura! Zawołała Marysia - koniec  semestru!
Jakie masz oceny Darkminie?  Mam bardzo dobre, a Ty?  Tak jak Ty. Mam  pomysł: 
Zrobimy bitwę w  szkole  potworów.
Bardzo dobry pomysł  Marysiu.  Przygotujcie miecze do bitwy -powiedział Endekmen.
Ale potwory się dowiedziały i porwały Emno!!
I co  teraz zrobimy, co?! – krzyknęła Marysia?
Jak to, co zrobimy, odbijemy go, przecież i tak mamy zrobić bitwę. Kto jest ze mną - zapytał
Silktin.

pl SMOK
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NASZE ZAINTERESOWANIA (Z PRZYMRUŻENIEM
OKA), CZYLI KUNG FU PAZDAN 

Pazdanowi dali to przezwisko ponieważ
gdyby zamienić ,,z” za ,,n” to by wyszło
panda.  Również z tego powodu, że prawie
trafił słynnego Ronaldo w twarz nogą. Kung
fu Pazdan z mistrzem Nawałką ćwiczył
wszystkie style, lecz nikt nie wie, ile Kung fu
Pazdan naprawdę umie.

Wiktor i Dawid 

.

.

KUNG FU

.
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grygiel
filip



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 02/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazetka z uśmiechem!

grygiel
filip
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ROXMB I BONKOL YOUTUBERZY Z
KLASĄ!

Witajcie,
jak już wiecie, interesujemy się bardzo Internetem, nowinkami technicznymi i
grami komputerowymi. W tym numerze chcielibyśmy napisać kilka słów na
temat Roxmba. Kto to taki? Przeczytajcie!
Roxmb to znany youtuber. Ma ponad 548 896 widzów, mamy nadzieję, że
też dołączycie do tej armii widzów, ale koniec o subskrypcjach, teraz
opowiemy wam coś o nim. Roxmb jest bardzo fajny i popularny. Nagrywa
bardzo ciekawe odcinki z Minactraft... tak, tak Minectraft! Jeśli ktoś lubi tą
grę, to śmiało możecie go oglądać. Ma ładnego skina (skin to ludzik w
minectrafcie, gdyby ktoś nie wiedział). Nagrywa też mapki od widzów
- możecie mu taką mapkę wysłać. Czasami nie może nagrać odcinka bo
jest na uczelni, ale to rzadko. I oczywiście możecie mu dać lika!
Dawid Tarkowski i Kuba Joński.
My z kolei bardzo lubimy Bonkola!
Bonkol ma bardzo wielu widzów (około 214 278), nagrywa takie gry jak
Conan Exiles, My Summery car, Dragon ball i kilka innych.Ma takich
kolegów jak Nkilałs Peron, Sou Shibo, Medekvlog, Mkrr games i jeszcze
wielu innych. Bonkol ma tak naprawdę na imię Dawid - Bonkol to tylko jego
ksywka. Bonkol nie ma jakiś głównych serii, nagrywa też vlogi oraz na kotule
na przykład: odcinek BAGIETKAZ SEREM (Przekąska na szybko). Mamy
nadzieję, że też dacie mu like i zasubskrybujecie.
Dawid Tarkowski, Wiktor Nowak

.

.

.

.
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BAO I KUBA PISZĄ O KAIKO

Kaiko to youtuber, który nie dostał się
na ,,pytanie na śniadanie", bo nie ma
miliona subskrypcji, ale i tak jest
fajnym youtuberem! Kaiko nagrywał
minecraft, czasami nagrywał z Sidem
leniwcem. Kaiko był na początku
niemowlakiem w tej dziedzinie, ale Sid
go wszystkiego nauczył. Liczymy, że
nagra kiedyś odcinek z minecrafta.
Teraz nagrywa live, czyli odcinki z
minecrafta na żywo. Bardzo go
lubimy.
Bao i Kuba 

.

. .

.

źródło Internet .
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WYWIAD Z PANIĄ ARLETTĄ BARANOWSKĄ - PANIĄ PEDAGOG W SP 63

Dzień dobry, czy możemy pani zająć chwilkę? Chcieliśmy przeprowadzić z
Panią wywiad do szkolnej gazetki.
Bardzo proszę.
1. Dlaczego  wybrała Pani zawód nauczyciela?
Ponieważ już jako mała dziewczynka bawiłam się w nauczycielkę, ten zawód
był zawsze moim marzeniem - tak było przez lata i w końcu nią zostałam.
2.Co sprawia Pani w pracy nauczyciela największą radość?
Największą satysfakcję mam wtedy, gdy dzieci chwalą moje zajęcia, gdy widać
efekty mojej pracy.
3. Czy lubi Pani podróże?
Oczywiście, uwielbiam podróżować!
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

. .
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UNDERTALE

Hej! Czwarty numer gazetki już wydany, a razem z nim kolejna część
mojego artykułu. Możecie się podniecać !!!

No dobra przesadziłem…
UNDERTALE to tak dobra gra, że trudno ją opisać, ale może komuś takiemu
jak ja uda się to zrobić.
Pamiętajcie, że na realizację tego wszystkiego musiałem serfować po
najniebezpieczniejszych miejscach wielkiego śmietnika zwanego inaczej
Internetem.

No dobrze, na sam początek muszę was przeprosić. Nie wcielamy się w
Charę, która nie jest chłopcem (tak jak pisałem),  lecz w Frisk której/którego,
płeć jest nieznana (to znaczy że nie wiemy czy jest chłopcem czy
dziewczynką, a nawet sami decydujemy). Co prawda, niektórzy twierdzą, że
jest to on lub ona (osobiście jestem za tym pierwszym). Ale przejdźmy do
sedna: na samym początku możemy zobaczyć piękne intro, serio bardzo
miło mi się patrzyło.

Filip Grygiel

.

.

.

.
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Witajcie, dzisiaj porozmawiamy o spadających gwiazdach i o drodze mlecznej. 
A to jest tuba Chorzowa, inaczej duża spadająca gwiazda.
Droga mleczna ma wokół siebie nie wiadomo ile skał. Są 3 typy gwiazd: 1. małe 2. średnie 3. duże - nigdy nie wiadomo czy gwiazdy spadną na ziemię.

Słońce jest największym obiektem w Układzie Słonecznym, większym od Ziemi o 109 razy!
Średnica słońca to 1 390 000 km,  natomiast jego masa wynosi 1,989,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kg co stanowi 99.8% całego Układu.
Temperatura jądra słońca wynosi 15 milionów st. Celsjusza.
Jedyna planeta, która umie pływać
Cechą charakterystyczną Saturna są pierścienie (jest ich 9) składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy
także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Dotychczas odkryto 62 księżyce krążące po orbicie planety, nazwano - 53
z nich. Do tego dochodzą setki miniksiężyców w pierścieniach planetarnych. Jeden z księżyców Saturna - Tytan, to drugi co do wielkości księżyc w
Układzie Słonecznym. Jest on większy nawet od planety Merkury i jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym posiadającym gęstą atmosferę. Saturn
jest jedyną planetą naszego układu słonecznego, która mogłaby unosić się na wodzie. Jego gęstość jest mniejsza niż gęstość wody. Gdyby istniało
wystarczająco duże naczynie z wodą, Saturn unosił by się na powierzchni. Myślicie, że Mount Everest jest wysoki? Olympus Mons (łac. Góra Olimp),
wygasły wulkan znajdujący się na Marsie mierzy około 26 000 metrów wysokości, 3 więcej niż najwyższa góra Ziemi i tym samym jest rekordzistą
wysokości w całym układzie słonecznym! Olympus Mons jest wygasłym wulkanem tarczowym, co oznacza, że powstał w wyniku powolnego i
długotrwałego wycieku lawy, przez co jego zbocze jest nachylone pod małym kątem. Wulkany podobnego typu można spotkać na Ziemi, np. na Hawajach
(wulkan Mauna Kea). Dlaczego Olympus Mons jest tak wysoki? Naukowcy twierdzą, że osiągnął taką wysokość dzięki temu, że na Marsie nie ma płyt
tektonicznych, co pozwoliło wypływać gorącej lawie przez czas o wiele dłuższy, niż przeciętna aktywność wulkanu na Ziemi.

(WIĘCEJ CIEKAWOSTEK NA STRONIE http://nieistotna.pl/ciekawostki/ciekawostki-o-kosmosie) zebrał Maciej Mińcikiewicz

.

                                       CIEKAWOSTKI O KOSMOSIE

kosmos
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