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Śnieg
 Ludwik Jerzy Kern

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,
że śnieg powinien być kolorowy?

Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,

liliowy albo beż.

Śnieżki tak samo w zimowej porze
byłyby wtedy w jakimś kolorze:

albo zielone, albo czerwone,
liliowe albo beż.

Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały,

biały bielutki, miękki mięciutki,
świeży, świeżutki śnieg.

Kochani Czytelnicy! Doskonale wiemy, że nie chciało Wam się wracać po feriach do szkoły. :)
My też ostatniego dnia ferii mieliśmy ochotę przeprowadzić się do województwa, w którym
ten zimowy, wolny czas miał się dopiero rozpocząć. Jednak przyznać musicie, że aura
dopisała - zima spisała się wspaniale! Mogliśmy się wyszaleć, nacieszyć śniegiem...
Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby zimowy świat, gdyby śnieg był innego koloru?
Polecamy takie ćwiczenie wyobraźni, tymczasem życzymy dobrego drugiego semestru! Uszy
do góry - w końcu coraz bliżej wakacje... :)                                                                            
 Redakcja

Olaf poszukuje wiosny Zuzia Jackowska
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Kilka słów o odmianie nazwisk

deklinacja

Ferie, ferie i po feriach – chciałoby się westchnąć z żalem. Mam jednak
nadzieję, że wypoczęliście porządnie, pogoda przecież dopisała w tym roku!
Śnieg pozwolił na zimowe szaleństwa – narty i sanki mogły sobie
przypomnieć do czego służą J  Kiedy patrzę na waszą żywiołowość na
szkolnych korytarzach, nie wyobrażam sobie, że moglibyście te ferie
spędzić inaczej niż w ruchu. Pewnie były jakieś obozy, zimowiska, może
zajęcia artystyczne? Zapewne prócz wrażeń przywieźliście z zimowych
wyjazdów piękne dyplomy. Zerknijcie na swoje wyróżnienia i sprawdźcie czy
wasze nazwisko zostało na nich odmienione.

Pamiętajcie, że w języku polskim nazwiska trzeba odmieniać – to ważna
zasada i trzeba jej koniecznie przestrzegać, by nasz język nie ubożał.

Na mojej ścianie powinien się znaleźć dyplom dla Alicji Czauderny
(niestety nie znalazł się… Chociaż, gdyby przyznawano wyróżnienia za
największa ilość książek przeczytanych podczas ferii, to kto wie…).
Podczas ferii mogłam się wybrać na koncert Piotra Sikory, odwiedzić
Katarzynę Krzempek-Ślezińską,  wypić kawę u Katarzyny Legierskiej,
namówić na spacer Ninę Borutę. Zauważcie, że niezależnie od pomysłu,
jaki przyszedł mi do głowy – za każdym razem zmienia się forma imienia i
 nazwiska.

Czy są wyjątki od tej ważnej reguły? Czy każde nazwisko w języku polskim
powinno zostać odmienione?  Nie odmieniamy tylko nazwisk żeńskich
zakończonych na spółgłoskę, bo to po prostu niewykonalne.

Nie dajcie się zwieść opiniom, że to osoba, o której mówimy, może
zdecydować, czy jej nazwisko odmieniać, czy nie. Genialny matematyk i
świetny aforysta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie
odmieniania ich nazwiska: "Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w
mianowniku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi
gramatyka!".

Alicja Czauderna

Przyjrzyjmy się odmianie dowolnie wybranego nazwiska:

Dowolne nazwisko                 Nazwisko żeńskie
męskie                                   zakończone na samogłoskę

M. Jan Nowak                         Aniela Podolska

D. Jana Nowaka                      Anieli Podolskiej

C. Janowi Nowakowi               Anieli Podolskiej

B. Jana Nowaka                      Anielę Podolską

N. Janem Nowakiem                Anielą Podolską

Msc. Janie Nowaku                 Anieli Podolskiej

W. o, Janie Nowaku!               Anielo Podolska!

Nazwisko żeńskie zakończone na spółgłoskę

M.Aniela Nowak

D.Anieli Nowak

C. Anieli Nowak

B. Anielę Nowak

N. Anielą Nowak

Msc. Anieli Nowak

W. o, Anielo Nowak!

kawały.pl
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Czas karnawału

Czas karnawału
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Czas karnawału

Czas karnawału

***

***



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 11 02/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Okno na Szkołę

Szkolne śpiochy

Dzieci (i nauczyciele) śpiewają kolędy.

***

***
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Informacje o zwierzętach, które (jak my podczas ferii) lubią śnieg, przygotowały Estera Walica i Wiktoria Krystek.

RENIFER, REN, KARIBUto gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych,
zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę w Eurazji i Ameryce
Północnej.
Charakterystyka

 Renifer jest bardzo podobny do jelenia. Ubarwienie jego sierści
przechodzi od ciemnobrązowego do białego. Jest ona bardzo
gruba i wełnista, co zapewnia mu doskonałą ochronę przed
zimnem.
Poroże występuje zarówno u samców, jak i u samic. Jest dość
duże, czasem przypomina łopaty. Samiec zrzuca je na początku
zimy, samica - wiosną. Ren ma szerokie racice, co ułatwia mu
poruszanie się po śniegu.
Renifer jest zwierzęciem łownym oraz udomowionym przez ludzi z
odległej północy. Dostarcza mleka, skóry, mięsa i siły pociągowej.

Tryb życia i zachowanie
Większość roku renifery spędzają na wędrówkach, przemierzając
duże odległości w poszukiwaniu pokarmu. Zimą schodzą na
południe do zalesionych okolic, zaś na wiosnę wracają do tundry.
Renifer jest aktywny w dzień i w nocy. Samice i ich potomstwo żyją
w stadzie, a dorosłe samce często prowadzą samotny tryb życia. W
ciągu roku renifery pokonują około 5000 km . Potrafią długo i
wytrwale biegać.
W okresie godowym samce toczą ze sobą walkę o samicę.
Wygrywa samiec z najładniejszym porożem. Ciąża trwa około 240
dni. Samica rodzi od 1 do 2 reniferów, które już po kilku godzinach
potrafią same chodzić.
Żyją nawet do 20 lat. 

Pożywienie
Renifery żywią się w szczególności roślinnością. 
Zimą ich pokarm stanowią głównie porosty i gałązki. Latem renifery
zjadają trawę, liście, zioła, mchy, gałązki i grzyby.
 W okresie głodu zjadają też małe ssaki, pisklęta, jaja ptasie i ryby.

UWAGA: TO GATUNEK ZAGROŻONY WYMARCIEM!
Ciekawostki:

 Nazwę karibu stosuje się dla podgatunków
północnoamerykańskich.
Podczas epoki lodowcowej renifer był zwierzęciem spotykanym w
Polsce. Podczas wykopalisk zostały odkryte jego szczątki kopalne.
Renifery w bajkach stanowią zaprzęg Świętego Mikołaja.

Estera Walica

Imponujące poroże!

Niedźwiedź Polarny (niedźwiedź biały)

Niedźwiedź  polarny to duży ssak z rodziny Niedźwiedziowatych. 
Te drapieżniki zamieszkują Arktykę. Grube futro i warstwa tłuszczu chronią
go przed zimnem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia są półprzeźroczyste;
sierść jako całość ma kolor biały lub kremowy, co umożliwia zwierzęciu
dobry kamuflaż. Skóra ma barwę czarną. 

Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co pomaga mu redukować
utratę ciepła. Ma małą głowę i długie zwężające się ku tyłowi ciało nadają mu
opływowy kształt przydatny do pływania.

Jest ssakiem prowadzącym niemal morski tryb życia, potrzebującym do
przetrwania jedynie kawałka pływającego lodu i żywności znajdującej się w
wodzie oraz miejsca do urodzenia  i odchowania młodych.

Niedźwiedzie  polarne to jedne z największych niedźwiedzi. Większość
dorosłych samców waży 300-700 kg i osiąga długość 2,4-3,0 m. Wysokość
samca  niedźwiedzia w kłębie to 1,3-1,5 m. Stojąc pionowo dorosły samiec
może osiągnąć wysokość do 3,35 m. Samica jest zwykle dwa razy mniejsza
i waży w granicach 150-300 kg, mierząc 1,9-2,1 m długości.

Po urodzeniu młode niedźwiadki ważą tylko 600 -700 g.

Wiktoria Krystek

Nowonarodzony niedźwiadek polarny

www.dinoanimals.pl

***
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To, że nasza szkoła jest wyjątkowa i przyjazna wynika z pracy wielu ludzi. Czy ktoś z Was
pamięta pana Staszka? Nasz poprzedni pan woźny spędził z nami tyle czasu! Wydawało nam się,
że znamy go doskonale. Dzisiaj postanowiliśmy poznać lepiej pana Józka – naszego nowego,
niezastąpionego pana woźnego. Jakoś nie możemy sobie już wyobrazić szkoły bez niego.
Emilka Czauderna, Michasia Ondrzejek i Kinga Weber dowiedziały się, jak pan Józek czuje się w
naszej szkole i co o nas myśli. Koniecznie musimy napisać, że na każde pytanie pan woźny
odpowiadał z uśmiechem.

Redakcja: Jak się Panu podoba w naszej szkole?
Pan Józef: W szkole jest wspaniale! Naprawdę wyśmienicie. Jest świetna atmosfera pracy.
R.: Kiedy pracuje Pan najchętniej: latem, jesienią, zimą czy na wiosnę?
P.J.: To nie ma dla nie znaczenia, każda pora roku jest dobra do pracy. Tak samo pracuje się w lecie i
w zimie, jeśli tylko praca sprawia radość i daje satysfakcję.
R.: Co Panu najbardziej przeszkadza w pracy?
P.J.: Hmmm…. Na początku najtrudniej było mi przyzwyczaić się do tych waszych krzyków (śmiech),
do hałasu i ciągłego harmidru, jaki panuje tam, gdzie jest dużo dzieci. Jednak był to dla mnie problem
tylko na początku, teraz już wszystko jest dobrze, przyzwyczaiłem się do tego.
R.: Czy w naszej szkole według Pana grzeczniejsze są dziewczynki czy chłopcy?
P.J.: Wydaje mi się, że dziewczynki są grzeczniejsze niż chłopcy, oczywiście są wyjątki.
R.: Czy sam ma Pan dzieci?
P.J.: Tak, mam córeczkę o imieniu Asia, która w czerwcu będzie miała pięć lat.
R.: Jak spędził pan ferie?
P.J.: W pierwszym tygodniu byłem w pracy, malowałem szatnie klas trzecich, drugi tydzień spędziłem
w domu – miałem czas dla rodziny, bawiłem się z córką. 
R.: A jakie zabawy lubi Asia?
P.J.: Jak chyba każda małą dziewczynka bardzo lubi się bawić w sklep. Ma swoją zabawkową kasę,
warzywa, którymi wcześniej bawiła się moja żona, kiedy była mała. Ja zamieniam się w klienta i robię
zakupy, a ekspedientka – Asia wszystko waży, kasuje i pakuje mi do reklamówek. Moja córeczka lubi
też się bawić w kuchnię, w gotowanie. Często gotujemy razem „Zupę Romana” (uśmiech), zrobiłem dla
niej nawet specjalnie czapkę kucharską z tektury – tak wystrojona podśpiewuje pod nosem i
przyrządza pyszną zupkę.
R.: Tak ładnie opowiada Pan o córce, że od razu widać, że lubi Pan dzieci. A czy był jakiś dzień w
naszej szkole, który szczególnie zapadł Panu w pamięć?
P.J.: Tak, to był mój pierwszy dzień pracy tutaj. Rok temu, mniej więcej o tej porze, po feriach.
Rozpoczęcie nowej pracy to ważny moment w życiu każdego człowieka. Byłem bardzo przejęty tym,
co mnie czeka.
R.: Co jest dla Pana najtrudniejsze w pracy, a co sprawia Panu radość?
P.J.: Chyba nie ma niczego specjalnie trudnego, a radość sprawia mi wszystko, co tutaj mogę zrobić
dla was, a właściwie dla nas wszystkich.
R.: Panie nauczycielki mówią o Panu często „Złota Rączka”. Kto nauczył Pana tak wielu rzeczy?
P.J.: Mój teść, czyli tata mojej żony – on zna się na wielu rzeczach i od niego mogłem się wiele
nauczyć, do wielu rzeczy dochodziłem sam, ciągle próbując.
R.: Gdyby mógł Pan cofnąć czas, czy zdecydowałby się Pan ponownie na pracę w naszej
szkole?
P.J.: Z pewnością, ponieważ jest tu bardzo przyjemnie w tej szkolnej atmosferze. Wszyscy są bardzo
mili, dobrze współpracuje mi się z nauczycielami, a gwar dzieciaków też nie jest już dla mnie męczący.
Przychodzę do pracy z przyjemnością i cieszę się, że mogę pomóc w tym, żeby nasza szkoła mogła
dobrze funkcjonować.
R.: Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
P.J.: Ja również dziękuję, że mnie odwiedziłyście i chciałyście ze mną porozmawiać.

Niesamowite przygody 10 skarpetek

RECENZJA    RECENZJA   RECENZJA

Emilka Czauderna przejrzała zawartość półek w
naszej szkolnej bibliotece w poszukiwaniu czegoś
ciekawego do czytania. Może i was zachęci do
lektury? 

„Niesamowite przygody Dziesięciu
Skarpetek ( czterech prawych i
sześciu lewych )” autorstwa Justyny
Bednarek, ilustrowane przez Daniela
de Latour, to komiczna książka, która
powinna znaleźć się na półce każdego
czytelnika, ceniącego poczucie
humoru. Książka nadaje się świetnie
na zimowe wieczory. Opowiada ona o
skarpetkach, które znikają w wielkiej
dziurze pod pralką. Jeśli w waszych
domach słyszycie narzekania mamy,
że skarpetce znów brakuje pary, jeśli
podejrzewacie, że jakiś skarpetkowy
potwór pożerający (zawsze tylko
jedną z pary skarpetek) części
garderoby zamieszkał w waszej pralce
– koniecznie przeczytajcie tę zabawną
książkę, a kiedy już to zrobicie, być
może dowiecie się co mogą porabiać
wasze zaginione skarpetki. A  według
autorki wiodą one fascynujące życie –
sprawdźcie sami!   Dodatkową zaletą
książki są piękne i pełne barw
ilustracje.

***
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Tegoroczna zima uszczęśliwiła nas sporą ilością śniegu, koniecznie trzeba to wykorzystać!
Mikołaj Kłoda postara się nas przekonać do tego, byśmy wyruszyli na narty!

Narciarstwo
Jazda na nartach to zimowa dyscyplina sportowa, która rozwija mięśnie rąk i nóg. Wymaga ona
orientacji w terenie i podejmowania szybkich decyzji. Zjazd ze stoku daje wiele radości, ale wymaga
treningów oraz odwagi
Do jazdy na nartach potrzebne są :
1. Narty - są różnego typu, rozmiaru i koloru.
2. Buty narciarskie - jest to specjalne obuwie, do których można przyczepić narty.
3. Bielizna termoaktywna - która zatrzymuje ciepło ciała, a przepuszcza wilgoć.
4. Strój narciarski - powinien być nieprzemakalny, może być w różnych kolorach.
5. Gogle narciarskie - są po to, aby przy jeździe śnieg nie dostawał się do oczu oraz nie raziło słońce.
6. Kask - jest to bardzo ważna część ubioru, która chroni głowę przed urazami.
Co daje narciarstwo?
Dzięki narciarstwu jesteśmy cały czas na świeżym powietrzu, a tego nie da nam żadna siłownia.
Zamiłowanie do nart motywuje też do wyjazdów w piękne miejsca, gdzie możemy podziwiać
krajobrazy. Ludzie, którzy nie jeżdżą na nartach, nie cierpią zimy. Narciarze natomiast nie mogą się
zimy doczekać, bo wiedzą, że gwarantuje im niezwykłe przygody. Zachęcam Was do tej przygody, już
niedługo rozpoczną się zimowe ferie  więc ruszajmy na narty!

gogle

***

W CO SIĘ UBRAĆ GDY ŚWIECI SŁOŃCE I JEST ZIMNO

Wtedy kiedy świeci słońce, a jest zimno nie wiemy jak się ubrać, ten artykuł jest właśnie dla osób, które
mają problem z dostosowaniem ubioru do skomplikowanych warunków zimowych.

BUTY
DZIEWCZYNY: tutaj górują kolory : bordowy, czarny, szary, biały, modne są trampki ocieplane.
CHŁOPCY: tu modne są kolory: czarny, granatowy, zielony, moro, modne są również trampki
ocieplane.

KURTKI
DZIEWCZYNY: są tu mile widziane jasne kolory : turkusowy, szary itp. Polecane są w tym sezonie
kurtki pikowane.
CHŁOPCY: tu wolimy zostać przy ciemnych kolorach: granatowy, czerwony, czarny, chłopcy również
mogą wybrać kurtki pikowane.

CZAPKI
DZIEWCZYNY: kolory różnego rodzaju (wszystkie kolory).   tym sezonie wybieramy czapki z
pomponami
CHŁOPCY: kolory ciemne : granatowy, szary i czarny. Chłopcy wybierają czapki bez  pomponów i
niezbyt długie.

RĘKAWICZKI
DZIEWCZYNY: zdecydujcie się na kolory: biały, szary, czerwony, czarny, różowy. Rękawiczki mogą
być ciut cieńsze, ale żeby było wam w nich ciepło, nie po to żeby były na ozdobę.
CHŁOPCY: kolory: zielony, czarny, szary, niebieski, granatowy. Myślę, że chłopcy mogą spokojnie
zrezygnować z koloru różowego :)

Modowe nowinki zebrała dla was Justyna Pelar

Czapka z pomponem

***

activeManiak

domodi.pl
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Marta Pasterny i  Tosia Woźniak z pomocą "Dziennika Zachodniego"
wyszukały ciekawostki związane z zimowym czasem.  Sprawdźcie z nimi co w
zimie piszczy...

1.Kiedy wieje wiatr, bardziej odczuwamy chłód.
Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco niższą niż 0°C może powodować w
organizmie takie same skutki jak temperatura poniżej -30°C, tyle że w stojącym powietrzu.
Wychłodzenie - pojawia się, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawia się:
zaburzeniami świadomości, powolną mową, poczuciem  mogą być trwałe uszkodzenia ciała,
zwłaszcza: palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych. 

2. W jakiej temperaturze zamarza woda?
Odpowiedź wydaje się prosta i zna ją każdy ze szkoły. Woda zamarza w temperaturze 0 st. C. Czy
aby na pewno? Znane ze szkoły twierdzenie jest prawdziwe tylko, jeśli woda zawiera
zanieczyszczenia. To one stają się zaczątkiem krystalizacji i powstania lodu. Brak zanieczyszczeń
pozwala obniżyć temperaturę wody bez zamarzania. -41 st. C, to jeszcze niedawno była granica
utrzymania czystej wody stanie ciekłym. -48 st. C do takiej temperatury schłodzili wodę naukowcy z
Uniwersytetu Utah i to jest w tej chwili granica zamarzania.

3.Czy wiecie czym są: szadź, szron i okiść?
Wiele osób myli te zjawiska, bo często wyglądają podobnie ale ich geneza
jest inna. Okiść, to opad śniegu osiadający na gałęziach drzew i krzewów.
Szron, to z kolei osad tworzący drobne lodowe kryształki w wyniku kontaktu
wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C. Szadź
powstaje przy zamarzaniu mgły lub chmury w momencie zetknięcia
kropelek przechłodzonej wody z powierzchnią np. drzewa lub już narosłej
szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków lodu. 

4.Czy wiesz, że zim stulecia w XX wieku było co najmniej kilka?
Mianem zimy stulecia określa się te okresy gdy opady śniegu albo
siarczyste mrozy paraliżują normalne funkcjonowanie państwa. Oto zimy
określane tym mianem w XX w.1928/1929. Najzimniejszy luty 1929 r.
Przyniósł nawet mrozy sięgając e -40 st. C. 1939/1940. Najmroźniejsza zima
w czasie II wojny światowej Mrozy poniżej -30 st. C trwały od stycznia do
marca 1940 r. 1962/1963. Z powodu mrozów zamknięto większość szkół.
1986/1987. Średnia temperatur stycznia wynosiła poniżej - 10 st. C. 

5. Z nieba na ziemię albo kilka słów o śniegu.
Zwykle nie przyglądamy mu się specjalnie. Ot, pada i tyle. A przecież płatek
śniegu to prawdziwe dzieło sztuki. Pojedynczy płatek może mieć nawet kilka
centymetrów. Zawsze jednak, bez względu na wielkość, to sześcioramienny
kryształ lodu o regularnych kształtach. Śnieg nie z tej Ziemi, czyli w
kosmosie nie jest zjawiskiem rzadkim. Zaobserwowała go m.in. sonda
Phoenix na Marsie. Śnieg padał z chmur zawieszonych na wysokości 4 km.
W trakcie spadania przechodził w stan gazowy, nie docierając do
powierzchni. 

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/760307,czy-wiesz-ze-
czyli-ciekawostki-zimowe-z-nieba-na-ziemie-albo-kilka-slow-o-
sniegu,id,t.html

A może taka śnieżynka?

        W GORĄCYM KLIMACIE, CZYLI FERIE POZA
POLSKĄ

Moje ferie spędziłam inaczej niż zwykle. Z bratem rodzicami i
znajomymi polecieliśmy na Teneryfę – to największa z siedmiu Wysp
Kanaryjskich. Znajduje się tam najpotężniejszy wulkan El Teide, na
który można wyjechać kolejką, jego wysokość sięga połowy szczytu
Mount Everest, jego ostatnia erupcja była w listopadzie 1909. Na
wyspie jest najnowocześniejsze zoo na świecie ,,Loro park’’, który
odwiedziliśmy, był tam pokaz orek, delfinów, lwów morskich i papug.
Najbardziej podobał mi się pokaz lwów morskich - były
najśmieszniejsze, ale wszystkie zwierzęce popisy były ekscytujące.
Na wyspie jest też aquapark ,,Siam park’’, w którym są fantastyczne
zjeżdżalnie. Najbardziej ekstremalna z nich to „Tower of power”
można się na niej rozpędzić do 100km na godzinę, ma aż 28 metrów
wysokości i jedzie się po niej praktycznie w pionie. Plaże na wyspie,
na których spędzaliśmy dużo czasu, mają czarny piasek, kąpaliśmy
się też w oceanie. Widoki były piękne. Ogólnie świetnie się bawiliśmy
a pogoda dopisywała (temperatura w środku polskiej zimy sięgała 30
stopni Celsjusza).

W egzotyczną podróż w środku zimy zabrała nas Justyna Pelar.

publicdomain

***

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/760307,czy-wiesz-ze-czyli-ciekawostki-zimowe-z-nieba-na-ziemie-albo-kilka-slow-o-sniegu,id,t.html
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:)

HUMOR    HUMOR    HUMOR    HUMOR    HUMOR    HUMOR    HUMOR    HUMOR   HUMOR

W dzisiejszym numerze "Okna na Szkołę" humor poprawią nam Matylda Sikora i Kinga Weber.
Chusteczki do ocierania łez śmiechu przygotowane? Zatem miłej lektury!

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, a dziecko mówi:
- Ale mam buciki założone odwrotnie…
Pani patrzy, faktycznie!
Ściąga je, morduje się przy tym, sapie. W końcu zeszły! Po czym pomaga dziecku na nowo je założyć.
Wsuwa na siłę, bo nie chcą wejść. Po kilku próbach udaje się. Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki…
Pani sina ze złości, ale po wzięciu kilku głębokich oddechów znowu szarpie się z butami… Chwilę to
trwało, ale zeszły!
Na to dziecko:
- … bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż przestaną jej się trząść i znowu ruszyła dziecku na
pomoc. Buty stawiają opór, trzeba je wciągnąć na siłę. Zmordowana przedszkolanka resztkami sił
założyła dziecku obuwie.
- No dobrze- mówi wykończona pani- a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.
***
Wraca Jasio z zakończenia półrocza, a tata mówi:
- No Jasiu pokaż ocenki...
- Co tam ocenki tato... Ważne, abyśmy zdrowi byli!

COLDPLAY

Stopka redakcyjna ;)

Jakie rytmy mogą nas rozgrzać w zimowe dni? Bartek Cholewa poleca:

Coldplay - Adventure of a lifetime
Robin Schulz - Sugar
Sia - Cheap Thrills
Justin Timberlake - Can't stop the feeling!
Village People - YMCA

Zimowe wydanie szkolnej gazetki ulepiła
redakcja w składzie:
Bartek Cholewa
Emilia Czauderna
Zuzia Jackowska
Mikołaj Kłoda
Wiktoria Krystek
Michasia Ondrzejek
Marta Pasterny
Justyna Pelar
Matylda Sikora
Estera Walica
Kinga Weber
Tosia Woźniak
Całość wygładziła (tam gdzie mogła), chochliki
starała się przegonić (pewnie nie wszystkie się
udało), swoich redaktorów do pracy zaganiała 
pani Alicja Czauderna.

HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR

Tuż po feriach
- Jasiu, znowu spóźniłeś się na lekcję- upomina chłopca nauczycielka.
Jasiu udając kujona mówi:
- Przecież na naukę nigdy nie jest za późno proszę pani!!!

***

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej
miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.

kuku.pl

***

***


	Kochani Czytelnicy! Doskonale wiemy, że nie chciało Wam się wracać po feriach do szkoły. :) My też ostatniego dnia ferii mieliśmy ochotę przeprowadzić się do województwa, w którym ten zimowy, wolny czas miał się dopiero rozpocząć. Jednak przyznać musicie, że aura dopisała - zima spisała się wspaniale! Mogliśmy się wyszaleć, nacieszyć śniegiem... Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby zimowy świat, gdyby śnieg był innego koloru? Polecamy takie ćwiczenie wyobraźni, tymczasem życzymy dobrego drugiego semestru! Uszy do góry - w końcu coraz bliżej wakacje... :)                                                                              Redakcja
	Śnieg
	Ludwik Jerzy Kern
	Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, że śnieg powinien być kolorowy? Albo zielony, albo czerwony, liliowy albo beż.
	Śnieg ten lepiłoby się wspaniale, a bałwan biały nie byłby, ale albo zielony, albo czerwony, liliowy albo beż.
	Śnieżki tak samo w zimowej porze byłyby wtedy w jakimś kolorze: albo zielone, albo czerwone, liliowe albo beż.
	Bardzo kolory by się przydały, a tu tymczasem wciąż pada biały, biały bielutki, miękki mięciutki, świeży, świeżutki śnieg.

	Kilka słów o odmianie nazwisk
	Informacje o zwierzętach, które (jak my podczas ferii) lubią śnieg, przygotowały Estera Walica i Wiktoria Krystek.
	To, że nasza szkoła jest wyjątkowa i przyjazna wynika z pracy wielu ludzi. Czy ktoś z Was pamięta pana Staszka? Nasz poprzedni pan woźny spędził z nami tyle czasu! Wydawało nam się, że znamy go doskonale. Dzisiaj postanowiliśmy poznać lepiej pana Józka – naszego nowego, niezastąpionego pana woźnego. Jakoś nie możemy sobie już wyobrazić szkoły bez niego. Emilka Czauderna, Michasia Ondrzejek i Kinga Weber dowiedziały się, jak pan Józek czuje się w naszej szkole i co o nas myśli. Koniecznie musimy napisać, że na każde pytanie pan woźny odpowiadał z uśmiechem.
	„Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych )” autorstwa Justyny Bednarek, ilustrowane przez Daniela de Latour, to komiczna książka, która powinna znaleźć się na półce każdego czytelnika, ceniącego poczucie humoru. Książka nadaje się świetnie na zimowe wieczory. Opowiada ona o skarpetkach, które znikają w wielkiej dziurze pod pralką. Jeśli w waszych domach słyszycie narzekania mamy, że skarpetce znów brakuje pary, jeśli podejrzewacie, że jakiś skarpetkowy potwór pożerający (zawsze tylko jedną z pary skarpetek) części garderoby zamieszkał w waszej pralce – koniecznie przeczytajcie tę zabawną książkę, a kiedy już to zrobicie, być może dowiecie się co mogą porabiać wasze zaginione skarpetki. A  według autorki wiodą one fascynujące życie – sprawdźcie sami!   Dodatkową zaletą książki są piękne i pełne barw ilustracje.
	Marta Pasterny i  Tosia Woźniak z pomocą "Dziennika Zachodniego" wyszukały ciekawostki związane z zimowym czasem.  Sprawdźcie z nimi co w zimie piszczy...
	W GORĄCYM KLIMACIE, CZYLI FERIE POZA POLSKĄ


