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Walentynki! Co w numerze?

- Romantyczny wieczór
filmowy
- W-F pasją
- Kuba - przykład
aktywności i sukcesu

14 lutego Walentynki, a ty nie masz pomysłu na
oryginalną kartkę walentynkową? To zaczynamy!
Potrzebne będą: pocięte paski z kartki papieru,
czerwony arkusz papieru A4,ołówek klej i marker.
1. Na początku kartkę zegnij na pół. Wydrukuj lub
narysuj na środku serce na czerwonej kartce.
2. Pocięte paski z kartki papieru najlepiej o szerokości
0,5cm zwiń w rulonik.
3.Doklejaj do karki papieru i staraj się, aby serce było
wypełnione.4.Gdy serce będzie wypełnione, na górze
kartki napisz czarnym markerem napis „Walentynki”.
Gotowe! /nk
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Romantyczny wieczór filmowy

14 luty jest szczególnym dniem zakochanych, który obchodzimy tylko
raz w roku,z tego powodu chciałabym polecić film pt."Gwiazd naszych
wina"  Josh Boone. Jest to dramat, który opowiada o nieszczęśliwej
miłości Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) . Główna
bohaterka cierpi na  raka , a jej chłopak ma amputowaną nogę. Oprócz
ciężkich doświadczeń połączyła ich miłość do książek. Więcej nie chcę
zdradzić, ponieważ musicie sami go obejrzeć.Uprzedzam, że końcówka
jest naprawdę wzruszająca, ja sama się wzruszyłam. Naprawdę warto
go obejrzeć. Serdecznie polecam! W następnym numerze naszej gazety
opowiem o książce, lecz na razie nie zdradzę jakiej. Pozdrawiam /mb
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W-F pasją

Najlepszą lekcją na świecie jest wychowanie fizyczne. Przede
wszystkim dlatego, że nie trzeba pisać, czytać, siedzieć w ławkach.
Można biegać, ćwiczyć, grać w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną.
Wszyscy lubią gry zespołowe, współzawodnictwo sprawia wiele
radości. Uprawianie sportu potrafi być przyjemne. Lekcje wychowania
fizycznego to sposób na dobre samopoczucie. Po fizycznym wysiłku
jesteśmy pełni energii i dobrego humoru. Zajęcia pomagają utrzymać
dobrą formę, kondycję oraz zachować zdrowie. Dlatego nie warto
opuszczać tych zajęć. Ćwiczmy, a będziemy uśmiechnięci i zdrowi. /mt

. .

Kuba - przykład aktywności i sukcesu

Kuba Nowak jest uczniem klasy szóstej szkoły podstawowej. Od ponad sześciu lat gra i
trenuje tenisa ziemnego. W obecnej porze roku trenuje cztery razy tygodniowo 
po około 3 godziny. W lecie natomiast trenuje czasem nawet kilka razy dziennie. Jego
największym tenisowym sukcesem jest wygranie turnieju wojewódzkiego.
Poza tenisem ziemnym, raz w tygodniu Kuba trenuje badmintona, dzięki czemu  na turniejach
szkolnych czy też powiatowych nie daje szans rywalom, 
niemal zawsze zajmując pierwsze miejsce. Kuba również nie zawodzi na turniejach szkolnych
m.in. w piłkę nożną czy siatkówkę. Jest on zapewne osobą, 
o której warto wiedzieć, a szczególnie brać  przykład z jego postawy i ciężkiej pracy, jaką
Kuba codziennie wykonuje. /sl
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