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Numer 5 04/17

Nazywam się Maciek. Mam 8 lat. Chodzę
do klasy 1 a. Mam w domu agamę
brodatą, która nazywa się Ola, żółwia -
Maćka, kanarka - Kubusia, papugę –
Aleks i suczkę Dejzi. Jestem fajnym
chłopcem, który lubi banany. 

Kacper

Uczestnicy balu :)

zdjęcie: mama Borysa

zdjęcie: mama Borysa
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MACIEK

BOHATEROWIE NUMERU

ROBERT

Nazywam się Maciek. Mam 8 lat. Chodzę do klasy 1
a. Mam w domu agamę brodatą, która nazywa się
Ola, żółwia - Maćka, kanarka - Kubusia, papugę –
Aleks i suczkę Dejzi. Jestem fajnym chłopcem,
który lubi banany.  

Mam na imię Robert jestem z VI klasy. Najbardziej
lubię w szkole przerwy. Lubię grać w piłkę.
Najgorsza lekcja to matematyka. Najbardziej lubię
w-f. Interesuję się hip-hopem i piłką nożną.

Robert-portret Kuba Mysak
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BAJKA O STATKU KOSMICZNYM "BAZA"

Do statku kosmicznego „Baza” wsiedli: bobas Hużyk, stworek Lunuszek i czarno-różowy Kiciuś. Polecieli w
dzikie miejsca Żduka, żeby pokonać złe stworki: Aftę, uśmiechniętego Trójkąta, uśmiechniętego Trapeza, Pijaka i
Pasipjaka. Byli nazywani Złą Piątką, bo chcieli zniszczyć dobre planety Żduk i Luna.

Najpierw spotkali Aftę i Hużyk ją zjadł. Trójkąt i Trapez porwali Hużyka. Trójkąt i Trapez uciekali, potknęli się o
kamień i upadli. Wtedy Hużyk uciekł do tunelu. Lunuszek i Kiciuś szli za Hużykiem i na drodze spotkali Pijaka i
Pasipjaka. Lunuszek był bardzo głodny i zjadł Pijaka i Pasipjaka. Kiciuś znalazł Hużyka i Lunuszka.

Potem wszyscy w trójkę poszli do królowej Żduka – Mniumny i powiedzieli jej, że wrogowie są pokonani.
Mniumna zareagowała bardzo dobrze – pochwaliła ich i pozwoliła im zamieszkać u siebie w pałacu. Kiciuś i
Hużyk ucieszyli się, ale Lunuszek był smutny.

Na swojej planecie Luna zostawił Pupilkę, która pewnie za nim bardzo tęskniła. Postanowił więc wrócić do Luny.

Wszyscy żyli wiecznie i szczęśliwie.

KONIEC

                                                                                 Krystian Sz., Anton i p. Samanta

Statek kosmiczny

Planety

Źródłó: Google

Źródło: Google
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BAJKOWE POSTACIE - WYWIAD

JAKĄ JESTEŚ POSTACIĄ?

Borys: Harrym Potterem z Hogwartu.
Krystian: Żołnierzem.
Marcin: Kotkiem.
Dominik: Czarodziejem
Daniel: Rycerzem
Piotrek: Królewną
Maciek: Piratem
Jędrzej: Jestem przebrany za rycerza.

CO ROBI TWOJA POSTAĆ?

Borys: Z Hermioną i Ronem uczy się.
Krystian: Atakuje złych i jeździ czołgiem.
Marcin: Miauczy, je mleko i atakuje myszki. 
Dominik: Czaruje w Czarolandii.
Daniel: Siedzi w domu, w królestwie.
Piotrek: Króluje w zamku z księciem.
Maciek: Jest na statku.
Jędrzej: Jestem z zamku, z tatą.

CO LUBI ROBIĆ TWOJA POSTAĆ?
Borys: Lubi czarować. 
Krystian: Lubi odpoczywać w domu.
Marcin: Lubi się bawić na podwórku.
Dominik: Lubi robić czary i magię.
Daniel: Lubi walczyć.
Piotrek: Lubi spuszczać włosy księciu.
Maciek: Piratem.
Jędrzej: Jestem przebrany za rycerza.

                 

Wywiad przeprowadziła p. Samanta.
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POSTACIE ZE ŻDUKA - PLANETY WYMYŚLONEJ
PRZEZE MNIE. CZĘŚĆ 1

Anton
HUŻYK - to taki bobas , który żyje wiecznie.

AFTA - afty są złe i plują się białymi kulkami .Mają
bardzo nieprzyjemny zapach.
Kiedy ktoś wystrzeli w buzię afty , to wtedy będzie ją
bolało  13000 bardziej  niż złamanie.

DIDITIATAR – Robi dididi i jest dobry , ale nienawidzi
afty . Kiedy ją widzi , zagryza ją 
Te stworki mają od 5cm do 20 m.

MNIUMNIK -To taki owal , który kręci się i wydaje
dźwięki mniumniumniu  .
Jest  od 20 cm do 20m.

UŚMIECHNIĘTY TRÓJKĄT  to zły stworek , który ma
bardzo nieprzyjemny  zapach. Uśmiechnięty trójkąt ma
w 20000 razy nieprzyjemniejszy zapach niż zbuk.

MNIUMNA – Jest dobra i jest królową żduka i wiecznie
żyje i jest młoda.

BIBIZIANA jest małpą lub stworem jest fajna stwory
są zielone lub żółte też  zielono-żółte .

PJAPJACZEK jest miły, ma zapach ładny lub
palonego włosa.

ŻDUCZKA to różowa lub czarna, też szmaciana
pijawka .Zwykle są od 2 cm do 2m.
Największa jest tylko żduczka pacimuczka Ma 3m a
kiedy była mała miała 8-20cm.

BIE –To żduczne pieniądze . Jedno bie to 13 .

Żduczka-To różowa lub czarna też szmaciana pijawka
.Zwykle są od 2 cm do 2m.

Anton

Afta

Dididiatar

Uśmiechnięty Trójkąt

Mniumna

Anton

Anton

Anton

Anton
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STWORKI Z LUNY - MOJA WYMYŚLONA PLANETA
CZĘŚĆ 1

Lunuszek to mały stworek który lubi Pacimuczke i
Nienawidzi Pasipjaka.
Lunuszek kiedyś Umieścił pasipjaka obok kolca i
gdyby Pasipjak się poruszył wtedy by mógł się ukuć.
Lunuszek jest silny i umie podnieść samochód o
wadze 13 000 kg.

Trapeza tak samo jak Pijaka szantażować nie szkoda.
Kontroluje centrum Planety afta - tak samo co Trójkąt. i
Afty tak samo jak trójkątowi służą trapezowi. Trapez
nie lubi Pupilki i Mniumny, bo jest zły.

Tlatlutli to mały stworek podobny do mniumnika. Robi
bardzo głośne dźwięki. Lubi widi.

Pupilka to siosta Mniumny. Nie lubi trapeza, trójkąta,
pasipjaka, pijaka i aft.

Król jajeczko lubi Żduka, Lunę, i stworki z tych planet.
Kolor korony to 2 kulki różowe i jedna czarna związana
z korolami Żduka. Król jajeczko żyje.

Pasta to taki mały stworek robiący prrrrrrrrrk.

Bibiziana to nie tylko kwadratowy stworek, ale też
małpka i lubi Żduka.

Krystian

Tlatlutli

Uśmiechnięty trapez

Krystian Sz.

Krystian Sz.
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Z PAMIĘTNIKÓW KUBY I ŁUKASZA

KUBA MYSAK
25.03 (SOBOTA)
Wstałem z łóżka i oglądałem na komputerze bajkę pt. "Na fali 2".
Zjadłem obiad o 11.00.
Budowałem z klocków Lego Maver.
Mama kładzie Wiktora spać, a ja oglądam bajki.
Idę się myć i spać o 23.50

26.03 (NIEDZIELA)
Wstałem z łóżka i oglądałem bajki. 
Bawiłem się klockami Lego.
Poszedłem z mamą do wujka Krzysia i odwiedziłem moją świnkę morską Malinkę.
Idę się kąpać i oglądnę bajkę.
Idę spać o 22.30.

ŁUKASZ WILK:
26.03 (NIEDZIELA)
Dziś nie poszliśmy do kościoła, bo jesteśmy przeziębieni, ale byliśmy w domu i robiliśmy, co chcieliśmy. Potem
lepiej się poczuliśmy, więc poszliśmy na krótki spacer. 
Wieczorem oglądaliśmy film "Łotr 1". 

27.03 (PONIEDZIAŁEK)

Dziś nie poszedłem do szkoły, bo jestem przeziębiony,ale poszedłem do lekarza i pojechaliśmy do Lidla i
Biedronki. 
W Biedronce dostaliśmy Świeżaka. 
Nazywa się Pieczarka Piotrek. 
Mamy jeszcze w domu Marchewkę Marysię i Truskawkę Tosię.
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GABRYŚ, KACPER I SZYMON - I C TO MY!

Cześć :) Mam na imię Gabryś.
Od 1 września 2016 roku jestem uczniem I „c”. To dla mnie nowe
wyzwanie. W klasie mam jeszcze dwóch kolegów – Kacpra i Szymona. 

Całkiem dobrze się dogadujemy. Lubimy ze sobą spędzać czas. Dzień
zawsze rozpoczynamy wspólnym powitaniem. Witamy piosenką każdego
z nas, a potem łapiemy się za ręce i „puszczamy iskierkę”. Pani mówi, że
to dlatego żeby dzień nam się dobrze zaczął. Oprócz terapii i zajęć, na
których pilnie się uczymy, nasze Panie bawią się z nami w zabawy, które
nazywają „dywanowe”. Siadamy wtedy wszyscy na dywanie, śpiewamy
piosenki, coś pokazujemy, mówimy wierszyki. 
Lubimy te wspólne zabawy. Nie prosta to sprawa śpiewać i pokazywać
coś jednocześnie. 
Jaki jestem ? – Jak każdy z was. Bardzo lubię bawić się resorakami.
Lubię też układać puzzle, niektóre są całkiem trudne. Pani mówi, że mam
też dużą wyobraźnię przestrzenną i już nie raz ją zadziwiłem, układając
jakąś budowlę dokładnie według schematu. 

To jest mój kolega Kacper :) Zna już wszystkie litery  i sam czyta. Jest
bardzo pilnym i obowiązkowym uczniem. W klasie pilnuje porządku:
zamyka drzwi, gasi światło, odkłada rzeczy na miejsce. Rozkłada zawsze
serwetki na stoły dla każdego z nas, kiedy zaczynamy jeść śniadanie lub
obiad. Kacper będzie chyba w przyszłości gitarzystą. Bardzo lubi ten
instrument i nawet już na nim grał - wspólnie  z księdzem …. na religii.

A to Szymon :) Lubi układać puzzle tak jak ja. Lubi też przeplatanki.
Szymon uwielbia swojego kotka, który ma na imię Miki. Bardzo często
wypowiada jego imię w szkole. Ostatnio zrobił mu nawet zabawkę na
prezent z okazji święta kotów. A jak Szymon świetnie miauczy :)
I to tyle na temat naszej klasy. Za jakiś czas znowu coś wam opowiem, co
u nas słychać :)

Klasa I c dziękuje za pomoc p. Beacie Cz. :)

Kacper

Szymon

Nasza klasa

Beata Cz.

zdjęcie: mama Szymona

Z archiwum klasy
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WYWIAD GRUPY TUS (Trening Umiejętności
Społecznych) Z PANIĄ ANIĄ
Co Pani lubi jeść?

Lubie jeść wszystkie owoce i warzywa świata.

Jaka jest Pani ulubiona atrakcja?

Rzucanie kija pieskowi.

Jaki przedmiot lubi Pani najbardziej prowadzić?

Zajęcia z Kacperkiem.

Jaki jest Pani najlepszy wysiłek fizyczny?

Bardzo lubię biegać.

Czy Pani chciałaby robić tylko to, co się Pani podoba?

Tak, marzę o tym.

Jaka była pani ulubiona i znienawidzona lekcja?

Najbardziej lubiłam jezyk polski, a najmniej - matematykę.

Jakie Pani lubi nosić ubrania? Czy woli Pani luźne, czy w sam raz?

W pracy lubię luźne, a po pracy - w sam raz.

P. Ania i grupa zajęć TUS zdjęcie: p. Samanta
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JAK LUKE SKYWALKER RADZI SOBIE Z
GNIEWEM? MATERIAŁY Z TUS 

Luke Skywalker złości się – tak jak każdy.
Nim został Jedi zdarzało się, że tracił kontrolę nad
sobą, czasem nawet zdarzało mu się kogoś uderzyć,
kiedy się rozzłościł. 

Yoda powiedział mu kiedyś:

„Luke Strzeż się ciemnej strony mocy. Gniewu…
strachu… agresji.  Ciemna strona mocy to jest. 
Szybko się pojawiają, łatwo w bójkę wpadniesz."

Luke nauczył się jak kontrolować swoją złość, żeby
zostać rycerzem  Jedi.
Czasem zdarza mu się zdenerwować, ale nauczył się
kontrolować swoje zachowanie.

Zaczął się wyciszać. Kiedy Luke czuje, że przychodzi
złość, nawet jeśli bardzo chciałby kogoś uderzyć
mówi sobie STOP. Bierze trzy głębokie wdechy i
myśli sobie w głowie „Jest OK. Poradzę sobie z
tym”. Potem prosi Yodę albo innego mistrza Jedi
żeby mu pomógł. Czasem jeśli wciąż się złości myśli
o osobach które go kochają i przypomina sobie, że
moc zawsze będzie z nim.

Luke wciąż popełnia błędy, ale każdego dnia staje
się coraz lepszym Jedi.

Yoda

Luke
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