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Kolejna wizyta w Anglii :)
4 kwietnia uczniowie naszej szkoły ponownie ruszyli na podbój
Anglii. Od początku nastawiliśmy się na pobyt pełen wrażeń.
Ojczyzna Szekspira powitała nas piękną, słoneczną pogodą.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Hastings, miejsca słynnej bitwy z
1066 roku, która zaważyła na losach Anglii. Podczas pobytu
byliśmy również w  kurorcie – Brighton, w przepięknym mieście
Winchester, Londynie czy Kornwalii . Mieliśmy okazję
spacerować wokół Stonehenge oraz po starożytnym rzymskim
mieście Bath. Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy w
Eurodisneylandzie!
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Ferie kiedyś i dziś :)

Ferie są czasem odpoczynku. Czasem na wyjechanie lub zostanie w domu.
U nas, w Poznaniu, w tym roku ferie zaczynają się 30 stycznia, a kończą się 13 lutego. 

Ferie kiedyś i teraz
Ferie kiedyś i teraz bardzo się różnią. Dawniej w ferie panowała sroga zima z wielkimi zaspami śniegu i
mrozem szczypiącym w policzki, a teraz rzadko kiedy jest w ogóle śnieg. Narty były zrobione z drewna o
długości mniej więcej 1 metra. Były dość ciężkie i tylko ci, których było na nie stać, mogli je posiadać. Jeździło
się na nich dość ciężko, ponieważ ciągle się wyginały. Kijki do nich były zrobione z drzewa, a na dole było
przyczepione drewniane kółeczko. Dzisiejsze narty i kijki są zrobione z plastiku i są lekkie. Rozmiarów nart
jest bardzo dużo i prawie każdego na nie stać . Kiedyś wszystkie dzieci marzyły, żeby mieć łyżwy i nauczyć
się na nich jeździć, a teraz prawie wszyscy je mają i nie jest dla nich problemem poruszanie się na nich.
Gdzie można wyjechać podczas ferii?
W naszych czasach jest wiele miejsc, gdzie możemy wyjechać podczas ferii. Ci którzy lubią jeździć na
nartach i lubią śnieg, mogą wyjechać w góry do Zakopanego lub do Jeleniej Góry. Za to ci, którzy wolą ciepło,
mogą wsiąść w samolot i polecieć do Maroko lub do Brasilii. Inni lubiący zimowe morze, mogą pojechać nad
Bałtyk czyli np. do Słupska lub do Gdańska. Kochający przyrodę może pojechać do Puszczy Białowieskiej.
Natomiast ci, którzy lubią domowe ciepło, mogą po prostu zostać w domu.
Czy lubię ferie?
Tak! Bardzo :]

  Wiktoria Baranowska 4b
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Dzień Kota w naszej szkole !

Obchodzony jest 17 lutego,
jednak w naszej szkole
świętowaliśmy go tydzień
później- w piątek 24.02. Ten
dzień ma za zadanie pokazać
życie bezdomnych zwierząt, a w
szczególności kotów.
Przebieraliśmy się za koty i
zabieraliśmy naszego
ulubionego pluszowego
zwierzaka. Większość zajęć
poświeciliśmy kotom. Na koniec
lekcji zebraliśmy się na sali
gimnastycznej, aby zrobić
zdjęcia osobom przebranym za
koty. Następnie poszliśmy do
domu złożyć życzenia naszym
pupilom .

Basia Spaczyńska i Gabrysia
Szeffler, IVa



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 05/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kukuczkowe Pogaduszki

Ciekawostki o Walentynkach :)

Wiedzieliście, że co roku jest
wysyłanych około miliarda
Walentynek? Najwięcej dostają...
nauczyciele! Może to sposób na
lepsze oceny?

Najdroższa Walentynka
kosztowała 250 tysięcy dolarów.
Była to kartka z prawdziwego
złota, wysadzana szmaragdami i
diamentami.

Podobno najsłynniejszym
walentynkowym upominkiem
było jabłko pokryte różowym
lukrem, ułożone w hebanowej
szkatułce wysadzanej perłami.

                            Lena Cendecka, IVa
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