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                                 Pierwsza Gazeta

         Cyrk Victoria 
            w Mircu!!!

   Witamy serdecznie Wszystkich Naszych Czytelników.
Debiutujemy pierwszym wydaniem klasowej gazetki, więc życzcie
nam "połamania piór". Pod okiem pani Iwony Gralec pracował
Paweł Celuch. Do redakcji dołączyli ostatnio również: Alan
Rybaniec, Ola Serafin i Ola Łoboda. 

     W dniu 21.09.2017r. w deszczowy,    
jesienny poranek przybył na szkolne
boisko cyrk Victoria. Pasiasty namiot
przyciągał naszą uwagę. W tym
przedstawieniu biorą udział artyści 
z Rosji, Ukrainy, Armenii 
no i oczywiście z Polski. i
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                          MY też jesteśmy POETAMI, 
bo pisać przecież KAŻDY może

"Młodszy brat "         
                    

Kiedy urodzi się mój młodszy brat, 
wtedy na głowie stanie cały świat! 
Ja też będę Ci pomagał mamo,     
jednak nic nie będzie tak samo.       
                                
Ja też będę go uczył w piłkę grać  
i nic złego nie może mu się stać.   
A co powiem i cała rodzina....        
jeśli to jednak będzie ....
DZIEWCZYNA?!!!
                       Bartek Kucharczyk           "Co lubi cisza?"

A cisza lubi chodzić do lasu,
bo tam nie ma tak dużo hałasu.
Tylko mały ptaszek pięknie śpiewa
i uroczo szumią stare drzewa.

A gdy nocą do miasta już wraca,
to tu czeka na nią ciężka praca.
Tu gwar, wrzask, ciągle ktoś
hałasuje!
Ciszę boli głowa, źle się czuje!

                      Aleksandra Łoboda

"Deszcz"
Dzisiaj padał wielki, ulewny deszcz.
Przemókł każdy zwierz, nawet
mały kleszcz.
Mokra trawa, mokre wielkie
drzewa,
cała Polska mokra-nawet mewa.

Tęsknimy wszyscy za ciepłym
słońcem
i za rychłym tej ulewy końcem.
Lubimy kiedy powstaje tęcza,
wyschnie nareszcie ta sieć
pajęcza.                           B. Krzak

"Sprzątaczka"

Wczoraj do szkoły przyszła
sprzątaczka,
mała i zgrabna pani cudaczka.
Szybko zaczęła biegać po szkole
dzieci ustawiać w jednym kole.

Wszyscy zaczęli śmiać się bez
liku.
Co wyjdzie pani z tych okrzyków?
A ona biedna ręce składała,
krzycząc wesoło, że głowa mała.

Paulina Lech

Chodzi bocian po zielonej łące,
podziwia jasne wschodzące słońce.
Drogą jedzie rolnik roześmiany,
bardzo go cieszą kolorowe łany.
W jego sercu gra wesoła muzyka,
a na jego drodze staje Monika!.
Dokąd biegniesz piękna
dziewczyno?!
zapytał rolnik kłaniając się miło.
Ach biegnę szukać spóźnionej
wiosny,
a na jej ustach uśmiech radosny.
                Wiktoria Klusek

i

.

Nasza szkoła jest bardzo wesoła,
nauczyciel to postać anioła.
Wszędzie wiedza rozum nam
rozpiera,bo to jest dwudziesta
pierwsza era.
Są ławki ustawione dookoła,
bo to jest wesoła nasza szkoła.
Za oknami widać same pola,
kiedyś chodziliśmy do przedszkola.
Kiedyś nasza koleżanka Ola,
zobaczyła jak rośnie fasola.
Na lekcji przyrody nas uczono,
jak ważne dla świata Ziemi łono.
Każda lekcja języka polskiego,
uczy dzieci czytania płynnego.
Żeby z dzieci wyrośli Polacy,
ze swoim krajem zbratani tacy.
                            Paweł Celuch        
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7.15 Hurrrrra!

 WSPÓŁCZESNA AKADEMIA - IVb

.

.

   Jeśli ktoś z Was myśli, 
że ciężko jest wstać rano,
by pójść na dodatkowe
zajęcia, to się MYLI.
Dla nas, jak widzicie 
na zdjęciu, to doskonała
zabawa. 

  Pewnego dnia
odkryliśmy, że w
magicznej szafie kryją się
małe laptopy. Bardzo nas
kusiło, aby je obejrzeć 
i dotknąć ..... i udało się. 

  Na czwartkowych, rannych
zajęciach na małych sprzętach
pracowaliśmy w programie 
"Władcy Słów".

         

     Zabawa doskonała!!!!
   Już nie możemy się doczekać
kolejnych zajęć, bo
przypominają trochę lekcje z
"Akademii Pana Kleksa".

.

.
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  DRZEWA GENEALOGICZNE NASZYCH RODZIN
  to nie tylko ślady domowych historii, ale przede
        wszystkim PRAWDZIWE DZIEŁA SZTUKI.
                                Oceńcie SAMI!

Łoboda

.

Ola

.
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