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 AKCJA ZBIERANIA GUZIKÓW DLA SZPAKA MATEUSZA Z "AKADEMII PANA
KLEKSA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALASIU :)

. .

W klasie czwartej w czasie lekcji języka polskiego z Panią Anetą Łydek
analizowaliśmy lekturę "Akademia Pana Kleksa". W związku z tym  nasza
klasa 4a zorganizowała akcję zbierania guzików dla szpaka Mateusza 
z "Akademii Pana Kleksa". 
Pomyśleliśmy, że możemy mu pomóc i nazbieraliśmy aż 2059 guzików !!!
Zbiórka trwała od 6-17 listopada 2017.  W Akcji wzięli udział uczniowie 
i pracownicy naszej szkoły. Każdy kto podarował guzik mógł liczyć na
uśmiech od czwartoklasistów zbierających guziki małe, duże i  kolorowe:)

. .
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                                                 SZPAK MATEUSZ :) 

Szpak Mateusz tak naprawdę był księciem. Wymknął się raz na swoim koniu i
spotkała go nieszczęśliwa przygoda - ugryzł go wilk zanim książę go pokonał.
Potem przybył chiński uczony doktor Paj-Chi- Wo, który podarował mu
czapkę z magicznym guzikiem. Wyjaśnił chłopcu, że nieopacznie zabił króla
wilków, które będą chciały się na nim zemścić i dlatego podarował mu
magiczną czapkę bogdychanów, dzięki której mógł się zmienić w to, co
chciał.  Guzik ten niestety Mateuszowi zaginął. Minęło kilka lat, na wioskę
napadły wilki. Książę ocalał dzięki czapce, bo zamienił się w szpaka. Niestety
ponieważ zgubił guzik to nie mógł bez niego odzyskać swej ludzkiej postaci.

;)
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Adam Probosz zagrał Księcia
Mateusza w "Akademii Pana Kleksa".
Dziś jest jednym z najlepszych
specjalistów od kolarstwa. Od ponad
piętnastu lat komentuje tę dyscyplinę
na antenie Eurosportu.
- Potrafię godzinami oglądać peleton,
a moją pasję podziela córka Alicja 
i żona Monika. 
Choć aktorstwo towarzyszyło mu od
dzieciństwa, nie żałuje, że ta
przygoda to już przeszłość.
(źródło:internet)

Mateusz jest gadającym szpakiem,
którego Pan Kleks kupił na targu
 w Salamance. Jest ulubieńcem
i pomocnikiem Pana Kleksa, często
zastępującym go w obowiązkach.
Jego sympatię zyskuje Adaś
Niezgódka, któremu Mateusz
opowiada o swoim życiu. 

                                  SZPAK MATEUSZ - CIEKAWOSTKI :)

książę Mateusz szpak Mateusz
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Klasa 4a bardzo dziękuje wszystkim,
którzy włączyli się w akcję  zbierania
guzików dla Szpaka Mateusza 
z "Akademii Pana Kleksa". Cieszymy
się, że udało się zebrać aż  2059 
guzików dużych i małych :) Akcja
liczenia guzików trwała dość długo
jak się domyślacie... 

.

Drodzy czytelnicy pewnie się
zastanawiacie co dalej będzie z tymi
guzikami ... To na razie
NIESPODZIANKA :) 
Możecie spróbować zgadnąć, a swoje
pomysły możecie wysłać na nasz mail
redakcyjny: gazetkajunior@wp.pl

.

. .

                            2059 !!! TYLE GUZIKÓW UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ !!!

. .
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