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               EC1 
      PLANETARIUM

    FERIE TUŻ TUŻ...

Niektóre zwierzęta
zapadają w sen
zimowy np:
niedźwiedzie i lisy.
Hibernacja to
fizjologiczny
stan odrętwienia
organizmu
objawiający się
spowolnieniem
procesów
życiowych
u niektórych
zwierząt
stałocieplnych
pozwalający
przetrwać im trudne
warunki zimy.

Karolina Malska
klasa 4c

 EC1 to centrum
nauki, które
odwiedziliśmy
10 stycznia 2018.
Prawie 8,5 tys.
mkw.powierzchni
wystawienniczej.
Historyczne
pomieszczenia
elektrowni zostały
zachowane, 
a w nich znalazły
się ekspozycje 
i planetarium.
Karolina Malska 
Nikola
Palczewska kl.4c

                   ZWIERZĘTA
                      ZIMOWE

Zima to
niezwykły czas-
także dla
zwierząt.
Niekóre ptaki
wylatują do
ciepłych krajów.
Gołębie i sroki
zostają w
Polsce.

Ferie bez sportów
zimowych, to nie są
prawdziwe ferie!
Można więc jezdzić
na łyżwach,
nartach, sankach,
na snowboardzie,
ale można też
pojechać w góry,
gdzie jest dużo
miejsca na
narty, snowboard i
oczywiście króluje
śnieg. Można
wybrać się w Tatry,
Beskidy,
Bieszczady. 

Jeśli ktoś nie
wyjeżdża,
polecamy zabawy
na dworze z
przyjaciółmi,
lepienie bałwana,
gry z rodziną w
planszówki, jazdę
na sankach.
Ponadto w szkołach
często są
organiowane
zajęcia.
Maria Duczek
Roksana Marciniak
klasa 4c
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      TRADYCJE   
        WIGILIJNE

Dzień Babci-
pomysł
utworzenia
święta pojawił
się w tygodniku
„Kobieta i Życie”
w 1964r. 
Dzień Dziadka -
rodzinne,
świeckie święto,
obchodzone 
w Polsce 
22 stycznia 
w celu
uhonorowania
dziadków. W

 ten dzień wnuki
składają
życzenia swoim
dziadkom. 
W naszej szkole
uczniowie 
kl. 4c, 4d i 4b
zorganizowali 
z tej okazji
przedstawienie.
Życzymy 100 lat
Babciom 
i Dziadkom!!!
Karolina Malska
klasa 4c

                            DZIEŃ 
                   BABCI I DZIADKA

1.Siano pod
obrusem
2.Świeca na
stole
3.12 potraw
4.Dzielenie się
opłatkiem
5.Śpiewanie
kolęd
6.Ubieranie
choinki
7.Dodatkowe
nakrycie dla
gościa
8.Oczekiwanie
na pierwszą
gwiazdkę

9.Postne
jedzenie(brak
mięsa)
10.Obdarowywanie
się prezentami
11.Składanie
życzeń
12.Rodzinne
spotkania
13.Pasterka

Marta
Sokołowska 
i Hania Drobnik

Dzień

                      
                              H U M O R  S Z K O L N Y

Babci i Dziadka
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1.Jeśli
uważasz, że
czas płynie za
szybko,
możesz -
poniekąd -
cofnąć się w
czasie.
Wystarczy,
że...
wyjedziesz do
Etiopii. 
Według
etiopskiego
kalendarza rok
ma 13 miesięcy

- dwanaście
pełnowymiarowych,
30-dniowych i
jeden 5-dniowy
ekstra. Dlatego
nowy rok także
zaczynają
trochę później
2.W Hillbrow
nieco inaczej
świętuje się
nadejście
Nowego Roku.
Tu podczas
sylwestrowej

zabawy nie
odpala się
fajerwerków.
Zamiast tego z
najwyższych
budynków
zrzuca się...
stare lodówki,
telewizory,  czy
niepotrzebne
meble. Policja
rzecz jasna nie
jest
zachwycona
nową tradycją. 

 
3.Zazwyczaj
najpóźniej
impreza
sylwestrowa
rozpoczyna się
na Hawajach,
dokąd 31
grudnia dociera
najpóźniej. Tym
razem jednak
Hawaje
przebił...
Chełm. Tak -
dokładnie.

Władze uznały,
że rozsądnie
będzie
przełożyć
sylwestra na 1
stycznia - co
zwiększy
frekwencję na
miejskiej
imprezie. I coś
może być na
rzeczy...  :)
Kamil
Szymański 
Tymon Firaza
klasa 4b

.

                     
                      CIEKAWOSTKI O SYLWESTRZE

     WOŚP

Najbardziej
znaną formą
działalności
fundacji jest
coroczna,
ogólnopolska
zbiórka
pieniędzy.
W tym roku
odbyła się ona
14 stycznia.
Był to 26 finał
akcji.

.
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            MOI         
     DZIADKOWIE

          PARK         
      TRAMPOLIN

            BAL 
 KARNAWAŁOWY

16 stycznia
(wtorek) chętne
Świetliki
zasiadły przy
stołach pełnych
przyborów
plastycznych
aby wziąć
udział w
konkursie „Moi
Dziadkowie”.

      Wywiad z przewodniczącą       
          samorządu szkolnego 
                Magdą Ejsmont
          przeprowadził Kamil Szymański i Tymon Firaza z klasy 4b

–Co planujecie zrobić w tym roku szkolnym?
–Mamy dużo pomysłów, planujemy zrobić min.:dzień wędrującej
książki,dzień bicia rekordów, dzień szalonych fryzur, zawody sportowe z
dwóch perspektyw.
–Jak czujesz się w roli przewodniczącej?
–W tej roli czuję się świetnie. Jest mi bardzo miło, że to mnie wybraliście
do sprawowania tej funkcji.
–Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą?
–Ponieważ uważam,że nadaję się do tej roli.Chciałabym również
wypróbować swoje możliwości.
–Co zmienisz w naszej szkole?
–A co wy chcielibyście zmienić?Chętnie wysłucham waszych sugestii i
jeśli okażą się dobre, postaram się je wprowadzić.

Klasa

KlasaKlasa

4 grudnia 2017r.
uczniowie klas
4b i 4c wybrali
się z okazji
nadchodzących
Mikołajek do
parku trampolin
SALTOS.
Bawiliśmy się
świetnie!

Czekali na nas
wykwalifikowani
trenerzy i
godzina
niesamowitej
zabawy. 
Ola Jerzak
Ania Bioch 4c

Zbliża się bal karnawałowy. Klasy
4-7 bawią się od godz. 8:30 do
11:00. Potem czas na maluchy.
Klasy mają za zadanie
przygotować jednolity strój. Zabawa
będzie się odbywać w sali
gimnastycznej. Każda z klas musi
także przygotować jeden konkurs
dla wszystkich i udekorować salę.
Marta Sokołowska, Hania Drobnik
klasa 4c.

DOWCIPY O
SZKOLE
Na lekcji języka
polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie
wyraz "chętnie"

w zdaniu:
"Uczniowie
chętnie wracają
do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się
Jasio:

-Kłamstwem,
panie
profesorze!
2.Na lekcji
polskiego:
- Jasiu, powiedz
nam, kiedy

używamy
wielkich liter?   
- Kiedy mamy
słaby wzrok!
Tymon Firaza,
Kamil
Szymański 4b

4a

4c4b
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