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                      Drodzy Czytelnicy!
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
życzymy uroczych spotkań w rodzinnym gronie,
mnóstwa wymarzonych prezentów, miłego
wypoczynku i wszystkiego najlepszego.
  

 
                                                                          Redakcja SzkolesiaZima
Śnieżna zima się zaczyna, każdy chłopak i dziewczyna
widząc śniegu całą masę, zapraszają całą klasę
do zabawy w chowanego lub innego ganianego.
Bo dziś cała klasa wie, że zimą wcale nie jest źle.
Bo tu dużo jest atrakcji i też wiele jest sensacji.
A gdy dłużej zostać chcesz, każdy miło przyjmie cię.
                      
                                                                       Angelika Brzózka 6a
 

Gwiazdka
                  Śnieg zasypał całe miasto.
    Mama w domu piecze ciasto.
                  Dzieci dzielnie pomagają
    I przysmaki wyjadają.
                 Tata choinkę przystraja.
    Czekamy na Mikołaja.
                 Kot na choinkę się wspina.
    Mikołaj zerka z komina.
                                                                         Dorotka Sawczuk 5a

Asia i Janka 2b

Franek i Wojtek 2b

Malwinka R-Z 2b
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                Święta tuż tuż ...
  Świąteczne dyktando z lukami
W  poranek  wigilijny  Bo...enka  i  K....ysztof  wstali 
bardzo wcześnie.  K...ysztof  szybko pom...gł  ojc... 
...bierać ...oinkę.  Wieszali  na  niej  mn...stwo 
r......nokolorowych bombek,  sreb...ystych  łańc...ch...w, 
a  na  cz...bk... zawiesili  złotą  gwiazdę.  Pod  ...oinką 
le...ały  roz......cone gałązki  pa...nącego  świerku. 
Mama  i  babcia  p...ez  cały dzień  ...odziły  po  k......ni, 
a  dzieci  p...ed  domem  ......cały się  śnie...kami  i 
zje...dżały  na  sanka....  Kiedy  wypat...yły pierwszą 
gwiazdkę,  rodzina  zło...yła sobie ...yczenia i zasiadła do
wigilijnego stoł....  Znalazły  się  na nim: karp  w 
r......nych postaciach,  ......rek  z  g...ybami.  P...ez cały 
wiecz...r sły...ać  było  kolędy:  "W  ...łobie  le...y",
"P...ybie...eli  do  Betlejem",  "Wśr...d  nocnej  ciszy".
Nie ma  to  jak  święta!
 

                                   Michał Sławiński 6a

Ćwiczenie dla zaawansowanych
Instrukcja ćwiczenia wspomagającego rozciąganie mięśni
1. Usiądź na swoich kolanach tak, aby pośladki dotykały pięt.
2. Rozchyl ugięte w kolanach nogi tak, aby pośladki znalazły się na
podłodze między nogami.
3. Teraz połóż się tak, aby plecy dotykały podłogi.
4. Utrzymaj tę pozycję przez 20 sekund.
5. Unieś plecy i zakończ ćwiczenie.
6. Wykonaj 5 powtórzeń tego ćwiczenia.
                                                              Alex Siurnicki 6a

Instrukcja do ćwiczenia "diabełek"
1. Stań wyprostowany z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała, stopy
razem.
2. Przyjmij pozycję przysiadu podpartego.
3. Wykonaj energiczny wyrzut nóg w tył tak, aby nogi były
wyprostowane, a biodra nisko.
4. Wróć do pozycji przysiadu podpartego.
5. Wyskocz energicznie w górę z podniesionymi rękami.
6. Powtarzaj czynności wielokrotnie.
                                                                 Bazyli Giemza 6a

                  INSTRUKCJA UBIERANIA CHOINKI
1. Ustaw choinkę w stojaku.
2. Ubieranie choinki rozpocznij od rozłożenia lampek.
3. Następnie przygotuj ozdoby świąteczne ( bombki, łańcuchy, cukierki).
4. Bombki rozwieszaj równomiernie, pamiętając aby kolory się nie powtarzały.
5. Aby rozłożyć łańcuch, obwiń go wokół własnej talii a rozwijaj łańcuch na drzewku.
6. Jeśli posiadasz anielski włos, udekoruj nim choinkę.
7. Podłącz żarówki do prądu.
8. Usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj się magią świąt.

                                                                                                                           Oliwia Motyka - Radłowska 6b
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Najgrzeczniejsi w klasach 4 - 7
4a - Justyna Grudzień, Szymon Chęciński                               4b - Anna Kurowska, Emilia Kowalewska, Łukasz
Truszkowski
4c - Jowita Bąder, Jan Poznański                                              4d - Maja Marzy, Bartłomiej Lipski
5a - Zoja Kupińska, Antoni Kwaśny                                          5b - Ola Rutkowska, Antoni Zalewski
5c - Amelia Zębalska, Eryk Kaczmarek                                       6a - Natalia Berkan, Kuba Cholewiński
6b - Karolina Kowalewska, Karol Łukasiewicz                         6c - Wiktoria Wdowiak, Dawid Urbaniak
7a - Maja Kowalska, Marcel Piotrowicz                                     7b - Emilia Szulewska, Kuba Rostek, Franek Żuczek
7c - Natalia Rybak, Szymon Gut                                                 7d - Pola Zagórska, Bartosz Wdowiak

DOWCIPY
        - Kto ma najlepszą pracę na świecie? 
        - Oczywiście święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz w roku.
- Co mówi bombka do bombki? 
- Chyba nas powieszą.
           Boże Narodzenie. 
           Blondynka wraz z rodziną spędza je w domu. 
           Nagle jedno z dzieci (w ręce trzymając zimny ogień) pyta się  
           blondynki:   - Zapalisz? 
        - Nie, dziękuję nie palę.
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Był piękny zimowy dzień. Trójka dzieci: Antoś, Michał i Ewa wraz ze swoim tatą Adamem wyszli na dwór ulepić
bałwana i pozjeżdżać na sankach. Ku ich zdziwieniu, ujrzeli małą górkę usypaną ze śniegu, której wcześniej tam nie
było.
  Weszli na nią z pośpiechem. Na górce leżało dużo białego śniegu. Wraz z tatą, dzieci postanowiły ulepić bałwana.
Zaczęły od wielkiej kuli, która nadawała się na podstawę. Następnie tata ulepił tułów, a Michał z Ewą głowę. Gdy ich
postać była gotowa, najstarsze z dzieci - Antek, pośpiesznie poszedł do domu po węgielki, czapkę, szalik i
marchewkę. W tym czasie Michał i Ewa szukali gałęzi na ręce. Po pewnym czasie bałwan został  cały przyozdobiony.
Pięknie wyglądał na szczycie górki. Nagle dzieci usłyszały jakiś głos. Odwróciły się i ujrzały mówiącego bałwana!
Szybko pobiegły na górkę, lecz wtedy tajemniczy głos ucichł. Dzieci wraz z tatą próbowały rozwiązać zagadkę, jednak
bezskutecznie. Nastał wieczór, więc wesoła rodzina ruszyła do domu na kolację i ciepłą czekoladę, ale tajemniczy
głos znów dał o sobie znać: "Halo, czy ktoś mnie słyszy?" Rodzeństwo stanęło przodem do postaci i rzekło: - Czy to
ty do nas mówisz?
- Tak, to ja - odparł bałwan.
- To bałwany mówią? - zapytał Antek.
- Owszem, mówią! - wykrzyknęła śnieżna postać.
- Jak masz na imię? - spytała Ewa.
- Ja mam na imię Bobi - odparł - A wy?
- Ja mam na imię Michał! - krzyknął pierwszy.
- Ja Ewa, a to mój brat Antoś - powiedziała dziewczynka.
- Miło mi was poznać - odrzekł.
Dzieci powiedziały koledze, że muszą iść na kolację, więc pożegnały się i poszły z tatą. Każdy następny dzień był taki
sam. Dzieci odwiedzały bałwanka i rozmawiały o różnych sprawach. Pewnego popołudnia przyjaciel powiedział im, że
jutro, czyli ostatniego dnia zimy, pokaże im coś nadzwyczajnego. Nadszedł kolejny dzień, a dzieci ze
zniecierpliwieniem oczekiwały spotkania z Bobim. Wieczorem weszły na szczyt i tak jak zawsze przywitały się z
przyjacielem. Potem rozmawiali o różnych sprawach, aż wreszcie Bobi powiedział:
- Moi mili, dziś nadszedł ten dzień, w którym pokażę wam moje moce - odparł.
- Tego wieczoru zamienię się w zabawkę.
Dzieciom pojawiły się łzy w oczach.
- Jak to? Zmienisz się w zabawkę?! - wykrzyknęły chórem.
- Zaraz wam to pokażę, ale najpierw chciałbym podziękować wam za to, że się mną opiekowałyście - powiedział.
Dzieci rzuciły się w ramiona Bobina i powiedziały mu, że nigdy go nie zapomną. Po chwili otoczyły bałwanka jakieś
niebieskie iskry. Ewa, Antoś i Michał odsunęli się. W mgnieniu oka bałwanek ze śniegu stał się małą zabawką, którą
mogli zabrać ze sobą do domu.                                                  
                                                                                                                                                               Oliwia Motyka
Radłowska 6b Powiedzenia

Kiedy gwiazdka zabłyśnie na niebie, to Mikołaj przyjdzie
do ciebie.
Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie.
Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie.

Związek frazeologiczny
Urwać się z choinki - być zdezorientowanym: nie
wiedzieć, co się dzieje wokół danej osoby.
                                                                         
                                                                        Bazyli Giemza 6a

Tytus 2b
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