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Życzenia: Kocham
mocno Babcię,
Dziadka to nie żarty
moi mili dzisiaj im
życzenia składam by
sto latek jeszcze żyli.

.

21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka

 W tych dniach obchodzimy
ważne święto naszych dziadków.
Życzmy im z tej okazji dużo
zdrowia, szczęścia i miłości.

Pędzą wnuki
ulicami z
ogromnymi
laurkami. Te laurki
pełne kwiatków są
dla wszystkich babć
i dziadków. A
dziadkowie wraz z
babciami już
czekają przed
domami. Przez
lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na

bal.

Dużo czasu
wolnego, samych
przyjemności, Jak
najmniej kłopotów i
wiele radości! Nic
do naprawiania,
dźwigania,
trzepania, Tylko
miękki fotel i coś do
chrupania.

Dzień Babci i
Dziadka to święta,
w które warto
poświęcić więcej
czasu swoim
dziadkom i pokazać
im, jak duże
znaczenie mają oni
dla nas. Rozmowa,
spotkanie

czy wspólny spacer
mogą być równie
dobrym pomysłem
na prezent dla
dziadków, co
zwykłe upominki
czy słodycze. W
tym roku wypadają
w niedzielę i
poniedziałek.

.
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Co znaczy słowo
,,karnawał,,?

Karnawał w
Polsce

Co mówi
policjant kiedy
łapie złodzieja
na gorącym
uczynku?
-Jesteś
aresztowany
paragraf 9
przykazanie
siódme.  

Uśmiechnij  
się

Joasia pierwszy
raz w życiu pije
kwaśne mleko:
- Mamo ta
krowa chyba
była przetermi-
nowana

Czym się różni
czerwona
skarpetka od
czerwonej róży.
Zapachem.

                             Karnawał

.

.

Karnawał,
zapusty – okres
zimowych
balów,
maskarad,
pochodów i
zabaw.
Rozpoczyna się
najczęściej w
dniu Trzech
Króli, a kończy
we wtorek przed
Środą
Popielcową,
która oznacza
początek

wielkiego postu i
oczekiwania na
Wielkanoc.
Nazwa
pochodzi od
łacińsko-
włoskiego słowa
"carnavale".

Na wsiach
podczas zapust
spotykano się w
karczmach,
gdzie jedzono i
tańczono. Inną
tradycją
karnawałową
były pochody
przebierańców -
turonia i
zwierząt, którzy
odwiedzali domy
gospodarzy,
zbierając
podarunki. 

Obecnie bale i
imprezy
karnawałowe nie
są już tak
huczne jak
dawniej. Polacy
najczęściej
ograniczają się
do zabaw
ostatkowych - w
ostatni tydzień
karnawału. 

.

.
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      KONKURS NA DZIENNICZEK LEKTUR

konkurs w
szkole

WSKAZÓWKI

Polonista
zwraca się do
swojej żony:
- Czy mnie
kochasz,
najdroższa?
- Oczywiście! -
odpowiada
żona.
- Całym
zdaniem,
proszę!

KSIĄŻKI
TO
MOC

W naszej szkole
ogłoszono
konkurs na
najlepszy
dzienniczek
lektur. Osoba
wygrana
dostanie
upominek i
dyplom
pamiątkowy.
Konkurs
organizuje pani
Aneta
Gniewczyńska 

Książka – 
zapis myśli
ludzkiej, raczej
obszerny,o
określonej
liczbie stron, o
charakterze
trwałym.

.

1.Kup zeszyt
(lub zbieraj
osobne kartki)
2.Zastanów się
nad książką 
3.Zrób stronę
tytułową
(koniecznie
napisz autora,
rok wydania,
wydawnictwo)
4.Opisz krótko o
czym jest
książka i z
czego się
sklada

5.Namaluj
ilustrację 
6. Zastanów się
nad następną
lekturą

- Czy jak 
zostaniesz
chirurgiem, to
będziesz w
Wikipedii
sprawdzał, jak
wyciąć
wyrostek?
- No co ty, tata,
w jakiej
Wikipedii?! Na
YouTube będę
oglądał!

.
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                   Bezpieczna zima 2018

Pamiętaj i nie
zapominaj!

Spędzanie ferii
zimowych.

Wstaję dziś
rano,
Uwierzyć nie
mogę,
Biały śnieg
przykrył
Domy, pola i
drogę.
Ach jak
cudownie,
Będzie od
ranka,

Wierszyki o
ostrożności
podczas
zimy.

My się zimy nie
boimy
bezpiecznie
ferie spędzimy
Ciepło ubierać
się będziemy
i na pewno nie
zachorujemy.

eździć na
nowych,
Drewnianych
sankach.
A może lepiej,
Gdyby mróz
ścisnął,
Założyć łyżwy,
Wyjść na
lodowisko?

.

.

Pewnie zima
wydaję się Wam
porą roku w
której można 
rzucać się
śnieżkami i lepić
bałwany...Ale
trzeba pamiętać
o odpowiednich
zasadach
podczas
zimowej zabawy
i nie tylko.Ubrać
się dobrze i
dostosować
ubranie

do temperatury.
Poruszać się po
drodze z
odpowiednią
ostrożnością,
ponieważ
szybciej zapada
zmrok.. Nigdy
nie oddalamy
się z osobami
obcymi!

Ferie zimowe
już u niektórych
województw się
rozpoczęły i
będą
rozpoczynać.Narty,
sanki, wyjazdy..
Niby frajda, ale
również
obowiązują
pewne zasady
podczas
spędzania ferii.
Do zjazdów na
sankach czy
nartach

wybieramy
górki, które są z
dala od ulicy i
rzeki.Jeżdżąc
na nartach
zawsze
ubieramy kask
Nie wchodzimy
na zamarznięte
jeziora czy
rzeki.Po zmroku
nosimy
odblaski,
poruszamy się
chodnikiem!

.

.
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             Kiermasz książek w naszej szkole

Kiermasz książek Książki to frajda!

Książka nas
uczy, książka
cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu
tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.

Dbaj o
książki, które
posiadasz!

O książki
również trzeba
dbać.To też
rzecz i trzeba o
nią zadbać.Bo
kiedy strony
powylatują czy
będą
powyrywane
książki nie
będzie się
czytać
przyjemnie.

Książka też
mądrze nam
doradza
różne
wskazówki,
wzory daje.
Książka w
szeroki świat
wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.

.

.

W naszej szkole
niedawno był
organizowany
kiermasz
książek w
którym można
było kupić
książkę lub dać
własną, którą
mogła kupić
inna osoba oraz
wymienić.
Książki nie były
drogie, więc
niektórzy
uczniowe

z chęcia
kupowali
książki.Można
było również
kupić pomocne
książki jeśli ktoś
ma problemy z
nauką.

Warto kupować
książki oraz je
oczywiście
czytać.Nie
róbcie tego na
siłę.Oczywiście
ma być to dla
Was
przyjemność.
Niektóre książki
są naprawdę
interesujące i
ciekawe.Musicie
tylko
dopasować
książkę

do Waszego
gustu.
Np., jak
interesujecie się
magią,
czarowaniem
najlepszą
książką będzie
książki o
tematyce
magii.Tak samo
ze sportem czy
inną rzeczą.

.

.
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Potrzebne będą:

Oto efekt
pracy!!!

          KROKI

krok 3. Na
odwrocie
obrazka
przyczep taśmą klejącą
agrafkę stroną
nie odpinającą
się.

          KROKI

- taśma klejąca
- markery
- agrafki
- nożyczki

      Zrób to sam
            #1 - Przypinki na plecak

krok 1. Na
kartce narysuj
przeróżne
obrazki, w moim
przypadku jest
to ananas i
kwiatek.
krok 2.
Następnie
pokryj swoje ser
yobrazki

kawałkami
taśmy klejącej
tak aby na
siebie nie
nachodziły
(patrz obrazek
pt.'' Krok 2 '') i je
wytnij.

Krok 2.

Krok 1.

Krok 3.

.

.

.

.

.
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