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HURA !!! NARESZCIE UPRAGNIONE FERIE ZIMOWE 2018 !!!

zima na świetlicy szkolnej w SP Zalasiu źródło:

Życzymy udanych i przede wszystkim bezpiecznych Ferii Zimowych!
Odpoczywajcie aktywnie ! Nabierzcie nowych sił, odkrywajcie ciekawe
miejsca, spotykajcie się ze znajomymi i rodziną, po prostu bawcie się dobrze!
I oczywiście nie zapominajcie o naszej gazetce, bądźcie z nami, czytajcie,
piszcie do nas  jeśli uda Wam się przeżyć ciekawą Feryjną Przygodę,
przesyłajcie zimowe zdjęcia :)  Przypominamy nasz mail redakcyjny:
gazetkajunior@wp.pl Czekamy na wiadomości od Was The voice of Students
wraz opiekunem  naszej redakcji P. Renatą Wciślak :)

:) pixabay
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BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ZIMOWYCH !!!

Ferie zimowe to długo
wyczekiwany przez
wszystkich czas, by
odpocząć od
codzienności i trudów
szkolnych dni. I oto
wreszcie są wyczekane,
wymarzone FERIE
ZIMOWE !!! Nasza
redakcja postanowiła
przypomnieć JAK
BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ
FERIE ZIMOWE. Oto
kilka BARDZO 
WAŻNYCH ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA !!!
1. Zjeżdżamy na
sankach, nartach itp.
tylko w miejscach
bezpiecznych - z daleka
od dróg! Pamiętajcie, że
droga hamowania
pojazdów w czasie zimy
się wydłuża!

2. Bawiąc się śnieżkami
lepimy tylko miękkie
kulki rzucając do
kolegów i koleżanek!
Mocno zbite śnieżki
mogą doprowadzić do
obrażeń ciała,
spowodować ból. A
chcemy przecież, żeby 
w czasie wspólnej
zabawy wszyscy
świetnie się bawili, nikt
nie płakał z powodu
bólu i smutku!
3.Widząc przejeżdżający
pojazd przestajemy
rzucać śnieżkami. 
Śnieżynka rzucona w
stronę pojazdu może
być przyczyną kolizji a
nawet ciężkiego
wypadku!

4. Nie wchodzimy na
zamarznięte rzeki lub
jeziora! Lód może się 
w każdej chwili załamać!
Korzystajmy ze
specjalnie
przygotowanych
lodowisk!
5. Ubierajmy się
stosownie do pogody!
Zimą nie zapominajmy o
szalikach, czapkach i
rękawiczkach!
6. Nie siedźmy
bezczynnie! Najlepszy
odpoczynek to aktywny
odpoczynek!
Jeszcze raz życzymy
BEZPIECZNYCH I
UDANYCH FERII
PEŁNYCH PRZYGÓD I
SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI
LUDŹMI :)
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JAK SIĘ NIE NUDZIĆ W CZASIE FERII ???

Wszyscy się pewnie
zgodzą z nami, że
jednym  z najlepszych
sposobów, żeby się nie
nudzić w czasie ferii jest
uprawianie różnych
sportów zimowych.
Śniegu na szczęście jest
pod dostatkiem.
Wystarczy znaleźć
bezpieczną górkę, żeby
poszusować na nartach,
pozjeżdżać na sankach
lub plastikowych
jabłuszkach. Dawniej
zjeżdżało się podobno
super na workach
wypchanych sianem,
zapytajcie o szczegóły
rodziców lub dziadków:)
Kolejnym sportem
zimowym wartym
polecenia jest jazda na
łyżwach oczywiście 

tylko i wyłącznie 
na wyznaczonych
lodowiskach ! Nawet
jeśli ktoś jeszcze nigdy
tego nie robił i nie ma
łyżew to nic. Na
lodowisku można
wypożyczyć łyżwy i po
prostu spróbować
pojeździć. Może jeszcze
nigdy tego nie robiliście,
a drzemie w Was wiele
zadatków na Mistrza???
Kolejnym polecanym
przez nas sposobem na
udaną zabawę jest bitwa
na śnieżki. Można też 
urządzić super konkurs
trafiania do celu śnieżką.
Za cel obieramy na
przykład ulepioną przez
nas śniegową kulę. I
powoli zwiększamy
odległość.

Zwycięzcą zostaje osoba
mająca najwięcej trafień
z najdalszej odległości.
Wybierając miejsce do
zabawy pamiętamy
zawsze o Zasadach
Bezpieczeństwa!
Zdrowa rywalizacja
często jest motorem
napędowym dobrej
zabawy. Urządzanie
zimowych konkursów to
według nas super
pomysł. Jako kolejny
proponujemy Konkurs
na Rzeźbę Zimową.
Emocje i zabawa
gwarantowane!!!

Fot. Matthaeus Kostner
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CZY BUDOWA IGLOO JEST TRUDNA ???

Napadało śniegu, więc
nie tylko można
uprawiać sporty zimowe,
by polepszyć swoją
kondycję fizyczną, bawić
się na śniegu, urządzać
konkursy, o których
wspominaliśmy na
poprzedniej stronie, by
poprawić sobie nastrój,
co jeszcze można...???
Można ulepić igloo!!!
Eskimosi mieszkają w
igloo, budowa takiego

profesjonalnego igloo
do zamieszkania
naprawdę nie jest łatwa,
ale wybudowanie igloo
do zabawy nie powinno
sprawić nikomu
większego problemu.
Nie można działać
jednak chaotycznie,
dlatego proponujemy
skorzystać z poniższej
instrukcji budowy igloo:)
Sprzęt: łopata do
śniegu, wiadro z wodą i
duże drewniane pudełko
lub inna forma do
produkcji
bloczków śniegowych.
Po pierwsze znajdź
płaskie, pokryte
śniegiem pole i wyrysuj
na nim okrąg o średnicy
2m. Uklep je starannie.
Staranność wykonania
gwarantuje sukces w
efekcie końcowym.

Przygotuj kilka
śniegowych cegieł -
można je uformować
drewnianym pudełkiem
lub inną formą. Pierwszą
warstwę cegieł ułóż na
wyrysowanym przez
siebie okręgu i wyrównaj
łopatą   ich wierzchy,
tak, by kolejna warstwa
była pochylona do
wewnątrz.Układaj
kolejne warstwy, aż
dojdziesz do końca.
Ostania cegła będzie
niestandardowa, kolista
W końcowym etapie
uszczelnij ściany
dodatkową warstwą
śniegu i oblej je wodą.
 Wytnij wejście i obuduj
je tunelem.
Udanej zabawy:)

źródło: instructables
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W CZASIE FERII WARTO PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ ! ZUZANNA SETKOWICZ
POLECA ...

źródło:

Pewnie zastanawiacie
się kto to taki na okładce
książki powyżej?
Odnaleźliśmy 
w wikimedii iIlustrację
Enrico Mazzantiego do
pierwszego wydania
powieści Pinokio.Było to
bardzo, bardzo dawno,
E.Mazzantii żył w latach
1852-1910. A kto napisał
Pinokio? Włoski pisarz
Carlo Collodi .

Cechą charakterystyczną
Pinokia jest nos, który
wydłuża się, kiedy
Pinokio kłamie. Pod
koniec książki Pinokio w
nagrodę za dobre
postępowanie staje się
zwykłym dzieckiem. To
spełnienie jego
największego marzenia
w życiu. Pinokio to
drewniany pajacyk,
którego wystrugał 
z magicznego drewna
Dżepetto. Dżepetto  to 
stary i samotny
człowiek, który pewnego
dnia bardzo  zapragnął
mieć syna. Chłopiec
wystrugany z drewna
niespodziewanie ożył.
Dżepetto bardzo się
ucieszył,

 jednak od pierwszych
chwil życia Pinokio jest
leniwym i
nieposłusznym
dzieckiem. Sprawia ojcu
wiele przykrości i
smutku. Dżepetto, a
także jego przyjaciele
Wróżka o Błękitnych
Włosach i Mówiący
Świerszcz starają się
Pinokia dobrze 
wychować  na  dobrego 
i posłusznego syna. 
Jednak Pinokio spotyka
na swojej drodze także
osoby, które namawiają
go do złych rzeczy. Czy i
Wam zdarza się nieraz
spotkać kogoś kto
namawia was do złego?
Pamiętajcie warto być
sobą, nigdy nie ulegać
złym namowom.

wikimedia



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 28 02/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

WARTO ZAGRAĆ W ...  JULIA BIROŚ POLECA SWOJE ULUBIONE GRY NA
FERIE :)

spodoba:)
W trybie budowy piękne
są drewniane panele na
ścianę i kafelki z
mozaiką.
 Windenburg jest po
prostu piękny i ma
bardzo rodzinny klimat,
który wyglądem
wpasowuje się w
pobliskie Niemcy  i może
to sprawiło, że od razu
się w nim zakochałam.
Ogrody królewskie z
labiryntem to idealne
miejsce na spotkanie
klubu, a lokalne
kawiarnie świetnie
nadadzą się na
spotkanie z przyjaciółką.
Podsumowując jest to
naprawdę dobry
dodatek, który ja
niestety kupiłam
dopiero  dwa lata po
pojawieniu się w
sprzedaży. Było warto!

"Ewolucja roślin" to
kolejna gra, którą
gorąco polecam
wszystkim.
Kiedy szukałam jakiejś
gry, na którą mogłabym
poświęcić moje wolne
popołudnie odruchowo
weszłam na gry.pl .
Skrolowałam i natrafiłam
na tą wspaniałą grę. Na
początku nie rozumiałam
co mam w niej robić, ale
teraz gram w nią
codziennie i uważam, że
jest naprawdę godna
polecenia. Dostępna jest
oczywiście na stronie
internetowej gry.pl
Posadź 3 rośliny
jednego gatunku obok
siebie, a rozwiną się one
tworząc okaz magiczny
nowego gatunku. Mój
najlepszy wynik:33648 :)

W czasie ferii polecamy
także po aktywnym
wypoczynku zagrać w
grę: "Spotkajmy się'' to
drugi dodatek do The
Sims 4. Obejmuje on
nowe miasto-
Windenburg, możliwość
dołączenia lub
stworzenia nowego
klubu, baseny, kawiarnie
i wiele innych
budynków. Dochodzą
również nowe fryzury,
ubrania i wszelkiego
rodzaju dodatki dla
dzieci i dorosłych.
Według mnie jest to
świetny dodatek.
Szczególnie podobają
mi się fryzury dla płci
żeńskiej w stwórz sima
ale dla mężczyzn
również są bardzo
ładne.Są piękne obiekty
i piękne kwiaty, co na
pewno wszystkim się
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PRACTICE MAKES PERFECT - PRAKTYKA CZYNI MISTRZA :)

źródło:

Zapraszamy najpierw na
krótką powtórkę z
poprzedniej lekcji.
Przypominamy w
przypadku czasownika
to be pytanie tworzymy
przez inwersję czyli
zamianę miejscami
podmiotu i orzeczenia.
W przeczeniu wstawiamy
słowo not po
orzeczeniu. 

Dzisiaj mamy dla Was
nową informację taką, że
w krótkich
odpowiedziach nie
wystarczy powiedzieć
Yes lub No. W
odpowiedzi twierdzącej
powtarzamy czasownik
to be w odpowiedniej
formie, który jest
poprzedzony zaimkiem
osobowym. W
odpowiedzi przeczącej
do formy czasownika
dodajemy słówko not,
które łączy się z
czasownikiem, tworząc
skróconą formę. 
Krótkie odpowiedzi:
Is this a book?
Yes,it is.
Czy to jest książka?
Tak (to jest).

Is this a table?
Czy to jest stół?
No, it isn't.
Nie (to nie jest).
Are you her brother?
Czy jesteś jej bratem?
Yes, I am.
Tak (jestem).
Are yuo from England?
Jesteś z Anglii?
No, I'm not.
Nie (nie jestem).
Is she happy?
Czy ona jest szczęśliwa?
Yes, she is.
Tak (jest).
Is he your brother?
Czy on jest twoim
bratem?
No, he isn't.
Nie (nie jest).
Wkrótce kolejna lekcja:)
Bądźcie z nami :)

grafikagoogle
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źródło:

Jeśli kiedyś odwiedzicie Londyn to
przyda Wam się kilka ważnych
informacji o Metro w Londynie. Z jęz.
ang. London Underground, potocznie
the Tube – jest to jeden z
popularniejszych środków transportu 

w stolicy Wielkiej Brytanii. Jest to
system lokalnych linii kolejowych
przebiegających w podziemnych
tunelach oraz na powierzchni. Jest
najstarszym metrem na świecie –
pierwsi podróżni  wsiedli do niego 10
stycznia 1863 roku. Pomimo
angielskiej nazwy, wskazującej na
podziemne położenie - Underground,
jedynie ok. 45% długości tras
znajduje się pod ziemią. System liczy

11 linii, 270 stacji (w tym 14 poza
administracyjnymi granicami

Wielkiego Londynu) oraz 402 km tras.

Codziennie korzysta z niego ok. 3,67
miliona podróżnych. Może wkrótce to
Wy powiększycie tą liczbę ?

Oyster card jest to
bezdotykowa karta
elektroniczna wydawana
przez Transport for
London- firmę
zarządzającą
londyńskim systemem
transportu miejskiego by
wygodnie podróżować.

.

wikipedia


