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Kącik moli książkowych

ŻYCIE
W
SKORUPIE

Mój żółw jest gatunku 
wodno-lądowego ,ma na
imię Fidżet. Żółwie tego
gatunku wyróżniają się
żółtym brzuchem. Wielkość
młodych żółwi wynosi od 4
do 5cm, starsze osiągają od
20 do 30cm.Karmię go
suchą karmą i suchymi
kiełżami .Tyle jedzenia
wystarcza na 2 do 3
miesięcy. Koszt takiego
żółwia to 40 do 80 zł . Żółw
potrzebuje lampy grzewczej,
ale tylko na zimę lub grzałki
w wodzie. Woda ma mieć od
24-26 C° ,ale w przypadku
przeziębienia u żółwia trzeba
podnieść temperaturę o 2C°
.Żółw to fajny zwierzak ,tylko
jest jeden minus -nie można
go wyciągać z akwarium
,ponieważ ze strachu może
zdechnąć.
Pozdrawiam Hubert Kocuba
klasa 4c.
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Kiedy w jesienne, zimne
wieczory masz dużo czasu
i nie wiesz, jak go
zagospodarować, idealnym
rozwiązaniem będzie
„Kasieńka” Sarah Crossan
(Wydawnictwo Dwie
Siostry).
„Kasieńka” to książka o
pewnej dwunastoletniej
dziewczynie o imieniu
Kasia. Jest w ciężkiej
sytuacji, bo jej tata opuścił
rodzinę, bez żadnych
wyjaśnień. Dziewczyna
razem z mamą wyjeżdża do
Anglii, by go odnaleźć. I tak
zaczyna się trudne życie
emigrantki:
Gdy mama powiedziała:
„Jedziemy do Anglii”,
Nie myślałam, że będę
Sama.
Wiedziałam, że będę inna,

Obca.
Wiedziałam, że nie będę
rozumiała
Wszystkiego.
Kasia tylko na basenie
może o wszystkim
zapomnieć…
Książka przybiera formę
pamiętnika pisanego
wierszem. 
Czyta się ją szybko.
Karolina Nogaj VIa

Patron naszej szkoły-
Krzysztof
Kamil
Baczyński
-poeta,żołnierz, wrażliwy
chłopak. Utalentowany ,
choć na świadectwie często
pojawiała się przewaga
trójek.... 
Jako dziecko tworzył także
ilustracje .

SP1

Hubert

Hubert

SP1



www.nto.plNto | Numer 1 03/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLJedynka News

.

CZY DA
SIĘ KUPIĆ
MIŁOŚĆ ,

ODDANIE I
PRZYJAŹŃ
ZA 20 ZŁ?

Moje
szczęście
zostało
przywiezione
przez
rodziców
kilka dni
przed
świętami
Bożego
narodzenia.
Największa
przyjaźń
miłość i
wierność
ze
schroniska
dla psów
przyjechała
do mnie…

Figa była
malutką

do domu,
Figa nabrała
ciała ,a przy
okazji chęci
do zabawy.
Jej sierść
stała się
lśniąca i
gładka ,
lecz rany na
duszy nie
zostały
wyleczone,
potrzeba
było
jeszcze
więcej
miłości !

A teraz ???
Teraz całą
miłość,
którą od nas
otrzymała,
zwraca w
jeszcze
większej
ilości… Gdy
tylko
zadzwoni
budzik,
podbiega do

(czasem
tylko przez
chwilę
będzie
nadąsana) i
że zawsze
będzie na
mnie
czekać.
To uczucie,
o którym
pisałam na
początku, to
psia miłość i
wierność .
Pies was
nigdy nie
zawiedzie
,dla psa nie
liczy się
wasz
wygląd, ale
serce..będzie
zawsze
Karolina
Nogaj

Miłość ze schroniska

Czy da się kupić miłość za 20 złotych? Moje szczęście zostało przywiezione przez rodziców kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia.
Największa miłość, przyjaźń i wierność ze schroniska dla psów przyjechała do mnie...
Figa była malutką, czarną kuleczką, która miała zaledwie cztery miesiące, a już został skrzywdzona...Była nieufna, bała się gwałtownych ruchów.
Miała matową sierść i wystawały jej żebra. Po prostu siedem nieszczęść!
Już po kilku tygodniach od przywiezienia do domu , Figa nabrała ciała, a przy okazji chęci do zabawy. Jej sierść stała się gładka i lśniąca, lecz rany na
duszy nie zostały jeszcze zaleczone. Potrzeba było jeszcze więcej miłości!

A teraz?

Teraz całą miłość, którą od nas otrzymała, zwraca  w jeszcze większej ilości... Gdy tylko zadzwoni budzik, podbiega do łóżka i wpatruje się we mnie.
Kiedy jest mi smutno i źle,przychodzi, patrzy się na mnie swoimi ślicznymi oczkami, trąca mnie noskiem, tuli się... I wtedy od razu poprawia mi się
nastrój. Wiem, ze nie obrazi się na mnie (czasem tylko przez chwilę bywa nadąsana) i że zawsze będzie na mnie czekać.
To uczucie, o którym pisałąm na początku, to psia miłość i wierność. Pies was nigdy nie zawiedzie. Dla psa nie liczy się wygląd, ale serce, które jest
zawsze będzie przy was...

Karolina Nogaj

Szczęście ze schroniska

.
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NASZE SPRAWY

MODNIE CZY WYGODNIE?

.

Odwieczny dylemat - modnie czy
wygodnie?
My, dziewczyny, często mamy tak,
że lubimy ubierać się modnie.
I tu pojawia się problem...
Większość rzeczy, które są na
topie, mają swoje wady.Kupujemy,
bo ładne, bo koleżanka ma takie, a
później okazuje się, że za ciasne,
że nie wygląda jak w sklepie,
obciera, uciska, gryzie...
To jak? Modnie? Czy wygodnie?
Czy da się to połączyć? Jak
wybierać ubrania, żeby
jednocześnie były funkcjonalne i
praktyczne oraz ładne i na topie?
Przede wszystkim należy
zachować zdrowy rozsądek. Nie
wpadać w szał zakupów, tylko
zastanowić się, czy to, co chcemy
kupić, będzie nam pasować, będzie
wygodne do szkoły (tak, tak, tu
bywamy najczęściej :) oraz czy nie
znudzi nam się po kilku dniach.
Nie podążajmy ślepo za modą!
Karolina Nogaj

.
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Nasze
talenty

Wywiad z Panią Wicedyrektor

Anną Szafirską

Wicedyrektor Anna Szafirska-dobry duch
naszej szkoły.

Kuba: Co motywuje Panią do wykonywania codziennych obowiązków?
Pani Wicedyrektor: Lubię swoją pracę, więc nie potrzebuję motywacji.
Raczej to moja praca mnie motywuje.
K: Czy kiedyś przeszło Pani przez myśl, że będzie Wicedyrektorem?
P. W. :Nie planowałam tego. 
K: Czy uważa Pani, że nasza szkoła jest szkołą na wysokim poziomie?
P. W.: Zdecydowanie jest szkołą na wysokim poziomie, bo to nasza szkoła.
K: Jak rozładowuje Pani emocje związane z pracą na stanowisku
wicedyrektora?
P.W.: Lubię zajęcia sportowe.
K: Co wyróżnia naszą szkołę spośród innych szkół?
P. W.: Z pewnością wyróżniają ją przestrzenne, tematycznie pomalowane
piętra, a zwłaszcza parter. I przede wszystkim uśmiechnięci uczniowie!
K: Czym zachęciłaby Pani rodziców do zapisania dziecka do naszej szkoły?
P.W.: W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera. Nasi nauczyciele
są otwarci na innowacje, współpracę i nowatorskie metody pracy.
K: Skąd biorą się pomysły na wydarzenia w naszej szkole?
P. W.: Wynikają one z ustalonego kalendarza imprez szkolnych, wiele z nich
to inicjatywa nauczycieli. Niejednokrotnie to bardzo ciekawe i oryginalne
projekty.
K: Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.

21 lutego

Dzień Języka Ojczystego

Język polski jest "ę"  "ą"!

.

.

Zuzanna Zych z klasy IV b
I nagroda w KONKURSIE
PIĘKNEGO CZYTANIA

.

.
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LAPBOOKI -POMYSŁ NA LEKTURĘ!
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