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SPORTY ZIMOWE
NARTY 
Dla początkujących narciarzy (tak jak ja) ta dyscyplina wymaga dużej
wytrwałości i cierpliwości. Upadki towarzyszą na każdym kroku, ale warto
wstać i jeździć, m. in. dla tych pięknych widoków z góry, niezapomnianych
wrażeń i emocji przy każdym zjeździe. W grudniu byłem w Białce
Tatrzańskiej i sam przekonałem się, że narty to super sport połączony z
dobrą zabawą.

Sebastian  

ŁYŻWY
Swoje pierwsze łyżwy dostałam, gdy miałam 5 lat. Nauczyłam się jeździć
w ciągu dwóch godzin, ponieważ wcześniej już umiałam  jeździć na
rolkach. Upadki na łyżwach są bolesne, dlatego nie lubię za bardzo tego
sportu.

Zuzia

SNOWBOARD
Mój kolega jeździ na snowboardzie. Dopiero zaczął się uczyć, więc cały
czas ma mokre spodnie. Najbardziej z tyłu. Narzeka, że mu szkodzi i 
tylną część ciała mrozi. Lecz nie zraża się, bo postanowił w tym roku
opanować ten sport. 
Czy wiecie, że snowboard jako dyscyplina sportowa od 1998 roku jest na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? Na razie Polacy nie mają medali, ale
wszystko przed nami. 

Kuba

SANKI 
Bardzo lubię jeździć na sankach. Można szaleć, ale trzeba uważać na
innych. Nie wszyscy umieją skręcać i uniknąć zderzenia. Gdy byłam u
babci zjeżdżałam z dużej górki razem z psem. Ale niestety on nie miał się
czego trzymać, więc spadł. Wpadł w zaspę śniegową i musiałam go
wyciągać. Trochę się trząsł. Chyba się wystraszył i nie chciał ze mną
jeździć. Szkoda.

Emilka

ŚLIZGI
To jabłuszka, mini - sanki, talerz. Są bezpieczne, bo nie spada się z nich
daleko. Jak jeżdżę na jabłuszku, specjalnie przewracam się i leżę na
śniegu. To też fajna zabawa. Można na nim jeździć w różnych pozycjach.
I kręcić się dookoła. Gorzej, gdy pod śniegiem są kamienie. Moje
jabłuszko służy też za łopatę. 

Łukasz
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NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

PIES RUDEK

Pies to jedno z najlepszych zwierząt na świecie. Jest zawsze dobrze
nastawiony i pamięta o właścicielu. Rudek - bo tak ma na imię mój
bohater, jest pieskiem, który został porzucony przez swoich dawnych
właścicieli. Przyszedł do nas podczas rodzinnego grilla, zwabił go pewnie
zapach. Był mokry, głodny i zmęczony. Bał się podejść blisko. Sami nie
wołaliśmy go, ponieważ miał rudą sierść i nie wiedzieliśmy, czy to pies,
czy lis.  Pies podszedł bliżej, nakarmiliśmy go i odszedł. 
Rano okazało się, że wrócił. Spał na wycieraczce przed drzwiami. Od tego
dnia jest z nami. 
Nazwaliśmy go Rudek - ze względu na kolor. Rudek jest naszym
najwierniejszym i najlepszym przyjacielem, który nie odstępuje nas na
krok.

Sebastian

Mój ukochany pies w tym roku
będzie miał już 5 lat. Czyli w
przełożeniu na ludzkie lata będzie
kończył 36 lat.

Czy wiecie, że maltańczyk jest
jedną z najstarszych ras świata.
Żył już w starożytnym Rzymie,
Egipcie i Grecji.

MÓJ ANASTAZY
Mój kot ma na imię Anastazy. Jest dachowcem. Miała być Anastazja, ale
wyszło jak wyszło. W kwietniu skończy sześć lat. Jest śpiochem,
leniuszkiem i żarłokiem. Gdy ktoś z naszej rodzinki wraca do domu i nie
pogłaszcze go, ma focha. Trzeba potem trochę się postarać, by wrócił mu
dobry humor. Nie lubi głaskania po brzuchu. Uwielbia natomiast drapanie
za uchem. Wtedy zamyka oczy i zasypia. Bardzo kocham Anastazego. 

Zuzia

PIESEK ROZRABIAKA
Mój pies wabi się Tosia. Oczywiście jest suczką, ale prawie nigdy tak o
niej nie mówię. Jest małym, energicznym, cudownym szczeniaczkiem
rasy maltańczyk. Niezbyt chce chodzić na spacery. Choć podobno ta
rasa  lubi podróże. Może nie odpowiada jej pogoda. Śnieg albo błoto.
Przecież jest cała biała i ma długie futerko. Po spacerze kilka minut trwa
jej toaleta i wtedy się denerwuje. Uwielbia natomiast zabawy. Gdy zacznę
się z nią bawić, szczeka i kręci się dookoła, gdy ja już nie mam siły.
Często rozrabia. Gdy przychodzimy do domu, wszystko jest  rozrzucone.
Pogryzła mi nawet książkę do religii, która leżała na biurku. Nie wiem, jak
się tam dostała. Można zrozumieć te jej figle, bo w marcu dopiero będzie
miała rok. Czytałam, że ta rasa jest bardzo towarzyska. Może dlatego
psoci, bo nie lubi być sama w domu. 

Emilka
foto. Emilka
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Co 4 lata występuje tzw. rok przestępny, w którym
właśnie luty, dostaje "dodatkowy dzień". Najbliższym
takim rokiem będzie rok 2020, w którym luty zamiast
standardowych 28 dni, będzie miał "aż" 29.

CO SŁYCHAĆ W LUTYM

LUTY
Luty to drugi miesiąc roku. Na półkuli południowej jest miesiącem letnim, a u nas, czyli na półkuli północnej, jest
on miesiącem zimowym. Ma 28 dni. Mieszkam na Śląsku, w lutym zaczynają mi się ferie zimowe, a dokładniej
11 i będą trwać niecałe 2 tygodnie, do 22 lutego. Uszczęśliwia mnie to najbardziej ze wszystkich nadchodzących
wydarzeń lutego. Jest to dobra okazja do wybrania się w góry, do np. pojeżdżenia na nartach czy snowboardzie.
Jednak oprócz ferii zimowych dla mieszkańców województw: śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i
pomorskiego, tegoroczny luty kryje w sobie wiele innych, ciekawych wydarzeń.

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI
OBCHODZONE W LUTYM

W lutym mamy kilka ważnych i ciekawych wydarzeń.
Osobiście w pamięć zapadł mi Dzień Bezpiecznego
Internetu. Jest to dla mnie pamiętny dzień, ponieważ
co roku z tej okazji na informatyce robimy prezentację
na temat wybrany przez organizatorów DBI.

Drugim na pewno pamiętnym dniem w lutym są
Walentynki, obchodzone co roku 14 lutego. 
Wszystkim zakochanym cała redakcja 
Wagner Press II życzy wszystkiego najlepszego!

Trzecim, bardzo lubianym dniem, jest Tłusty
Czwartek. W tym roku wypadł akurat w lutym, a
dokładniej 28. W naszej szkole z okazji Tłustego
Czwartku organizowane są stoiska, na których każdy
może kupić sobie pysznego pączka.

HISTORYCZNE WYDARZENIA LUTEGO
Do ważniejszych historycznych wydarzeń lutego
możemy z pewnością zaliczyć wybuch wojny
polsko - bolszewickiej (14.02.1919), czy wcześniejszy
wybuch rewolucji lutowej (22.02.1848).
Jednak jeżeli chodzi o historię, według mnie
najważniejszym wydarzeniem jest wybranie "Mazurka
Dąbrowskiego" na hymn Polski (26.02.1927).

Michał  
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JASEŁKA

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły - Smerfy z zerówki - w niedzielę 20 stycznia wystąpiły na mszy w kościele
parafialnym Nawiedzenia NMP na Syberce. 

JASEŁKA W KOŚCIELE
Przedstawienie jasełkowe było wspaniałe. Wszyscy prezentowali się w pięknych strojach. Doskonale grali swoje
role. Śpiewane przez nich kolędy rozbrzmiewały w całym kościele. Taniec aniołów wzruszył widzów do łez.
Wrażenia po spektaklu wyraził ks. Michał: Dzieci urzekły pięknym przesłaniem przedstawionym w
wierszykach oraz najpiękniejszych kolędach, którym towarzyszył cudowny taniec aniołów. Dziękujemy
naszym najmłodszym aktorom, na których zawsze można liczyć. Podziękowania kierujemy także na ręce
opiekunów naszych artystów, a więc Pań: Anny Woźniak - Piłat, Anny Świeczek oraz Ilony Sojki za
poświęcony czas w przygotowania tegorocznych jasełek. 

NAUCZYCIELE SMERFÓW O JASEŁKACH
Nauczyciele, którzy przygotowali jasełka, byli bardzo dumni, bo Smerfy zaprezentowały się rewelacyjnie. 
- Dzieci wspaniale wystąpiły, pokonując tremę przed tak dużą publicznością - powiedziała p. Ania Woźniak - Piłat.
- To mali artyści - dodała p. Anna Świerczek.
- Jesteśmy dumne z naszych Smerfów - podsumowała występ dzieci p. Ilona Sojka. 
Oczywiście takie przedsięwzięcie nie byłoby tak wspaniałe, gdyby nie rodzice, których bardzo chwaliły w czasie
naszej rozmowy nauczycielki Smerfów. Słowa uznania skierowały także do p. Basi Marchelak za piękne stroje.
Dziękowały też p. Konradowi za filmowanie i robienie zdjęć. Tych w gazetce jest również autorem. 
Za co my kłaniamy się nisko. 

Ania

Ich nazwa pochodzi od staropolskiego słowa jasło – żłób. Są to widowiska bożonarodzeniowe. Twórcą tych
przedstawień jest św. Franciszek z Asyżu. Pierwszy występ był w 1223 roku w Greccio. Zwyczaj przyszedł do
Polski z Włoch na przełomie XIV i XV wieku.
Treścią jasełek jest historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisek Heroda. W pierwszej połowie XVIII wieku
biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było wprowadzanie treści rozrywkowych.
Wtedy z szopkami zaczęli kolędować poza murami świątyń żacy. 

Ania
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NIEREALNE MARZENIA?

Gdybym była...
Spider-Manem, dałabym mojemu psu milion kości.

Magda
Aniołem, spełniłabym marzenie Martyny - by
wszystkie zwierzęta ze schroniska znalazły dom.

Amelia
Jednorożcem, spełniłabym marzenie mojej mamy -
dostawałabym lepsze oceny.

Marysia
Wróżką, poleciałabym na Marsa ze swoim psem.

Oliwka

Gdybym był...
Albusem Dumbledor'em, spełniłbym marzenie
Mateusza, który chce, by nasza szkoła zamieniła się
w Hogwart.

Szymon
Czarodziejem, mój chomik miałby najlepszą klatkę na
świecie, a moja klasa dostawałaby tylko szóstki.

Wiktor
S.W.A.T, spełniłbym marzenie całego świata, żeby nie
było wojen.

Bartek

Gdybym była
Jednorożcem,
dałabym Oliwii
w prezencie
lamę. A ja
chciałabym
mieć psa.

Zuzia
Gdybym był
Spider-Manem,
Karol zostałby
szefem policji.

Dawid

Chciałabym mieć żyrafę. Wiem, że to nierealne
marzenie, bo: mam 10 lat; mieszkam daleko od
Afryki; mam za mały dom; rodzice mi nie pozwolą...
Ale realne, bo: mogę iść do ZOO i adoptować
żyrafę; 

Zuzia
Marzę o Tęczorożcu. Nierealne, ponieważ: rodzice
mi nie pozwolą; przecież to zwierzę fikcyjne...Ale
realne, gdyż: mogę go sobie wyobrazić.

Bartosz

Moja
przyjaciółka
marzy o
podróży w
kosmos.

Martyna
Michał chciałby
chodzić do
szkoły, w której
nie ma ocen.

Kacper

Choć dziś, gdy mamy 10 lat, marzenia mogą wydawać się nierealne do spełnienia, ale w przyszłości...Nigdy nic
nie wiadomo!

NIE POZWÓLCIE SOBIE ODEBRAĆ MARZEŃ
Realiści to najbardziej smutni ludzie w świecie. Dzieci są szczęśliwe, bo mają rozbudowaną wyobraźnię, nie boją
się mieć śmiesznych, dziwnych i nierealnych marzeń. Tak jak nasze koleżanki i koledzy z klas IV i V. Ich
fantazje spisali: Emilka i Jakub

DZIŚ SĄ SŁAWNI I BOGACI
Marzyli i zostali aktorami, piosenkarzami. Ale
zanim... mieli rożne zawody.
Kasia Nosowska po maturze pracowała na
poczcie.
Madonna była kelnerką w Dunkin' Donuts.
Ewa Farna malowała płoty za gulasz.
James Franco pracował w McDonaldzie. 
Rod Stewart zawodowo grał w piłkę nożną. 
Bill Murray był sprzedawcą kasztanów.
Dziś są celebrytami. Może i wam się poszczęści.

spisała: Zuzia
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