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  Aktywne zajęcia 
pozalekcyjne są
bardzo ważnym
elementem
naszego
samorozwoju.
Sporty kontaktowe
wciąż w modzie.

Coraz częściej w
naszych domach
goszczą zwierzęta
egzotyczne.
Otaczamy się także
gatunkami
niebezpiecznymi.
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         Tydzień
Języka Ojczystego 
         w naszej           
        szkole

       21.lutego     
       obchodzimy 
       Dzień
Języka     
 Ojczystego. 
  W naszej
szkole    święto
trwa cały         
 tydzień. 
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Na stronach o
naszym hobby tym
razem piłka nożna
w najlepszym
wydaniu. Drużyny,
które nie trzeba
reklamować.
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                  JEST TAKI DZIEŃ, KTÓRY... POWINIEN       
                                        TRWAĆ CAŁY ROK

.

           Międzynarodowy Dzień Kobiet.         
Święto Kobiet na świecie obchodzi się od 1910 roku.
W Polsce upowszechniło się w minionej epoce,
kiedy wystarczył tylko czerwony goździk i rajstopy.

   Po raz kolejny stajemy przed trudnym wyborem. 
Ten wyjątkowy dzień w roku zmusza nas do
skorzystania z otwieracza dla naszej kreatywności,
pomysłowości, przebojowości i wielu innych cech,
które pewnie i tak nie zastąpią wymarzonego w tym
dniu prezentu. Niebywale trudna i skomplikowana
sprawa, w jaki sposób sprostać oczekiwaniom,
zaskoczyć i zauroczyć. Przecież każdy z nas
chciałby, aby było to coś wyjątkowego, oryginalnego
i indywidualnego.  

Niewątpliwie najwspanialszym prezentem będzie
apostrofa skierowana do Pań, w której wyrazimy
poetycką inwokację, zawierającą podziw dla ich
ciężkiej i organicznej pracy na co dzień. 
Podziękujemy w słowach za wyrozumiałość dla
nas, ciepło i uczucia, jakimi obdarowują nas
każdego dnia.  W dobrym tonie i z ogromnym
smakiem będzie widziany drobny upominek, który
zabłyśnie kolorem złota inkrustowany diamentem,
rubinem czy szmaragdem.
Kwintesencją wspólny wieczór przy kawie, kolacji
czy deserze, pod warunkiem, że towarzyszyć nam
będzie cudowny humor i Amor ze strzałami. 

                                                                   
        
     Lepiej kupić czy zrobić prezent?

Najpiękniejszym prezentem jest
kartka okolicznościowa
wykonana własnoręcznie,
ponieważ jest tylko dla Niej. 
Nikt nie będzie miał identycznej.
Najskuteczniejszym prezentem
jest biżuteria, którą każda Pani
uwielbia i nie odmówi przyjęcia
czegoś wyjątkowego.

 Prezent można zorganizować
Kobiety są zapracowane w
domu i nie mają czasu dla
siebie. Trudno im wyjść
na przykład  do koleżanek, więc
można w ten jeden dzień
wyręczyć je w wielu pracach i
posprzątać dom, umyć
naczynia, aby miały czas dla
siebie w ten wyjątkowy dzień.

.

.
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     ''Chłopcy z     
       Placu Broni"

     ''Przygody 
 Tomka Sawyera"

   Stanisław   
Tarkowski   
z "W pustyni
i w puszczy".

W klasie V
poznajemy
ciekawe
tematycznie
lektury, takie
jak:
-''Chłopcy z
Placu Broni"
-''Przygody
Tomka
Sawyera"
-''Mitologia"
-''W pustyni i
w puszczy".

Nasze
lektury nie
zawsze były
cienkie
i przyjemne.
Niektóre były
długie i
czytało
się je przesadnie
długo. Lecz
były też
książki od,
których
ciężko było
oderwać się.

    NASZE LEKTURY 
    W KLASIE PIĄTEJ

.

.

Tomek wraz z
przyrodnim
bratem Sidem i
ciotką Polly
mieszkają w
Stanach
zjednoczonych
w miasteczku
St. Petersburg.
Tomek to
żywiołowy
pewny siebie i
niegrzeczny
chłopiec. Jego
brat Sid jest jego
przeciwień-

stwem
Grzeczny
poukładany i
dobrze się uczy.
Powieść 
przygodowo-
kryminalna.
Tomek jest
bowiem
świadkiem
morderstwa, a
na końcu
opowiadania
znajduje skarb.

Stanisław
Tarkowski to
wysoki
jasnowłosy
czternastolatek.
Jest odważny i
opiekuńczy.
Staś dobrze się
uczy i zna wiele
języków. Jedną
z jego pasji jest
strzelectwo.
Ulubioną
zabawką - broń.

Akcja dzieje się
na Węgrzech w
Budapeszcie.
Chłopcy z placu
broni rywalizują
z czerwonymi
koszulami o
zdobycie
miejsca do
zabawy.
Powieść opisuje
losy bohaterów
oraz jej główną
postać czyli
Nemeczka.

Książka kończy
się smutno.
Najmniejszy z
chłopców
umiera na końcu
oddając życie
za plac,
przyjaźń i
chłopięce ideały.
Na końcu
wszyscy
pogrążeni są w
smutku po
stracie chłopca.

.

Chłopcy z Placu Bronii
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Zęby szynszyli
rosną całe życie!

  TE ZWIERZĘTA
SĄ PRZEPIĘKNE

Szynszyle
pochodzą z
Andów w
Ameryce
Południowej. Te
zwierzęta są
bardzo
troskliwe.

W Polsce
większość
gatunków
łasicowatych
jest pod
ochroną:
wydra,łasica i
tchórz stepowy.

               Zwierzęta egzotyczne teraz już             
                          w naszych domach

..

.

.
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FENEK 
Występuje w
suchych i
pustynnych
terenach
Półwyspu
Arabskiego i
północnej
Afryki. Będąc
najmniejszym
przedstawicielem
rodziny
psowatych,

uchodzi za
największego
ssaka
drapieżnego
Sahary. Ma
charakterystyczne,
duże uszy,
dorastające do
15 cm, dzięki
którym ma
doskonały
słuch.

LOTOPAŁANKA To zwierzęta
prowadzące nocny tryb życia. Są
bardzo towarzyskie i
energiczne.Miejsce występowania
to Australia i Nowa Gwinea.

Oczekiwana
długość ich
życia wynosi
około 17 lat.
Żywią się
owocami,
żywicą drzew i
kwiatami.

Występują w
północnej części
Ameryki
południowej.
Prowadzi
nadrzewny tryb
życia. Tworzy
małe grupy.
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Karate Shotokan moja
pasja

Nazwa Shotokan
oznacza „szkołę
Shoto”. Z języka
japońskiego to
po prostu
„fale sosen”. 

Karate trenuję
już od 4 lat. W
sporcie
zdobywa się
pasy: biały,
żółty,
pomarańczowy,zielony,czerwony,niebieski,brązowy
i mój upragniony
czarny, to jest
mój cel. 

Twórca karate Shotokan, Gichin
Funakoshi twierdził, że w karate
umysł   i technika to jedno. 
To ideologia, która wyraża ten rodzaj
sportu. Według niej, także sposób walki
powinien kreować intencje umysłu.

Karate
Shotokan to
sztuka wojenna
opierająca się
na blokach,
ciosach,
unikach oraz
odpowiedniej
koordynacji
ruchów. To
kształtowanie
zachowania i
dyscypliny,
samokontrola
na wszystkich
poziomach.

Trenowanie  to
dążenie do
wypracowania
idealnej techniki,
która poprzez
ruchy ciała
wyraża intencje
umysłu, a także

podnosi
zdolności
koncentracji i
skupienia.
Praca nad
samym  sobą.

.

x

.

Olaf
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 Do kanonu
dyscyplin
olimpijskich
piłka nożna
weszła w
1900 r. 

PIŁKA NOŻNA jako sposób na życie

.

Drużyna piłkarska składa się z 11
zawodników (aby zespół został
dopuszczony do meczu musi być
ich co najmniej 7) i zazwyczaj 7
rezerwowych (w finałach
mistrzostw świata i mistrzostw
Europy – 12). Wśród graczy
wyróżniamy bramkarza i graczy z
pola: obrońców, pomocników i napastników.

PATRYK

.

.

W drużynie Pasów pierwszy
mecz rozegrał 8 września 2016
przeciwko Lechii Gdańsk,
wchodząc na boisko w 71.
minucie. Łącznie dla
krakowskiego zespołu rozegrał
65 spotkań.Teraz gra w Serie A i
zdobył 15 goli.Piątek został
sprzedany z Genoi do Milanu za
30 milionów 
euro.

Swoją
piłkarską
karierę

rozpoczynał w
Niemczance

w Niemczy, a
następnie Lechii
Dzierżoniów,

w której
barwach

w wieku 17 lat
zadebiutował

w III lidze[1]. W
2012 przeszedł

do Zagłębia
Lubin, gdzie
rok później

zaliczył debiut
w Ekstraklasie

.

patryk

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_sportowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bramkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomocnik_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napastnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lechia_Gda%C5%84sk_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lechia_Dzier%C5%BConi%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_liga_polska_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Pi%C4%85tek#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82%C4%99bie_Lubin_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraklasa_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
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    Puk, puk, puk! To wiosna puka do naszych drzwi.
Przyjmijmy ją radośnie i poczujmy wokół jej świeżość.

.

. .

..

 21 marca   
   witajmy   
     wiosnę. 
 To według 
 mnie
druga         
z 
 najlepszych 
   pór roku!  

Nareszcie można bawić się na
dworze i uprawiać przeróżne sporty
np: biegi, piłkę nożną, koszykówkę,
piłkę ręczną. Poza tym wokół nas
jest tak pięknie i kolorowo, że
zachęca to do długich spacerów.
Przyroda budzi się do życia,
słychać wesołe ćwierkanie ptaków i
dzień trwa zdecydowanie dłużej! 

Data
astronomicznej

wiosny jest
ruchoma i w

tym roku

przypada na
20 marca.
Tego dnia

nastąpi tzw.
równonoc

wiosenna,
czyli moment

w którym
dzień i noc
będą miały

równo po 12
godzin. Od 20

marca pora
dnia zacznie
się wydłużać.

     Na wiosnę     
     czekam z
niecierpliwością.
Cieszę się, kiedy
przychodzi...

.

. .

..
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