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Polecam Wam tę książkę... Czyli co warto
przeczytać

Walentynki, walentynki dla
chłopczyka i dziewczynki

Źródło : pixabay.com

W tym roku święto
zakochanych wypadło w
naszej szkole w trakcie
trwania ferii zimowych.
Łącznicy biblioteki na dwa
tygodnie przed feriami
ogłaszali w swoich klasach
możliwość przekazania w
szkole walentynek. 
Walentynkowi listonosze
mieli ręce pełne roboty,
ponieważ musieli
dostarczyć blisko 60

miłosnych listów, które
zostały zaadresowane
zarówno do uczniów, jak i
do nauczycieli!
Akcja ta na stałe jest
wpisana w kalendarz
bibliotecznych imprez i  jak
widać cieszy się ona
niesłabnącym
zainteresowaniem wśród
uczniów. 

Gazetka szkolna wydawana przez bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 7
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach

Dzienniki Nikki to seria
książek o ciekawych
przygodach Nikki, która
zapisuje je w dzienniku.
Wszystkich tomów jest 11.
Napisała je Russel Rachel
Renee. Pisarka ta pochodzi
z USA. 
Jedną z moich ulubionych
jest część pt. „Królowa
Dramatu”. W tej książce
Mackenzie (główny wróg

Nikki) zabiera dziennik
Nikki i sama zaczyna do
niego pisać.  Bardzo
zachęcam do przeczytania,
ponieważ jest to bardzo
zabawna seria! Zawsze z
tyłu książki jest mini
komiks, który zapowiada
co będzie się tam działo.
Wszystkie części po kolei
to: „Nie tylko o szkole”,
„Zapraszam na party”,

„Chcę zostać gwiazdą”,
„Taniec na lodzie”, „Ja
wiem lepiej”, „Nikki
podrywaczka”, „Będę w
TV”, „To nie moja bajka”,
„Królowa dramatu”, „Pieskie
życie” i najnowsza część to
„Przyjaciółki
nieprzyjaciółki”. Wszystkie
książki, oprócz ostatniej, są
do wypożyczenia w
bibliotece szkolnej. 

Amelia
                              

XYZ
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Wywiad z Alicją Jaruk - finalistką programu
"Mam talent"

Pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej

Występ Alicji

1.  Cześć Ala! Czy
zgodzisz się udzielić
nam wywiadu?
Oczywiście :)
2.  Chcielibyśmy Cię
zapytać  na początku,
od kiedy ćwiczysz
pole dance?
Pole dance ćwiczę 3
lata, natomiast
styczność ze
sportem miałam od
zawsze. W wieku

przedszkolnym
chodziłam już na
zajęcia z akrobatyki
sportowej, natomiast
zrezygnowałam po
paru latach, gdyż
chciałam spróbować
czegoś nowego,
takiej innej
„odmiany”
akrobatyki i trafiłam
właśnie na pole
dance.
3.  Czy możesz

opowiedzieć nam coś
więcej o tym sporcie ,
np.: co w nim lubisz?
Co jest w nim trudne?
Lubię w nim to, że
nie ma w nim tzw.
nudy, ponieważ w
większości sportów
są ciągle te same
zasady itd., a tutaj
praktycznie nie ma
ograniczeń. Figur
można się uczyć od
kogoś lub je samemu

wymyślać i tak samo
z choreografiami. W
tym sporcie
największą
trudnością
według mnie jest
psychika człowieka,
ponieważ wiele osób
poddaje się po
pierwszych
zajęciach, „bo boli”
albo „ja nie dam
rady”. Nic od razu
nie przyjdzie,

dlatego trzeba
regularnie ćwiczyć i
dążyć do celu.

Cała ekipa realizująca
program (reżyser,
producentka,
technicy) oraz
uczestnicy byli
przesympatyczni.
Było tak miło, że nie
było czuć tej
rywalizacji oraz
ogólnie stresu.
Wspominam to
rewelacyjnie, aż
chciałoby się tam
wrócić.
7.  Jakiej rady
udzieliłabyś osobom,
które marzą o
rozpoczęciu ćwiczenia
pole dance?
Poradziłabym

im, żeby naprawdę
nie bali się zacząć, a
potem kontynuować
ćwiczyć! Mi też na
początku było trudno,
wszystko mnie bolało
po pierwszym
treningu, ale
zdawałam sobie
sprawę, że  jeśli nie
przestanę, to w
przyszłości wyjdzie z
tego coś pięknego. 

Rozmawiały Maja i
Agata

4. Oprócz występu w
programie na swoim
koncie masz też inne
osiągnięcia, opowiedz
nam o nich.
Tak, w 2018 roku
zdobyłam 2 razy
mistrzostwo Polski i
raz mistrzostwo
Europy, a w 2017 r.
raz mistrzostwo
Polski, raz v-ce
mistrzostwo Polski i
znowu raz
mistrzostwo Europy.
5. Jak się czujesz jako
finalistka programu
"Mam talent"? 

Czuję się świetnie i
jestem mega
zadowolona, że udało
mi się zajść tak
daleko. Do tej pory
„Mam talent”
oglądałam w domu
przy popcornie, a w
zeszłym roku miałam
okazję tam wystąpić.
6. Jak się czułaś za
kulisami programu
TVN?
Czułam się na prawdę
bardzo fajnie.

Pierwsze wypożyczone książeczki

Wybieranie pierwszych książek

.

"My uczniowie klasy I
Uroczyście
przyrzekamy, że
będziemy kochać
książki,
krzywdy zrobić im nie
damy..." 
Takie uroczyste
przyrzeczenie złożyły
Pierwszaki, które
zostały przyjęte do
grona czytelników
naszej biblioteki. 
Uczniowie

rozwiązywali bajkowe
zagadki i śledzili
pieczątki w książkach
bibliotecznych.
Bibliotekarka
przedstawiła im zasady
poszanowania książek
oraz regulamin
biblioteki. Na koniec
każdy uczeń został
uroczyście pasowany
na czytelnika biblioteki i
mógł samodzielnie
wypożyczyć pierwszą
książeczkę.

źródło: tvn.pl
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1. Przebiśniegi i krokusy to wiosenne...
2. Ptak, który przylatuje na wiosnę?
3. Przygrzewa lekko na wiosnę i pali w lato.
4. Lany dzień tygodnia.
5. Przynosi prezenty na wiosnę.
6. Inaczej kotki, robi się z nich palmę.
7. By to urządzić wybierasz się, na polanę z kocem i koszem jedzenia.
8. Symbol życia w koszyczku wielkanocnym.
9. Przyprawa w koszyku wielkanocnym.

.
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Rozwiąż krzyżówkę, a litery z zaznaczonych pól
odczytane pionowo utworzą hasło

Lena

1. Jest dziki i zły, i ma bardzo ostre kły. 
2. W biało - czarne paski. 
3. Przetrzymuje pokarm w policzkach. 
4. Król zwierząt. 
5. Zwierzęta, które pomagały w kopalni pracując pod ziemią. 
6. Ma duże uszy i lubi marchewki. 
7. Ptak znajdujący się w herbie Polski. 
8. Dziki kot pomarańczowo - czarno - biały. 
9. Skacze po drzewach i je banany.

Krzyżówka o zwierzętach
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