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Hani

                        Grzegorz Kasdepke
     Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i     
                         innych wartościach.
Dla najmłodszych polecam drużynę pani Miłki.
Książka w ciekawy sposób opowiada o wartościach na
przykładzie dzieci z grupy pani  Miłki. Opowieść uczy
nas szacunku, odwagi, współczucia,
cierpliwości,sprawiedliwości, wytrwałości i
uczciwości. Książka jest także wydana w formie
audiobooka, więc jeżeli jesteście ciekawi czy Rozalka
pocałuje Grzesia, czy dzieci wygrają mecz przeciwko
tatusiom, czy Pani Miłka urodzi przed meczem
dziecko i czy manekin strzeli gola, to koniecznie
przeczytajcie lub przesłuchajcie tę pouczającą
pozycję. Polecam:) Hani

Hani

                               KOBIETY
              Badaczki, czempionki, awanturnicy
Tak nosi tytuł kolejna książka, do której chce was
zachęcić. Autorem tej książki jest Joanna Kończak.
Książka poświęcona jest niesamowitym kobietom.
Możecie przeczytać o kobietach z całego świata, o ich
odwadze, wytrwaniu, poświęceniu i mądrości.
Znajdziecie tam między innymi Marie Składowską-
Curie, Marjane Strapi (autorka komiksów oraz
reżyserka), Sonite Alizdeh (raperka) oraz Malale
Yousafzai (aktywistka). Ta książka przybliży
wam niesamowite historie tych i wielu innych kobiet.
Serdecznie zapraszam  do przeczytania.

POSŁUCHAJKI I CZYTADEŁKA
Czyli co warto przeczytać czy wysłuchać : )
W tym numerze zaproponuje wam książki i audiobooki pod choinkę i na ferie.

           NELA NA KOLE PODBIEGUNOWYM
To kolejna część niezwykłych przygód Neli, w której
zabiera swoich fanów w niesamowite miejsca z całej
ziemi. W tej część zabiera nas na Koło
Podbiegunowe, gdzie będziemy z nią pędzić psim
zaprzęgiem, odwiedzimy wioskę Św. Mikołaja,
poznamy maskonury, dowiemy się jakie oczy mają
husky. Czy wiecie coś o śpiewających wielorybach i o
świecących rogach renifera? Jeśli nie, to musicie
przeczytać tę książkę! W książce ukryte są kody,
dzięki którym po zeskanowaniu przy pomocy
bezpłatnej aplikacji (See More) można oglądnąć filmy
Neli. Jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, to
zachęcam do czytania.Hania

Hania

Hania
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  ZAGADKI O ŚWIĘTACH I ŚWIĘTYM MIKOŁAJU     

Mikołaj

zima

 - Gdzie znajdują się prezenty od świętego Mikołaja ?

 - Którego dnia i miesiąca obchodzi się wigilię ?

 - Czy strój świętego Mikołaja jest różowy ?

 - Co wieszamy na choince ?

 - Co świecącego wieszamy na choince ?

 - Czym dzielimy się przy kolacji wigilijnej ?

 - Co to za starzec uśmiechnięty
   grzecznym dzieciom przynosi prezenty ?

 - Przychodzą do naszych domów i
   kolędy głośno śpiewają, kto to ?

 - Bardzo pięknie pachną, zazwyczaj lukrowane,   
 upieczone przez mamę ?

 - Jaki kolor czapki ma Święty Mikołaj?
 
- Jak nazywa się renifer z czerwonym nosem?
 
- Zazwyczaj okrągłe na choinkę wieszane co to jest?
 
- Już słychać kolędy drzewka pachną wokół pora na
kolacje, najważniejszą w roku. Co to ?

 - Bez ozdób nie wygląda tak pięknie jak w ten jedyny
dzień w roku a kolorowe światełka dodają jej uroku.   
 Co to takiego? 

 - Wygląda jak jeleń ale ma poroże. Kto to ?

 - Śpiewamy je przy Wigilijnej kolacji?

 - Małe dzieci bardzo na nie czekają?

 - Kto najbardziej cieszy się z prezentów ?

Maja

google

zima

Julia
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Hani

                   PRZEPIS NA PIERNICZKI
SKŁADNIKI

2 szklanki (320 g) mąki pszennej
2 łyżki miodu
2/3 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej 
2 łyżki masła
1 jajko 
około 1/4 szklanki ciepłego mleka

PRZYGOTOWANIE
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać
rozpuszczony gorący miód i wymieszać.
Siekając, dodawać cukier, sodę i przyprawy,
a następnie masło i jedno jajko. Stopniowo
dolewać mleko i zagniatać ręką ciasto ok 10
min. aż będzie gładkie i jednolite. Ciasto
rozwałkować na placek o grubości ok. 1/2
cm. Foremkami wykrajać pierniczki i układać
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180
stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok.
10 - 12 minut.

Pierniczki
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Kreatywne sposoby na nudę:
- przeczytaj książkę na zupełnie     
nieznany ci temat
- przemebluj pokój
- ułóż kubki/książki kolorami

Idealne miejsca na ferie zimowe:
- Zakopane
- Karpacz
- Bukowina Tatrzańska
- Krynica Zdrój

Sporty zimowe:
- narciarstwo
- łyżwiarstwo
- snowboarding
- saneczkarstwo

Maja
Maja Maja

Pomysły na spędzenie wolnego czasu w ferie

Kiedy
ferie?

13-26 stycznia
2020 r. 

• lubelskie 
• łódzkie 
• podkarpackie 
• pomorskie 
• śląskie

20 stycznia - 
2 lutego 2020 r.

 • podlaskie
 • warmińsko-
mazurskie

27 stycznia - 
9 lutego 2020 r.

 • kujawsko-
pomorskie
 • lubuskie
 • małopolskie 
• świętokrzyskie
• wielkopolskie

10-23 lutego 
2020 r.
 
• dolnośląskie 
• mazowieckie 
• opolskie 
•zachodniopomorskie

Maja
Maja Maja
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  W gazetce przygotowanej przez uczniów klasy 2a
przeczytacie i obejrzycie różnorodne materiały związane
z zimą. 
   Opisaliśmy wydarzenia z życia szkoły, napisaliśmy
listy do Świętego Mikołaja, a Dominika napisała wiersz.
Rysując pingwiny, używaliśmy własnych dłoni jako
szablonów. Zrecenzowaliśmy dla Was kilka książek,
żebyście wiedzieli, co czytać w długie zimowe wieczory.
   Mamy nadzieję, że czytanie tej gazetki sprawi Wam
tyle samo przyjemności, ile nam dało jej tworzenie.

Opiekun kółka dziennikarskiego kl.2
Wanda Śliwowska
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List do św.Mikołaja
Nina
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recenzja Damian
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recenzja Kuba S.
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recenzja Jakub Sz.
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recenzja Michał Ch.
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recenzja Filip P.
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Pingwin
Filip
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Pingwin
Kuba S.
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Pingwin
Antonina Ch.
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