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                          ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Dopiero minęły, a my już tęsknimy za kolejnymi. To
bez wątpienia najbardziej magiczny czas w roku. 

Zapach choinki, pyszne wypieki, piękne dekoracje- wszystkie te
elementy tworzą atmosferę Świąt. Ale to wszystko tylko
dekoracje, najważniejsze dzieje się w naszych sercach. Miłość,
bliskość, radość, przebaczenie- mamy nadzieję, że te uczucia
królowały w Waszych sercach. 

Odłóżmy telefony, portale społecznościowe, komunikatory, to
wszytsko poczeka, cieszmy się obecnością człowieka, który jest
obok nas i być może czeka na nasz gest...

           ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam Drodzy Czytelnicy
spełnienia wszytskich marzeń.
Oby ten magiczny czas był przepełniony miłością. Oby razem z Pierwszą
Gwiazdką Wasze serca rozpaliła nadzieja i miłość, które będą dawały
ciepło przez cały rok.
Bądźmy w tym czasie ze swoimi bliskimi, odłóżmy wszyskie ważne
sprawy, cieszmy się naszą obecnością.

Dziękujemy, że jesteście z nami, to dla Was powstają kolejne artykuły.

Wszystkiego dobrego!!!

7 KAKTUSÓW
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Idą Święta, nie o Sms-ie, lecz o kartce pamiętaj

                Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj!

Nasza szkoła już poraz kolejny wzięła udział w kampanii ,,Idą Święta, nie o
sms-ie, lecz o kartce pamiętaj.
Uczniowie klas II-V na lekcjach języka polskiego pisali życzenia świąteczne.
Wszyscy uczniowie dostali kartkę świąteczną. Zadanie uczniów polegało na
napisaniu własnoręcznie życzeń świątecznych. Poza tym uczniowie musieli
zapisać adres osoby, do której wysyłali kartkę pocztową. Kolejnym krokiem
było kupienie znaczka pocztowego i wysłanie kartki.
Myślę, że ta kampania społeczna jest bardzo dobrym pomysłem. W czasie
lekcji czułam bardzo miłe uczucie. Cieszyłam się, że moja babcia otrzyma
ode mnie kartkę, którą dodatkowo pięknie ozdobiłam. Myślę, że bardzo ją
ucieszy widok kartki pocztowej w skrzynce- powiedziała uczennica piątej
klasy.

Udział w kampanii społecznej był dla nas bardzo przyjemnym i
pozytecznym doświadczeniem.

                                                                         Redaktorka
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  Hej, opowiem Wam o mojej pasji, którą są konie.

  Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy pierwszy raz
pojechałam na półkolonię. W tym miejscu były różne zwierzęta, lecz
moją uwagę przykuły konie....Zakochałam się. Ta miłość trwa do
dziś.
  Początki jazdy i obcowanie z końmi nie były jednak łatwe. N ie
poddałam się. Przygotowanie  konia do jazdy, jego pielegnacja i
zapoznanie się ze wszystkimi przyborami- tego wszystkiego
nauczyły mnie koleżanki, które mają już sporo tytułów na swoim
koncie w jeździe konnej.
  Pierwsza jazda była na tzw.lonży. Instruktorka przyczepiła sznurek
do ogłowia konia, wzięła bat i dosłownie ,,wepchnęła” mnie w
siodło:-)Na początku wcale mi się to nie podobało. Instruktorka
dawała mi dziwne polecenia, których w ogóle nie rozumiałam. Nie
wychodziło mi, miałam ochotę zejść z konia i jak najszybciej
pojechać do domu. Rozpłakałam się. Koń zatrzymał się, a ja
zeszłam z niego. Wtedy usłyszałam jak mama,  która była niedaleko
ujeżdżalni dopinguje mi. Poczułam wtedy, że nie mogę się poddać,
że muszę wziąć się w garść! Wsiadłam ponownie z innym
nastawieniem. Szło mi już lepiej. Ćwiczenia wydały się łatwiejsze i
bardziej zrozumiałe. Pierwszą jazdę miałam za sobą..umówiłam się
na kolejną, bo poczułam, że jazda konna stanie się moją pasją.

                            KONIE MOJA PASJA

autor: Wybuchowy Granat

Z przyjemnością informujemy Was Drodzy Czytelnicy o
cyklu artykułów, który pojawi się w naszej gazetce.
KONIE MOJA PASJA jest pierwszym z wielu tekstów,
które zamieścimy w ramach cyklu.

Celem cyklu artykułów jest zaprezentowanie naszych pasji,
pokazanie ich światu. Byc może ktoś z Was, kto poszukuje
sposobu, jak spędzić wolny czas zainspiruje się pasją
prezentowaną, w którymś z artykułów. 

Jeżeli ktoś z Was Drodzy Czytelnicy pragnąłby zaprezentować
swoją pasję zachęcamy do kontaktu, mail:
kaktusow7redakcja@wp.pl

 



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 2 12/2019 | Strona 5 

www.juniormedia.pl 7 KAKTUSÓW

Od trzech lat chodzę na zajęcia taneczne do Studia Tańca i Rozwoju
Ruchowego 3 YOUR MIND. W dniu 12 października trzy grupy 
z naszej szkoły tanecznej, w tym moja o nazwie „Kids” pojechały na
mistrzostwa. Wyruszyliśmy z Ostrowca o godzinie 400 a na miejsce do
hali Orlen Arena w Płocku dotarliśmy na godzinę 900. Tańczyliśmy o
różnych godzinach. Występ naszej grupy był po obiedzie, o godzinie
1630. Wszyscy byliśmy podekscytowani. Z niecierpliwością
czekaliśmy na wyniki. Nasza grupa stanęła na podium na trzecim
miejscu. Byliśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku.
Wróciliśmy wykończeni, ale bardzo szczęśliwi. To była fantastyczna
przygoda.

Kwaśna Cytrynka

                                                                        MOJA PASJA- TANIEC

Kwaśna Cytynka
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MOJA PASJA LEGO

Od 6 lat interesuj się budową z klocków
Lego. Wszystko rozpoczęło się od zestawu
LEGO City, który dostałem od wujka. Od tej
pory Lego stało się moim hobby. Gwiazdka,
urodziny, Dzień Dziecka- z okazji
wszystkich świąt chciałem dostawać klocki.
Tak powstała moja kolekcja, która była
złożona ze spełnionych marzeń. 
Zacząłem burzyć zestawy zbudowane
według instrukcji i budować własne modele.
Zorientowałem się, że daje mi to dużo
satysfakcji. Ostatnio tym sposobem
zbudowałem restaurację oraz żółty rower.
Restauracja składa się z kilku pomieszczeń.
Są w niej: bawialnia dla dzieci, stół
bilardowy z jadalnią, stolik na świeżym
powietrzu, wystawa zabawek ( z
możliwością kupna), rożen, na którym
piecze się świnia, okienko z podjazdem,
kuchnia, w której można znaleźć warzywa i
owoce. Rower natomiast ma wszystkie
rzeczywiste elementy tj.: pedały, hamulce,
siodło. 
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Odwiedzam też chętnie wystawy Lego. W Swarzewie
zobaczyłem mechaniczne pociągi, zamek i statek z filmu
Lego Przygoda. Zapadła mi w pamięć również wystawa
w Łebie. Była tam sala, w której można było zbudować
własne modele. Postanowiłem zbudować Titanica. Moja
praca wyróżniała się na tle innych. Została
wyeksponowana na wystawie. Było to dla mnie
powodem do dumy. 

Moje zainteresowanie Lego ciągle rośnie, odpoczywam i
relaksuję się podczas budowy nowych konstrukcji.
Myślę, że układanie klocków Lego to doskonały sposób
na wyrażenie siebie, a także na rozwój.
            
@lex

@lex

@lex

@lex

@lex
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                                   OCZYTANY PIĄTOKLASISTA
******************************************************************************************************************************************************************

Uwaga, obalamy mit! Panuje powszechna opinia, że
nie czytamy książek. Postanowiliśmy to zbadać, w
tym celu przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów
piątych klas. Zadaliśmy naszym kolegom pytanie:
Jaką książkę ostatnio czytałeś, która nie jest lekturą?
Uzyskaliśmy odpowiedzi od 55 uczniów.
Największym hitem czytelniczym jest cykl książek
Magiczne Drzewo, którego autorem jest Andrzej
Maleszka. Opowieści są pełne fantastycznych
przygód, a jednocześnie opowiadają o ważnych
sprawach. Mniej więcej, co trzeci uczeń piątej klasy
czytał Magiczne Drzewo.
Wśród odpowiedzi Inne powtarzają się tytuł książki
Pamiętnik Tośki Marzec Annie Kelsey. Ta książka jest
prawdopodobnie czytana przez grupkę przyjaciółek i
polecana dalej, jako pozycja godna przeczytania. Tak
jak Pamiętnik Tośki jest książką, którą poleca
koleżanka koleżance, tak komiksy są czytane przez
chłopców. W przypadku komiksów również dochodzi
do wymiany przeczytanych książek, które zostały
uznane za warte polecenia.

16% piątoklasistów czyta Mangi. Japońskie komiksy
niewątpliwie zdobywają serce polskich nastolatek,
które z niecierpliwością czekają na przekład
językowy kolejnej części swojej ulubionej książki.

Harry Potter od wielu lat jest jedną z naszych
ulubionych książek, ale ostatnio musiał ustąpić
pierwszeństwa Magicznemu Drzewu. W obydwu
książkach świat rzeczywisty miesza się ze światem
fantastycznym. Wypływa w tego następujący
wniosek: magia jest potrzebna w życiu nastolatka.

18% z nas nie czyta żadnych książek poza lekturami.
A przecież tyle fascynujących przygód można
przeżyć z bohaterami Magicznego Drzewa, czy z
Harrym Potterem. Tak łatwo można uciec od
codzienności razem z Tośką lub wtopić się w świat
komiksów.

Będziemy mówić głośno o tym, co czytamy!
Będziemy przynosić książki do szkoły, aby się
wymieniać!

7 KAKTUSÓW 7 KAKTUSÓW
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                                    AMERYKAŃSKI SEN

Gdybym tylko mógł, to pojechałbym… takie pytanie zadaliśmy naszym kolegom z piątych
klas. Byliśmy ciekawi, jakie kierunki podróży okażą się najbardziej popularne.
Ponad połowa z nas chciałaby zwiedzić Stany Zjednoczone Ameryki. Prawdopodobnie
wkrótce polscy obywatele będą mogli bez przeszkód przekraczać granicę USA, więc być
może amerykański sen naszych kolegów się spełni. Nie zapominamy również o naszej
pięknej ojczyźnie. Co czwarty piątoklasista chciałby jechać nad polskie morze. Manga ma
wpływ na nasze wybory turystyczne, dlatego 14 % ankietowanych chciałoby odwiedzić
Japonię.
Jesteście ciekawi naszych kolejnych badaniach? A może ciekawie Was szczególnie jakiś
temat? Czekamy na Wasze propozycje pytań do ankietowanych 

7 KAKTUSÓW
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Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Konkurs! Konkurs!  Konkurs!

Ogłaszamy konkurs! Zapraszamy do udziału w
konkursie. Zasady: wykonanie pracy dotyczącej
kaktusów (technika dowolna), mogą to być prace
plastyczne, prace z bibuły, wiersze, opowiadania,
dowcipy, piosenki.
Liczymy na Waszą kreatywność.
Termin składania prac: 20 II 2020
Ogłoszenie wyników: 29 II 2020
Sposób doręczenia pracy: umówione spotkanie po wcześniejszym
kontakcie mailowym, mail: kaktusow7redakcja@wp.pl
Nagrody: 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody
niespodzianki)

Zapraszamy!!!

Drodzy czytelnicy!
Jeżeli chcielibyście, aby Wasz tekst został
zamieszczony w naszej gazetce prosimy o kontakt. 
Zapraszamy do zgłaszania tematów do sondy
szkolnej:)
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zapraszamy do zgłaszania tematów do kolejnego
numeru!
Dane kontaktowe:
adres e-mail: kaktusow7redakcja@wp.pl
Gwarantujemy odpowiedź na maila w ciągu 24
godzin!

                              
                                 Drodzy Czytelnicy!

Życzymy Wam w Nowym Roku spełnienia wszystkich
marzeń!
Oby nadchodzący Rok był wypełniony dniami
pełnymi radości i uśmiechu!
Życzymy Wam, abyście zawsze mieli obok siebie
przyjaciela, a w swoim sercu miłość i nadzieję!

Wszystkiego najlepszego w Roku 2020!!!

7 KAKTUSÓW
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	AMERYKAŃSKI SEN
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	Wszystkiego najlepszego w Roku 2020!!!
	Uwaga! Uwaga! Uwaga!
	Konkurs! Konkurs!  Konkurs!
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