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Dzień Dziecka w czasie pandemii. Jak świętujemy, o
czym marzymy? Ten numer to nasza wspólna praca :)

  Marzenia mniejsze   
         i większe :-)

Moim marzeniem jest kupno
motocykla typu cross. Już widzę
siebie jako kierowcę :)
                             (Mikołaj Ozga)  Moim marzeniem

jest ukończenie
najpierw szkoły
podstawowej,
dostanie się do
szkoły średniej, a
potem zakończenie
studiów w kierunku
ekonomii.
Następnie chcę
założyć rodzinę i
znaleźć dobrą
pracę. Bardzo

się staram, aby
osiągnąć ten cel.
Mam nadzieję, że
mi się to uda.
Oczywiście, w tej
chwili moim
marzeniem jest
obudzić się w
świecie bez
koronawirusa.       
  (Kamil Kwiek)
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       Marzenia Kacpra,     
 Angeliki i Bartka

Moim marzeniem jest, żeby wszystko było tak jak
dawniej, czyli że można było chodzić do szkoły,
nie bać się, że ktoś mógł nas zarazić wirusem,
chodzić do pracy bez maseczek i przyłbic i żeby
się to wszystko skończyło. Jeśli chodzi o
przyszłość, to ja dążę to tego, żeby mieć do ósmej
klasy same świadectwa z paskiem i żeby mieć
dobry zawód w przyszłości. (Kacper Kwiek)

Moim marzeniem jest, abym wygrała konkurs
piosenki. Moim drugim marzeniem jest mieć
własny pokój. Chciałabym wygrać taki konkurs
śpiewania, bo bardzo lubię śpiewać i dlatego mi
tak zależy na wygraniu jakiegoś festiwalu.
(Angelika Rzepka)

Moim marzeniem jest, aby sytuacja z
koronawirusem się już skończyła. Drugim
marzeniem jest, żeby mieć psa. Dążę do tego, aby
przekonać rodziców, bym mógł kupić sobie psa.
To moje marzenie. Rodzice nie chcą się zgodzić
na psa, ale ja cały czas - dzień w dzień -powtarzam
im, że będę się nim opiekował i znajdę dla niego
przytulny kącik. Ale oni nie ustępują. Nie mam
więcej pomysłów, jak ich przekonać! (Bartek
Potępa)

Plakat

       Parafrazy wiersza C. K. Norwida 
                    "Moja piosnka (II)"   
      autorstwa uczniów klasy siódmej

                  Moja piosnka… (Filip Krakowski)
Do kraju tego, gdzie wspaniałych ludzi
Mieliśmy, mamy i mieć będziemy,
Tęskno mi Panie.
Do tej małej miejscowości,
co wspaniałe potrawy podają mi w każdą niedzielę,
Bo ja to lubię,
Tęskno mi Panie.
Tam gdzie wspaniałych ludzi poznałem,
gdzie spotykaliśmy się razem,
Tęskno mi Panie.
Do kraju tego, gdzie przepyszny żurek,
Z Rodziną zjadam na niedzielne śniadanie,
Tęskno mi Panie.   

                Moja piosnka... (Anna Bartosik)
Do kraju tego, gdzie pyszny rosół
mama mi gotuje, bo go uwielbiam.
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie szum drzew i pachnące kwiaty
Codziennie mnie witają.
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie przepyszne ciasta mama mi
piecze, bo ja je kocham. Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie ptaki śpiewają słodko
i śliczna pieśń rozbrzmiewa na drzewach.
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie dzieci bawią się wesoło
i tam gdzie się śmieją. Tęskno mi, Panie.
Tęskno mi też do wesołych ludzi,
którzy patrzą na świat z uśmiechem.
Tęskno mi Panie.

Internet
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  Będę gotować   
  dla innych...

   Konie - pasja   
 Julci i Gabrysi

      Tęsknota         
     za bliskimi

Chcę  w
przyszłości
zostać
kucharką.
Systematycznie
uczę się
gotować, aby
móc to robić w
przyszłości.
(Ania B.)

Moim marzeniem na tę chwilę jest
pragnienie, żeby pandemia się
skończyła, ponieważ podczas tego
trudnego czasu tracimy bliskie
osoby. Mojej mamie zmarła
przyjaciółka, z którą chodziła do
szkoły.  Nie mogę się doczekać,
kiedy skończy się całkowicie
kwaranntana. Chciałabym już
spotkać moich przyjaciół oraz
normalnie pójść do szkoły ... Żeby
nie utrudniać pracy lekarzom, myję
ręce, noszę maseczkę i modlę się.
Warto przestrzegać zasad, które
są zalecane. Niektórzy się burzą,
ale myślę, że nie rozumieją, jakie
to ważne.

Gdy się
skończy
kwaranntana, to
chciałabym
rozwijać mój
talent, nadal
chodzić na
zajęcia kółka

plastycznego,
kupić lepszy
sprzęt
graficzny,
najlepiej tablet
graficzny za 10
tysięcy złotych,
ale na razie

to tylko
marzenia i
muszę do nich
dążyć. A przede
wszystkim
dzielić się
swoimi pracami
ze wszystkimi.

Dzisiaj chcę
Wam pokazać
moją ostatnią
pracę
plastyczną.
(Joanna Wójcik)

Obraz

  O czym marzy Joasia z klasy   
 piątej? O realizowaniu pasji,     
 którą jest malarstwo.

Moim marzeniem jest mieć własną hodowlę koni fryzyjskich oraz
skokowych. Ostatnio moją pasją jest opieka nad końmi oraz jazda na
nich. Marzę też o tym, by epidemia koronawirusa się skończyła. Bardzo
bym chciała spotkać się z przyjaciółmi bez obawy przed zakażeniem.
Dążę do tego, aby na wszelkie sposoby ulepszać technikę jazdy konnej.
Dążę do tego, by mieć jak najlepsze oceny z biologii, ponieważ w
przyszłości chciałabym zostać dobrym weterynarzem dla koni oraz innych
zwierząt hodowlanych. (Gabrysia Potępa, kl.6)

Moim
marzeniem jest
mieć własną
stadninę koni,
które będę
ujeżdżać,
opiekować się
nimi oraz
jeździć na nich.
Marzę o tym,

by pandemia
koronowirusa
się szybko
skończyła i
byśmy mogli
żyć jak dawniej:
wrócić do
szkoły. (Julia
Potępa, kl.6)

Nic nie
tworzy
przyszłości
tak jak 
marzenia.  

(Wiktor
Hugo)

Moim
marzeniem jest
to, żeby
skończyła się
pandemia i
żebym mogła
się spotkać z
dawno nie
widzianą
rodziną, czyli

z kuzynami,
wujami.....
Myślę, że
wszyscy
tęsknimy za
sobą i teraz
doceniamy, kim
dla siebie
jesteśmy.
(Justyna Cieśla,
kl. 5)

jw
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     Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski, Boruc i ....

Moim marzeniem jest
założenie stadniny koni...

Uczniowie
klas
starszych
Szkoły
Podstawo-
wej 
w
Brzozowej

Każdy ma
inne
marzenia,
ale wszyscy
jeden cel -
nie ustawać
w drodze do
ich realizacji.
Tak też 
mówi Filip. 

Red...
akcja!

Moim
marzeniem jest
zostanie
programistą.
Uważam, że jest
to świetna
praca. Dążę do
tego,

aby kiedy
zostanę
programistą,
stworzyć własną
grę, która stanie
się popularna
na całym
świecie i wielu

ludzi będzie w
nią będzie
grało.

(Szymon Nieć,
kl.7)

Moim
największym
marzeniem , od
kiedy pamiętam,
jest zostać
sławnym
piłkarzem na
cały świat.
Chciałbym mieć
grupę fanów,
których byłbym
idolem i wzorem

do
naśladowania.
Byłbym
najszczęśliwszy,
gdybym mógł
wtedy grać w
wielkich
meczach
piłkarskich, być
w sławnym
klubie
sportowym i
zdobywać

dużo goli. Mam
nadzieję, że to
marzenie kiedyś
się spełni, bo
jak mówiła moja
babcia:
"Marzenia się
spełniają" 

(Mateusz
Kieroński, kl.7) Piłkarz

Mam kilka marzeń, które chciałbym zrealizować,
np. zdać dobrze egzamin ósmoklasisty, dalej się
uczyć i pracować  na giełdzie.

Dążę do zdania
języków
niemieckiego i
angielskiego,
które bardzo mi
się przydadzą w
pracy i na
wyjazdach poza
krajem. Zresztą,
języki obce
zawsze są
potrzebne. 

Jeśli będę dążył
do swojego
celu, wiem, że
uda mi się
spełnić moje
marzenia. 
 (Filip
Krakowski, kl.7) 

Języki

        Będę programistą -       
         mówi Szymon

Konie stanowią
część mojego
życia. Są dla
mnie czymś
więcej niż tylko
zwierzętami,
traktuję ich jak
przyjaciół. To im

poświęcam swój
wolny czas,
czyszczę je,a
gdy jest to
możliwe
zakładam siodło
i jeżdżę.
(Łukasz Żaba)
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