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Drodzy Czytelnicy! Wracamy po
długiej przerwie, aby wspólnie 
z Wami tworzyć naszą gazetkę!

Nowe numery znów
co dwa miesiące!
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Mateusz Bloch

Kacper Grabowski

Piotr Radomski

Robert Żurek

Natalia Ludwiczak

Kacper Zygmunciak

Jak ten żagielek na morzu dawno odpłynęły już w dal
wakacje... Zostały nam po nich tylko miłe wspomnienia.
Chłopcy z klasy 6-7 um mają w pamięci swoje wyjazdy nad
morze i nad jezioro. 

Wakacyjnymi wspomnieniami dzielą się z Czytelnikami
"Widziadełka" - Damian i Michał

Chłopcy wspominają swoje wakacje. Mieszkanie w hotelach,
kąpiele w dużym basenie oraz kąpiele w morzu, posiłki 
w hotelowej restauracji. A najważniejsze jest to, że przy każdej
pogodzie, czy to ładnej, czy też zmiennej - po prostu na
wakacjach było SUPER!!!

Chociaż pandemia
wciąż trwa,
jesteśmy teraz w
lepszym kontakcie,
niż to było wiosną.
Dlatego
rezygnujemy z
formuły numerów
specjalnych Raz-
Dwa. Co nie
znaczy, że żadnych
dodatkowych
wydań gazetki nie
będzie. Już teraz
mamy dla Was
jedno równolegle!

stopka
redakcyjna
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Po wakacjach zaczęliśmy chodzić do szkoły.
Spotkaliśmy dawno niewidzianych kolegów i
koleżanki, za którymi tęskniliśmy już od marca

Fajne
dziewczyny...

... i chłopaki 
z klasy 1 PP

Dlaczego od
marca? Bo
wtedy po raz
pierwszy
nastąpiło
zamknięcie
szkół z powodu
pandemii
choroby
COVID-19,
wywoływanej
przez
koronawirusa
SARS-CoV-2

.

A niektórzy 
dopiero poznali
w szkole
nowych
znajomych!
Witamy
serdecznie 
w Erminowie
wszystkich
nowych
uczniów! Mamy
nadzieję, że
nas polubicie.

Sądząc 
z wywiadu 
z uczniami
nowo powstałej
klasy 1 PP -
nowi koledzy 
i koleżanki są
super! Na
pewno dobrze
jest chodzić do
szkoły, kiedy 
w klasie są tacy
fajni ludzie!

Życzymy pierwszoklasistom, ale
także pozostałym uczniom
naszej szkoły, Wam wszystkim,
drodzy Czytelnicy, aby rok
szkolny 2020/2021 był udany,
aby przyniósł Wam dużo
sukcesów i satysfakcji.
Trzymajcie się zdrowo i wesoło!
                             Redakcja

Natalka - grzeczna,
miła i koleżeńska,
lubi śpiewać i
słuchać muzyki

Julka - wesoła, fajna,
koleżeńska, lubi
oglądać filmy w
telewizji

Mateusz - grzeczny,
uczynny, wesoły i
koleżeński, lubi
pomagać rodzicom w
polu i ogrodzie

Piotrek - miły i
koleżeński, lubi
pomagać rodzicom,
potrafi sprzątać,
gotować, a nawet
majsterkować

.

.

.
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Wspaniale jest mieć przyjaciół! Czy to w klasie, czy
poza szkołą. Dla wszystkich zaprzyjaźnionych
mamy piękny jesienny kwiat od Alberta.

Klaudia napisała dla nas
o swojej przyjaźni 
z Oliwką. Redakcja
"Widziadełka" przesyła
pozdrowienia dla obu
przyjaciółek!

Co Oko
widziało?

Moja przyjaciółka ma na imię Oliwka i ma
11 lat. Poznałyśmy się w przedszkolu i do
tej pory się spotykamy. 
Oliwka jest szczupła, średniego wzrostu.
Ma piękne brązowe oczy i długie proste
włosy koloru blond. Oliwka jest bardzo
miła, wesoła i uczynna. 
Często spotkamy się po szkole. Jeździmy
na rowerach lub gramy w piłkę, gdy jest
pogoda. A kiedy pada deszcz lub jest
zimno, lubimy układać puzzle, albo grać 
w gry. Naszą ulubioną grą jest:
„Chińczyk’’ lub „5 sekund’’. 
Bardzo lubimy się ze sobą spotykać.
Szkoda że nie chodzimy razem do szkoły,
na pewno wszyscy by ją polubili. Taka
jest moja przyjaciółka.

Klaudia Przygoda
kl. 5

.

Moi Najmilsi!
Cieszę się bardzo, że mogę znowu z Wami
rozmawiać na łamach "Widziadełka"! Niektórych
widuję w szkole, szczególnie najmłodsi przyjeżdżają
codziennie. Muszę ich pochwalić, że są bardzo
grzeczni! Miło jest patrzeć na ich uśmiechnięte buzie.
Dzięki ich obecności i staraniom w szkole jest wesoło,
choć dziwnie pusto. Uczą się pilnie, ale też organizują
imprezy, np. Dzień Postaci z Bajek i andrzejki.
Podziwiam również starszych uczniów, którzy potrafią
uczyć się zdalnie, a nawet przygotowali zdalną
akademię na 11 Listopada. Jesteście super!   Oko

.
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Wszystkich
zachęcamy
do
przeczytania
wierszy o
owocach,
zaś tym z
Was, którzy
należą do
kółka
prozdrowot-
nego
sugerujemy
nawet: 
A może
wydrukuje-
cie te
wiersze,
aby je
wykorzystać
jako
reklamę
zdrowego

Klasa 1 Pu udowadnia nam, że spośród pór roku to
nie tylko wiosna może być natchnieniem poetów.
Jesień równie dobrze sprawdza się w tej roli!

Inspiracją do jesiennej twórczości poetyckiej były dla
naszych koleżanek i kolegów piękne, apetyczne,
soczyste, pyszne i kolorowe... jesienne owoce!

Czyżby JESIEŃ trafiła im "przez żołądek do serca"?

Przy okazji przypominamy, że nasza redakcja chętnie
zamieszcza w gazetce także przepisy kulinarne. Może
znacie jakiś dobry na zdrową jesienną sałatkę?
Przyślijcie, najchętniej razem z fotografią. Pamiętacie
nasze coroczne konkursy sałatkowe, które odbywały
się jesienią w szkole? Może zróbmy taki wirtualny?

Nazbieram soczyste gruszeczki do pysznej jesiennej
sałateczki. Zbieram do koszyka śliweczki na kompocik
dla mojej córeczki.

Na drzewie usiadła muszka, tam gdzie wisiała gruszka 
i przygląda się ciekawie, jak się znalazła gruszka 
w trawie. 

Na płocie wisi fioletowe winogronko, które ogrzało
letnie słonko. Ale mamy pyszne jedzonko !

Lubię jesienne gruszeczki i jabłuszka, bo dobre są dla
naszego brzuszka.
Chcesz być piękny i zdrowy, to jedz mix jabłuszko-
gruszkowy.

Jest już jesień. Czy ktoś twierdzi, że jesienią jest smutno,
szaro, ponuro i deszczowo? Julka, Natalka, Mateusz,
Kuba i Piotrek z klasy 1Pu mają o tym inne zdanie!
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