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     Warto nas czytać !!!

Nasza Redakcja w
czasie pracy.
Niby spokojnie, a
jednak praca wre!

Witamy po świętach pełni energii i świetnych
pomysłów!
 Co powiecie na  hasło  "W zdrowym ciele- zdrowy duch"?!
Myślę, że podoba Wam się ta myśl podobnie  jak nam! :)
Za mało news'ów?!Okey, oto nasza gazetkowa dawka nowych
artykułów, które z pewnością spodobają się nie tylko Tobie,
ale też Twoim przyjaciołom! 
Chcecie przykłady?!- wystarczy otworzyć naszą gazetkę i
przejrzeć nasze propozycje. Wspominamy Wigilię, festiwal
TIK i zapraszamy do walentynkowego szaleństwa
Kolejna strona "Redaktorzy polecają", ciekawostki,
wydarzenia z życia naszej szkoły, wiersze, przydatne strony
edukacyjne i programy, z których korzystamy- to za mało?!
Jeżeli tak-zobacz co kryje się za kolejnymi stronami gazety! 
W następnym numerze sporo miejsca poświęcimy bateriom.
Wydawałoby się, że to przecież nie dla nas , ale
nieodpowiednie ich składowanie jest dla nas niebezpieczne.
Dlaczego - zajrzyj na nasze strony a dowiesz się wszystkiego.

Mamy już finalistę kuratoryjnych konkursów  przedmiotowych
Etap szkolny konkursów mamy już za sobą. I etap rejonowy
także. Konkursy były trudne, ale nie dla Marcina Gólskiego, który
przeszedł do etapu wojewódzkiego z przyrody, języka polskiego i
matematyki. Marcin ma niecały miesiąc, aby przygotować się do
wszystkich konkursów. Cieszymy się tym bardziej, iż jest to nasz
redakcyjny kolega.    Życzymy mu powodzenia!

                                                                   Redakcja

REDAKCJA
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 20 grudnia 2013 roku dzień rozpoczęliśmy nietypowo
od udekorowania stołów, na których pojawiły się
przepyszne smakołyki: ciasta, owoce, cukierki , no i
oczywiście opłatek. Później udaliśmy się na salę
gimnastyczną, gdzie obejrzeliśmy Jasełka
przygotowaną przez siostrę Zuzannę. Nie obyło się
bez wspólnego kolędowania. W tej miłej atmosferze
udaliśmy się na korytarze szkolne, które tym razem
posłużyły nam do wspólnego biesiadowania. Najpierw
podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie
życzenia. Później przyszedł czas na prezenty.
Wręczył nam je nam sam św. Mikołaj.
Myślę, że każdemu ten dzień bardzo się podobał.

                                                                 Michasia

               Był opłatek i wspólne kolędowanie- 
                      -Wigilia w naszej szkole?

  
    Szkoda,że Swięta Bożego Narodzenia są tylko
raz w roku. 
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W przedostatnim tygodniu przed feriami  (21-23 stycznia) naszą szkołę odwiedzili
Goście. I to nie zwykli Goście- dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Belgii, Niemiec i
Słowacji. Chcieli zobaczyć jak się uczymy, jak  zachowujemy się oraz e-odsłonę
naszej szkoły, czyli strony i programy, które wykorzystujemy.
To jednak nie było głównym powodem ich przyjazdu. Przyjechali po to, aby napisać
nowy projekt „Healthy life style” („Zdrowy styl życia”) wraz z naszą Panią Dyrektor.
Goście zjedli lunche przygotowane prze uczniów naszej szkoły. Wszystkie dania były
zdrowe (nawiązując do nowego projektu) - zrobione z warzyw, owoców i razowego
pieczywa. Wśród nich znalazły się sałatki owocowe, kolorowe kanapki, sałatki greckie
czy zdrowe desery.
Grupą uczniów, którzy większość czasu spędzali z Gośćmi, oprowadzali ich po szkole,
pomagali, czy obsługiwali przy lunchach byli: Marcin Gólski, Ania Mielcarek, Michalina
Wytrzyszczak, Kasia Kwiecińska, Karolina Michalak, Lena Witkowska i Julia Maryasz
(z klas 6-tych) i Karol Nowaczyk (z klasy 4-tej). 
Dyrektor z Belgii przywiózł ze sobą teczkę z listami i prezentami od uczniów z jego
szkoły dla niektórych osób z naszej szkoły (dla tych, którzy nocowali u nich podczas
powrotu z Londynu w zeszłym roku, kiedy zatrzymaliśmy się w Belgii). Było to dla nas
miła niespodzianka :-D

VIa

VIa

      Healthy life style - 
      -Nasz nowy projekt

redakcja

redakcja
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                      Szkoła z  klasą 2.0 -zasady TIK

1. Z telefonów komórkowych na terenie szkoły
korzystamy tylko w szczególnych przypadkach, za
zgodą nauczyciela- w sekretariacie szkoły.
2. Samodzielnie opracowujemy prace, korzystając z
informacji zawartych w Internecie, podajemy ich
źródło i autorów.
3. Uczymy się być bezpiecznymi w sieci- nie
podajemy swoich danych nieznajomym, nie
wysyłamy niegrzecznych e- maili i SMS- ów.
4. W naszej szkole zajęcia z wykorzystaniem e-
booków i oprogramowań edukacyjnych prowadzą
wszyscy nauczyciele.
5. Do nauki wykorzystujemy szkolną platformę e-
learningową.
6. Uczniowie i rodzice mają możliwość stałego
monitoringu postępów poprzez dziennik
elektroniczny.

ep

Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 

  14 grudnia odbył się festiwal TIK, na którym
przypomnieliśmy sobie zasady tego kodeksu.
Obejrzeliśmy scenki, gdzie nasi koledzy poprzez
nieumyślne podanie swoich danych uwikłali się w
niebezpieczną sieć. Przypomnieliśmy sobie
możliwości obecnego w naszej szkole Librusa
elektronicznego dziennika), z którego korzystamy
na co dzień. Rozmawialiśmy o wykorzystywanych
przez programach i o konieczności podawania
źródeł, z jakich czerpiemy informacje.
Wydaje się nam , że wszystko wiemy, ale
przypomnienie. sobie tych zasad nie było czasem
straconym.

ep
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        Nasza E - Szkoła

dziennik

nauczanie

   Cała nasza szkoła ma konta na E - Nauczaniu.
E – Nauczanie to platforma, na której uczniowie oraz
nauczyciele z naszej szkoły mogą tworzyć,
rozwiązywać testy i przypisywać je sobie nawzajem. 
Ten program pozwala nam dzielić się z innymi swoją
wiedzą , rozmawiać na czacie ze swoimi kolegami i
nauczycielami.
 Tworzymy materiały praktycznie na wszystkie
zajęcia, zaczynając od języka polskiego a kończąc na
muzyce. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Musimy się przyznać, że nasze działania na platformie
doprowadziły do zawieszenia się systemy.
Interweniowała nawet w tej sprawie pani Dyrektor.
Administrator obiecał nam, że problem ten już nie
pojawi się w naszej szkole. Minęły dwa tygodnie i
wiesza się nam znów serwer. Chyba nikt nie
przypuszczał, że będziemy aż tak aktywni.

    Serdecznie polecam wszystkim szkołom w Polsce
zapewnienie uczniom dostępu do E - Nauczania

                                               Jurek Sobkowski 6A

ep

.

Czy nauka musi być nudna ? 

Niekoniecznie. Wystarczy tylko trochę techniki i świat
wygląda zupełnie inaczej. Zondle urozmaica nam życie
 Tego jesteśmy pewni ! A może my urozmaicamy go,
tworząc  gry , które służą naszym rówieśnikom.
To ciekawe, ile radości może nam dać edukacja z
wykorzystaniem świata wirtualnego. 
Świat pędzi do przodu, a my podążamy za nim, nie
chcemy zostać w tyle.
 A może dotrzymujemy mu kroku?

No i jeszcze  kilka słów o Librusie. Tutaj nic się nie
ukryje. Oceny jak "na talerzu" , cały czas do wglądu
naszych Rodziców. Kontakt z nauczycielami na
bieżąco i nasze uwagi w każdej chwili widoczne. 
Ale przecież my jesteśmy grzeczni. 
No, pewnie w to nikt nie wątpi!! 

Redakcja

Redakcja
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Walentynki-czyli jak przygotowujemy się do
walentynek w naszej szkole

Już od miesiąca widać przygotowania do Walentynek w naszej
szkole. Wszędzie widać powieszone papierowe serduszka, a w
całej szkole czujemy miłą atmosferę. Najważniejsza rzecz ze
wszystkich mieści się w holu. Niby normalna skrzynka… Na niej
przyklejone są czerwone serduszka, a na górze tej skrzynki widać
dziurę, taką jak na koperty… Całości dopełnia kłódka. Po co nam ta
skrzynka???         Po  to, żeby wrzucać tam nasze walentynki!!!
Każda osoba z naszej szkoły może wrzucić tam walentynkę, dla
innego ucznia. Potem  liściki  te zostaną rozdane na dyskotece
walentynkowej.                     Serdecznie zachęcam do wrzucania!!!     
                                                                                                                           
                                                                                           Anna Czerwińska
klasa 6a             

ep epep ep
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                                     Karnawał

internet

internet

W dzień Trzech Króli zaczął się karnawał. Wiecie co to karnawał? To czas pełny
zimowych balów, pochodów i zabaw.
Ja pamiętam, że co roku nasza szkoła organizowała balik przebierańców. Było tam
pełno księżniczek, kowbojów i piratów. To można uznać za obchodzenie karnawału.
Lecz nawet gdyby cała szkoła się przebrała za baśniowe postacie, to nie dorównałaby
karnawałowi w Rio de Janeiro!!!
W tym mieście odbywa się mnóstwo parad i bali. Można zobaczyć tancerki ubrane w
kolorowe stroje i tancerzy. Nie zabraknie też połykaczy ognia i akrobatów. Inne kraje,
które też głośno i radośnie obchodzą karnawał to Wenecja, Wyspy Kanaryjskie i
Niemcy.  

                                                                                                         Anna Czerwińska kl. 6a

klasa 6a

W czasie karnawału można się ciekawie przebierać.
Często są organizowane bale, na których nie brakuje
wróżek, diabłów, piratów , księżniczek i królów.
Wszystko zależy od naszej pomysłowości i inwencji
twórczej.

www.witajwpodrozy.pl

www.swiatpodroznikow.pl

sp 58
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           Radosna twórczość ławickich uczniów

"Planety  w kosmosie"

Tutaj po orbicie idą planety, 
Mają i wady, mają i zalety.
Nie zobaczycie ich wszystkich, niestety,
Bo pędzą szybko jak rakiety.
Są i te duże, są i te małe,
Lecz moim zdaniem są doskonałe!
Najpierw jest Merkury, 
On  omija wszystkie czarne dziury.
A za nim Wenus, planeta gorąca,
Jest bardzo ciepła, choć druga od Słońca.
Za nimi Ziemia, co o niej myślicie?
Bo na tej planecie istnieje życie.
Dalej - Mars, planeta czerwona, 
Z tych wszystkich planet - moja ulubiona.
A co o następnej planecie powiesz?
To jest ogromny, piękny Jowisz.
Potem jest Saturn i jego pierścienie, 
Ale pamiętaj, to nie jest jedzenie!
Następny Uran, trochę przechylony,
Choć przechylony, niebiesko-zielony.
Potem Neptun niebieski jak niebo,
Pluton czarny jest obok niego.
Pluton i Eris planety karłowate,
Jak mi nie wierzysz - zapytaj tatę.
I na koniec Układu Słonecznego,
Życzymy planetom wszystkiego dobrego!

                                 Jagoda Zwolińska / klasa IIIA /

Wiedzą o tym nawet dzieci,
że Wenus najjaśniej świeci.
Ma nazwę bogini imienia
od początku swego istnienia.
Już lata świetlne krąży po orbicie,
a my podziwiamy ją w zachwycie.
                          
                                   Józef Czajkowski kl.III a
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                      Rusz głową

Internet

Internet

1- Kupiłem talerze na wyprzedaży. W domu okazało
się, że 2/3 wszystkich talerzy było wyszczerbionych,
połowa popękanych, a 1/4 zarówno wyszczerbionych,
jak i popękanych. Jedynie dwa talerze nie miały
żadnych pęknięć ani wyszczerbień. Ile talerzy
kupiłem?

2- W niewielkim lasku rosły sobie razem cztery klony.
Każde z tych czterech drzewek miało cztery konary. Z
każdego konaru wyrastały cztery duże gałęzie, z
każdej zaś gałęzi wyrastały jeszcze cztery małe
gałązki. Na każdej z tych małych gałązek rosły po
cztery żołędzie.Ile żołędzi znajdowało się na czterech
drzewkach?

3- Mam pięć stóp, ale na ulicy minęlibyście mnie nie
zwracając na mnie uwagi. Dlaczego?

4- Przypuśćmy, że mamy dwa dzbanki, jeden o
pojemności 3 litrów, drugi o pojemności 5 litrów. 
Zadanie nasze polega na tym, aby za pomocą tych
dwóch dzbanków odmierzyć 7 litrów, np.
wody. Napełnienie dwóch dzbanków i odlanie 1 litra "na
oko" się nie liczy. Zamówienie brzmi: dokładnie 7
litrów!

                              Odpowiedzi:
1-Kupiłem 24 talerze.
2-Na klonach nie rosną żołędzie.
3- Masz pięć stóp wysokości!!!
4- a) Napełniamy dzbanek pięciolitrowy.

b) Z niego napełniamy dzbanek trzylitrowy. Te trzy litry
wylewamy. W dzbanku pięciolitrowym mamy dwa litry
wody.

c) Te dwa litry wody wlewamy do dzbanka
trzylitrowego.
                                                 
                                                Antoni Smolski, kl.Va

Internet

Internet
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                       Redaktorzy Polecają

Ania z Zielonego Wzgórza
Książka ta została napisana
przez Lucy Maud Montgomery.
Opowiada o przygodach małej,
rudowłosej Ani. 
Dziewczynka ta jest sierotą i od
najmłodszych lat przechodziła z
domu do domu. Pewnego dnia
została adoptowana i wszystko
zapowiadało się jak najlepiej,
dopóki nie okazało się, że była to
pomyłka… Co zrobi Ania? Jakie
przygody przeżyje?
Przeczytajcie a się dowiecie!!!

Kolejka
Dziwna nazwa, prawda? Mimo dziwnej
nazwy ta gra jednak jest bardzo
wciągająca i dzięki niej możemy świetnie
się bawić!!! Ja osobiście uwielbiam tą
grę!!! Ta gra odbywa się w czasach II
wojny światowej, a dokładnie w czasie
robienia zakupów. :) Polega na tym by jak
najprędzej kupić produkty z listy… To
wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje!!!
Gorąco polecam!!!

internet spiellust.net
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                 Uczniowie klasy III polecają
       
          Doktor Proktor

     Proktor to książka o wielkich przygodach Bulka, Lisy i Doktora Proktora. Lisa, Bulek i Doktor Proktor
mieszkają przy ul. Armatniej. Ta opowieść składa się z trzech części: Doktor Proktor i proszek pierdzioszek,
Doktor Proktor i wanna czasu oraz Doktor Proktor i koniec świata być może...
Doktor Proktor jest wynalazcą, a Lisa i Bulek jego pomocnikami. Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego Bulka
połknęła Anna Konda, jak chłopiec wydostał się z więzienia, jak działa proszek pierdzioszek lub jak bohaterowie
uratowali świat - przeczytajcie te książki. Dowiecie się że wanna czasu przenosi w ciekawe miejsca, a kameleon
księżycowy hipnotyzuje ludzi, którzy patrzą w jego oczy. Kameleon przybył z księżyca, kradnie skarpetki, piecze
ludzi w ogromnej gofrownicy, a potem ich zjada. W książce możecie nawet spotkać Napoleona Bonaparte, który
jest tak mały jak Bulek i dlatego czasem ich mylono.
Książki napisał Jo Nesbo.
                                                                                                                                              Ida Wiatr          

                          Zachęcamy do lektury.

internet
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                   SPORT 

    Australian Open
     Od 13 do 26 stycznia w słonecznej Australii
tenisiści rozgrywali turniej Wielkoszlemowy (Australian
Open), a 25 i 26 stycznia dowiedzieliśmy się kto
wygrał  zawody w grze pojedynczej panów, pań oraz w
podwójnej mężczyzn i kobiet. Rozgrywali oni mecze w
temperaturze ponad 40⁰C, na 16 kortach o pulę 1mln
dolarów + 2000 punktów do rankingu ATP (panowie) i
WTA (panie).
  Zwycięzcą w grze pojedynczej panów został
Stanislaw Wawrinka (Szwajcar). Zwyciężył on z
Rafaelem Nadalem (Hiszpan). Niestety tenisista z
Majorki nabawił się kontuzji. Grał on ostatkiem sił z
wielkim bólem.                      

                          Hokej

Hokej na lodzie jest najbardziej popularny w krajach
północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań
klimatycznych. Na terenach gdzie sezonowo (w czasie
zimy) można pokryć dane miejsce lodem np. w
Kanadzie, USA, Rosji, Czechach, Słowacji,
Niemczech, Szwajcarii oraz w krajach
skandynawskich (Szweja, Finlandia) wraz z
pojawieniem się lodowisk w zamkniętych halach sport
ten można rozgrywać przez cały rok.
   

internet

Przykro było patrzeć na tak niewyrównany mecz z
powodu cierpienia pierwszej rakiety świata, ale
przecież sport nie zawsze jest sprawiedliwy,
przykładem tego był cały turniej Łukasza Kubota wraz
z Robertem Lindstedtem. Przeszli oni cały turniej jak
burza, a nikt nawet dolara nie postawiłby na nich przed
zawodami, ponieważ wcześniej jak grali ze sobą nie
wygrali żadnego meczu. Z kolei zwyciężczynią turnieju
singla pań została Li Na (chinka), która wygrała z
Dominiką Cibulkową. Słowacka tenisistka pokonała
m.in. Agnieszkę Radwańską, która wygrała z samą
Victorią Azarenką, czyli drugą rakietą światowego
rankingu WTA. Li Na miała już na koncie jeden tytuł
Wielkiego Szlema ( French Open), tak samo jak
Roberta Vinci 

wraz z Sarą Errani (włoszki), które zdobył tytuł
mistrzyń w tym samym turnieju tylko, że w grze
podwójnej Rozegrały one finał przeciw Ekaterinie
Makarovej oraz Elenie Vesninowej (Rosja). Był to
bardzo wyrównany mecz (4/6, 6/3, 5/7 – perspektywa
EkaterinyMakarovej oraz Eleni Vesninowej). 
Mamy nadzieję, że w następnym roku lub turnieju
wygra jakiś Polak.
Ciekawostki:
Podczas turnieju zużywa się 45 tysięcy piłek.
4,5 tysiąca ludzi zaangażowane jest w ten turniej.
Od 2007r. dwie największe areny z Melbourne Park
(Rod Laver Arena oraz Hisense Arena)  posiadają
system sokolego oka (tzw. challenge).
                                            Antoni Smolski, kl.Va

Internet
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               Liga Mistrzów
         Niedawno, bo 16 grudnia 2013r. zostały wylosowane drużyny
Ligi Mistrzów do fazy pucharowej. Niestety w tym wąskim gronie
najlepszych drużyn Europy nie znalazł się Juventus Turyn,
ponieważ po dramatycznym meczu o pozycję wicelidera z
Galatasaray Stara Dama uległa 1:0 na Turk Telekom Arena.

Oto najciekawsze mecze:
-Manchester City – FC Barcelona

-Arsenal – FC Bayern
-Galatasaray - Chelsea

-FC Shalke 04 – Real Madrid
Królowie strzelców:

9 goli- Cristiano Ronaldo
8 goli- Zlatan Ibrahimović

6 goli- Lionel Messi i Sergio Agüero
lość goli we wszystkich spotkaniach:

277
                                                                 Antoni Smolski, kl.Va

Liga Mistrzów

Zlatan Ibrahimović

sedziapilkarski.pl

www.football365.com
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Lena i Jakub to najpopularniejsze imiona 2013 roku.

Ludzie, którzy obgryzają paznokcie, mają silniejszy
system odpornościowy i rzadko chorują.

Uścisk dłoni przenosi 7 razy więcej wirusów niż
kichnięcie.

Zjedzenie czarnej końcówki banana jest nieszkodliwe
dla organizmu.

Istnieją specjalne rękawice, dzięki którym można
korzystać z telefonu w czasie deszczu.

Ciekawostki

Czytając tekst napisany przez osobę, która jest ci
bliska, słyszysz w głowie jej głos.

Jesteśmy około 1 cm wyżsi rano niż wieczorem.

Bierzesz oddech mniej więcej 10 milionów razy
rocznie.

Google


	Warto nas czytać !!!
	Witamy po świętach pełni energii i świetnych pomysłów!
	Co powiecie na  hasło  "W zdrowym ciele- zdrowy duch"?! Myślę, że podoba Wam się ta myśl podobnie  jak nam! :)
	Za mało news'ów?!Okey, oto nasza gazetkowa dawka nowych artykułów, które z pewnością spodobają się nie tylko Tobie, ale też Twoim przyjaciołom!
	Chcecie przykłady?!- wystarczy otworzyć naszą gazetkę i przejrzeć nasze propozycje. Wspominamy Wigilię, festiwal TIK i zapraszamy do walentynkowego szaleństwa
	Kolejna strona "Redaktorzy polecają", ciekawostki, wydarzenia z życia naszej szkoły, wiersze, przydatne strony edukacyjne i programy, z których korzystamy- to za mało?! Jeżeli tak-zobacz co kryje się za kolejnymi stronami gazety!
	W następnym numerze sporo miejsca poświęcimy bateriom.
	Wydawałoby się, że to przecież nie dla nas , ale nieodpowiednie ich składowanie jest dla nas niebezpieczne. Dlaczego - zajrzyj na nasze strony a dowiesz się wszystkiego.


	Nasza Redakcja w czasie pracy.
	Niby spokojnie, a jednak praca wre!
	Healthy life style -
	-Nasz nowy projekt
	W przedostatnim tygodniu przed feriami  (21-23 stycznia) naszą szkołę odwiedzili Goście. I to nie zwykli Goście- dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Belgii, Niemiec i Słowacji. Chcieli zobaczyć jak się uczymy, jak  zachowujemy się oraz e-odsłonę naszej szkoły, czyli strony i programy, które wykorzystujemy.
	To jednak nie było głównym powodem ich przyjazdu. Przyjechali po to, aby napisać nowy projekt „Healthy life style” („Zdrowy styl życia”) wraz z naszą Panią Dyrektor.
	Goście zjedli lunche przygotowane prze uczniów naszej szkoły. Wszystkie dania były zdrowe (nawiązując do nowego projektu) - zrobione z warzyw, owoców i razowego pieczywa. Wśród nich znalazły się sałatki owocowe, kolorowe kanapki, sałatki greckie czy zdrowe desery.
	Grupą uczniów, którzy większość czasu spędzali z Gośćmi, oprowadzali ich po szkole, pomagali, czy obsługiwali przy lunchach byli: Marcin Gólski, Ania Mielcarek, Michalina Wytrzyszczak, Kasia Kwiecińska, Karolina Michalak, Lena Witkowska i Julia Maryasz (z klas 6-tych) i Karol Nowaczyk (z klasy 4-tej).
	Dyrektor z Belgii przywiózł ze sobą teczkę z listami i prezentami od uczniów z jego szkoły dla niektórych osób z naszej szkoły (dla tych, którzy nocowali u nich podczas powrotu z Londynu w zeszłym roku, kiedy zatrzymaliśmy się w Belgii). Było to dla nas miła niespodzianka :-D

	Nasza E - Szkoła
	Walentynki-czyli jak przygotowujemy się do walentynek w naszej szkole
	Już od miesiąca widać przygotowania do Walentynek w naszej szkole. Wszędzie widać powieszone papierowe serduszka, a w całej szkole czujemy miłą atmosferę. Najważniejsza rzecz ze wszystkich mieści się w holu. Niby normalna skrzynka… Na niej przyklejone są czerwone serduszka, a na górze tej skrzynki widać dziurę, taką jak na koperty… Całości dopełnia kłódka. Po co nam ta skrzynka???         Po  to, żeby wrzucać tam nasze walentynki!!! Każda osoba z naszej szkoły może wrzucić tam walentynkę, dla innego ucznia. Potem  liściki  te zostaną rozdane na dyskotece walentynkowej.                     Serdecznie zachęcam do wrzucania!!!                                                                                                                                                                                                                             Anna Czerwińska klasa 6a

	Karnawał
	W dzień Trzech Króli zaczął się karnawał. Wiecie co to karnawał? To czas pełny zimowych balów, pochodów i zabaw.
	Ja pamiętam, że co roku nasza szkoła organizowała balik przebierańców. Było tam pełno księżniczek, kowbojów i piratów. To można uznać za obchodzenie karnawału. Lecz nawet gdyby cała szkoła się przebrała za baśniowe postacie, to nie dorównałaby karnawałowi w Rio de Janeiro!!!
	W tym mieście odbywa się mnóstwo parad i bali. Można zobaczyć tancerki ubrane w kolorowe stroje i tancerzy. Nie zabraknie też połykaczy ognia i akrobatów. Inne kraje, które też głośno i radośnie obchodzą karnawał to Wenecja, Wyspy Kanaryjskie i Niemcy.
	Anna Czerwińska kl. 6a

	Radosna twórczość ławickich uczniów
	Rusz głową
	Redaktorzy Polecają
	Ania z Zielonego Wzgórza
	Książka ta została napisana przez Lucy Maud Montgomery. Opowiada o przygodach małej, rudowłosej Ani.  Dziewczynka ta jest sierotą i od najmłodszych lat przechodziła z domu do domu. Pewnego dnia została adoptowana i wszystko zapowiadało się jak najlepiej, dopóki nie okazało się, że była to pomyłka… Co zrobi Ania? Jakie przygody przeżyje? Przeczytajcie a się dowiecie!!!
	Kolejka
	Dziwna nazwa, prawda? Mimo dziwnej nazwy ta gra jednak jest bardzo wciągająca i dzięki niej możemy świetnie się bawić!!! Ja osobiście uwielbiam tą grę!!! Ta gra odbywa się w czasach II wojny światowej, a dokładnie w czasie robienia zakupów. :) Polega na tym by jak najprędzej kupić produkty z listy… To wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje!!! Gorąco polecam!!!


	Uczniowie klasy III polecają
	Doktor Proktor

	Zachęcamy do lektury.
	SPORT
	Liga Mistrzów
	Niedawno, bo 16 grudnia 2013r. zostały wylosowane drużyny Ligi Mistrzów do fazy pucharowej. Niestety w tym wąskim gronie najlepszych drużyn Europy nie znalazł się Juventus Turyn, ponieważ po dramatycznym meczu o pozycję wicelidera z Galatasaray Stara Dama uległa 1:0 na Turk Telekom Arena.  Oto najciekawsze mecze: -Manchester City – FC Barcelona -Arsenal – FC Bayern -Galatasaray - Chelsea -FC Shalke 04 – Real Madrid  Królowie strzelców: 9 goli- Cristiano Ronaldo 8 goli- Zlatan Ibrahimović 6 goli- Lionel Messi i Sergio Agüero  lość goli we wszystkich spotkaniach: 277                                                                  Antoni Smolski, kl.Va
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