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Jest biały i prószy z nieba
każdemu dziecku go potrzeba.

  Na ferie czekamy,
  taką zimę kochamy.

Śnieg leci z góry z bardzo dużej chmury.
Bałwan się uśmiecha, to dopiero jest uciecha!
Dzieci jeżdżą migiem śniegowym kuligiem.
Biała zima bardziej radosna, niż zielona wiosna.
                                                        Kinga Nadwadowska

                  Lepimy go ze śniegu białego,
                  wtykamy marchewkę i mamy całego.
  

                          Zima
 Idzie po polach pani Zima.
 Ma przyjaciółkę u boku.
 Oj, będzie sroga w tym roku.
 Ta przyjaciółka, to gwiazda z nieba.
 Chcę wam uświadomić kochani,
 że nie tylko prezenty od święta 
 ucieszą ludzi i zwierzęta.
                                 Piotr Józefczyk

                          Dwa tygodnie laby!
                Ferie zimowe: 17 lutego - 2 marca
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W Klubie Wisła 
Płock trenują
także z naszej
szkoły: Mateusz
Mielczarek,
Kuba
Piotrowski,
Krzysio
Barciński,
Dawid
Matlewski i
Szymon
Sokolnicki, który
opowiedział
nam, że treningi
są dwa razy w

tygodniu po
półtorej godziny.
Co 2-3 tygodnie
chłopcy
rozgrywają
mecze kontrolne
i jeżdżą na
turnieje. W
okresie
zimowym
trenują na hali, a
w letnim na
orlikach i innych
boiskach. 

 Jest najlepszym  
    bramkarzem

Sześciu z szóstki
  w Wiśle Płock

Szkolna
świetlica
zorganizowała
wyjście na
dwór. Główną
atrakcją były
zabawy na
śniegu. Dzieci
przyniosły
swoje sanki.
Nawet duży
mróz nie
przeszkadzał w
super zabawie. 

Każde dziecko
przyzna, że w
czasie zimy nie
ma nic
radośniejszego
od jazdy na
sankach,
łyżwach,
lepienia
bałwana, czy
rzucania się
śnieżnymi
kulkami.

Zgodnie z
zaleceniami pań
ze świetlicy,
dzieci
dostosowały
swój ubiór do
pogody.
Następnym
super
pomysłem było
wyjście na
łyżwy.
        Kinga C.

Krystian Żurawski

W grudniu
odbywały się
halowe turnieje
piłki nożnej
szkół podst.,
których
organizatorem 
było
Stowarzyszenie
Sportu
Młodzieżowego
Wisła Płock. W
rozgrywkach
wybrano
najlepszych
piłkarzy. Wśród

nich znalazł się
Krystian
Żurawski, który
okazał się
najlepszym
bramkarzem!
"Chcę być jak
Cristiano
Ronaldo, bo
strzela dużo
bramek" -
powiedział. Już 
się spełniło: jako
bramkarz,
strzelił gola!

Ciągną i ciągną ...
.

My się zimy nie boimy! Hej! Na sanki koleżanki!

Orzeł

                             Hartuj się!
                    Zima to wspaniały czas 
            na aktywną zabawę na powietrzu!

.

.
.

. .

.
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Karnawałowe szaleństwo

14 lutego bawimy się na szkolnym balu!

  Wstaw            
  brakujące  
  litery
kar...a...ał
w...len...yn...i
z...b...wa
ma...k...
t...ni...c
b...l
wodz...r...j
kot...li...n
s...rp...nty...a

     Walentynki - szczególny dzień karnawału
"Mieć serce w gardle" - bardzo się czegoś
przestraszyć, denerwować się czymś ogromnie.
Serce mocno nam bije, jakby chciało wyskoczyć przez
gardło.
"Człowiek wielkiego serca" - jeśli ktoś Cię tak nazwie,
nie obrażaj się. To komplement. Człowiek wielkiego
serca jest dobry, szlachetny, odważny.
Pęka mi serce! - To określenie oznacza, że ktoś
bardzo cierpi, że spotkało go coś tak przykrego, iż
wydaje mu się, że za chwilę pęknie mu serce.

"Sprawy sercowe" - nie dotyczą zdrowia, chorób
serca. To sprawy dotyczące miłości, uczuć.
"Kamień spadł z serca" - ktoś, komu kamień spadł z
serca, pozbył się dużego kłopotu, zmartwienia.
odczuwa teraz wielką ulgę.
Gołębie serce ma ktoś o czułym, dobrym i spokojnym
usposobieniu. To inaczej złote serce.
On ma serce z kamienia - tak powiemy o kimś, kto jest
nad wyraz surowy i nieczuły, nie zna litości.
Mieć do czegoś serce, znaczy bardzo coś lubić, robić
coś z miłością, z zapałem, ze szczerą chęcią.
Złamać komuś serce, znaczy zdradzić kogoś,
pogardzać jego uczuciami, zawieść go w miłości.
Powiedzonka z serduszkiem zebrała Oliwia M.

     Gdy karnawał się zaczyna
     każdy cieszy się, 
     bo gdy przyjdzie ostra zima
     rozweseli się.
     Ubieraj się kolorowo,
     nowocześnie odlotowo.
     Baw się przez te kilka dni,
     by wesoło było ci.
     Już zakładaj piękny szal
     i wybieraj się na bal.
     Korzystaj z kuligu póki śnieg jeszcze,
     bo potem będziesz mówił: Wiosna! Nareszcie!
                                                 Ola R. Oliwia Z.

.

.
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           Uczniowie ze 100% frekwencją
Gratulujemy wszystkim, którym udało się być każdego
dnia w szkole. Podziwiamy solidność naszych
koleżanek i kolegów, i dobre zdrowie!

Układamy zagadki o zwierzętach
       Pamiętajmy o nich zimą. Jeśli nie śpią, potrzebują pomocy!

.

Ma ostre kły, lubi żołędzie i grzyby.

Ma długie uszy, lubi marchewki, można go spotkać w lesie.

Ma długi dziób i wyjada korniki spod kory.

Ma kolce. Nosi na grzbiecie jabłka i gruszki, ale tylko  w  bajkach.

Jest duży i groźny. Brunatnym go nazywają. Zapada w zimowy sen.

Jest ruda i zbiera orzeszki na zimę.

Jest chytry i rudy, zakrada się do kurnika.

Ma długie nogi z kopytami, jest płochliwa i szuka pożywienia na polu.

Ten ssak potrafi latać, ale zimą śpi w jaskini.

Ma zakrzywiony dziób, jest ptakiem i poluje na inne ptaki.

Stado tych zwierząt nosi nazwę "wataha". Podobne są do psów.
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         Poszukaj ukrytych nazw zwierząt
Który ślad zrobił Tomek?    ..................
           Szczypie Stasia  w uszy.    ..................
Mleko to jego przysmak.     ..................
           Madzi kurtka wisi w szatni.  ..................
Nadchodzi srogi luty.   ..................
    W zamku na strychu ma mieszkanie.  ................
           

  I c
  Weronika Necelska
  Paulina Ruszczak
  II b
  Oliwier Nowak  
  III b
  Oliwia Maciejewska
  Piotr Józefczyk
  III c
  Arkadiusz Domański
  Julia Dąbrówka
  Filip Paluszewski
  Patrycja Rycharska
  III d
  Weronika Smolińska
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