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    PAMIĘTAMY I KOCHAMY

"WESOŁE PRZEBIERANKI - 
MLECZNE UBIERANKI"30 stycznia został

zorganizowany bal
karnawałowy dla klas 0-3.
Wszyscy bawili się
świetnie. Sala
gimnastyczna była
przepięknie udekorowana.
W tym roku do pomocy
włączyli
się rodzice. Dzieci
wykonały dekorację, a
rodzice gustownie ją
zwiesili w sali.Starali

się bardzo i efekt był
niesamowity!
 Uczniowie byli
fantastycznie
poprzebierani, że trudno
było ich poznać.W sali
widzieliśmy piękne
księżniczki, muszkieterów i
różne postaci z bajek. 
Tańce przeplatane były
różnymi konkursami, w
których brali udział zarówno
uczniowie, jak i rodzice,

i nauczyciele. Niestety
czas szybko minął i
prowadzący zabawę ogłosił
koniec balu karnawałowego
2014.
Bal 2015 już za rok!
Szykujcie stroje!
   Gabrysia Kraszewska

 24 stycznia klasy drugie
miały zorganizowane
zabawę karnawałową.
Były  tańce i zabawy z
balonami. Oglądaliśmy
piękne bańki mydlane i
kolorowe lasery.
 Odwiedziły nas myszki-
Miki i Mini, które z nami
bawiły się znakomicie.
            Wiktoria Tomczak

        W KARNAWALE  
           SAME BALE

Bal karnawałowy

My i Miki

    Z ŻYCIA SZKOŁY
                     KARNAWAŁ TRWA

21 i 22 stycznia obchodzimy
Dzień Babci i Dziadka. W
naszej szkole tę ważną
uroczystość obchodziliśmy
28 stycznia. Tym razem
dzieci z grup zerowych
zaprosiły nas na część
artystyczną, którą
przygotowały pod czujnym
okiem Pani Beatki i Pani
Joli. Dzieci miały trochę

tremy, bo to przecież ich
pierwszy występ przed tak
dużą publicznością. Ale
wszyscy sprawili się na
medal. Recytowali wiersze i
śpiewali piosenki.
Dziękujemy za występ i
chcemy Was zobaczyć na
scenie jeszcze raz.
     Gabrysia Kraszewska

20 I dzieci z zerówki i
pierwszoklasiści
uczestniczyli w konkursie
kreatywnym „Wesołe
przebieranki – mleczne
ubieranki”. Pomysłów na
wymyślenie stroju było
mnóstwo.       Wiktor          

Krówka
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Natalka

Przemek
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        NASZA TWÓRCZOŚĆ

      PRZYRODA WEDŁUG MICHAŁA SOBIANKA

Nasz Piłkarz

Nazywam się Przemek. Pasjonuję się piłką nożną. Gram w klubie, w którym
rozpoczynał swoją karierę Robert Lewandowski. Klub ten nazywa się
Varsovia. Na zdjęciu stoję pierwszy od lewej strony.
W związku z moim zainteresowaniem piłką nożną, zbieram też naklejki
UEFA Champions League. Na naklejkach tych znajdują się wizerunki
znanych i mniej znanych piłkarzy, występujących w klubach europejskich,
biorących udział w tych rozgrywkach. Naklejki te można kupić w kioskach,
sklepach z prasą.
Mam również swoich ulubionych piłkarzy, na przykład, jeden z najlepszych
bramkarzy - Wojtek Szczęsny, który gra w angielskim zespole Arsenal
Londyn. Moimi ulubionymi klubami są: Borussia Dortmund, Bayern
Monachium, Real Madryt i FC Barcelona. W Bayernie Monachium od
czerwca 2014 roku będzie grał właśnie Robert Lewandowski. Bayern to
mistrz Bundesligi i drużyna, która wygrała Ligę Mistrzów. W tym klubie gra
teraz: Dante, Saquiri, Neuer, Goetze.
                                                                                       Przemek Opyc

  PRZYRODA
Przyroda to kwiaty
błękitne,
piękne kolorowe
motyle,
blask Słońca , konwalie
rozkwitłe
zielone drzewa i
szczęśliwe chwile.
                     Liliana

CO TO JEST
PRZYRODA?
 To liście i woda,
słoneczna pogoda,
kwiaty i drzewa ,
kawałki nieba,
białe stokrotki,
ptak rozśpiewany,
grające świerszcze.
            Emilka Pacha

                              ZAGUBIONY
                   Po szosie  pędzą samochody z hałasem,
                   mały Jeż musi tędy przechodzić czasem.
                   Bardzo się boi, ale nie ma innej drogi.
                   Nie może się spóźnić, bo w domu czeka tata srogi.
                   Nagle, co to ? Zatrzymały się samochody !
                   Jeż w kulkę się zwinął , ćwiczył to nie od parady
                   i przeturlał się szybko na drugą stronę autostrady.
                   O, już jest w lesie  i mocno w to wierzę ,
                   że odnalazł swoją rodzinę .
                   Bardzo się z tego cieszę.
                                                         Zuzia Kwiatkowska

     ODWIEDZINY

W pewien  poranek słoneczny
do Jeża przyszedł gość w odwiedziny.
Był miły i bardzo grzeczny,
chciał uczcić Jeża urodziny.
I prezent przyniósł ze sobą,
bo był dobrze wychowaną osobą.
Tym gościem był Szpak,
bardzo ładny ptak.
Zjedli dżdżownice, wypili jagodowy sok
i umówili na spotkanie za rok.
                           Zuzia Kwiatkowska

Przyroda

 OSA MORSKA
Ten niezwykły gatunek
zawdzięcza nazwę
swojemu zabójczemu
jadowi.W latach 1886-
1996 udokumentowano
63 śmiertelne
przypadki wśród
nurkujących.
Poparzenie jest
niezwykle groźne, ich
jad atakuje
jednocześnie skórę,
system nerwowy oraz
serce - śmierć może
nastąpić w kilka minut.

Osy osiągają rozmiar
piłki koszykowej, ciało
ich jest przejrzyste, a
ich czułki dochodzą do
5m długości.    Osę
morską można
spotkać u wybrzeży
Australii, w południowo-
wschodniej Azji oraz w
wodach przybrzeżnych
Pacyfiku i Oceanu
Indyjskiego.

Osa morska

Adam

Iwona

Michał
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        WARS I SAWA

    KĄCIK SZACHOWY

Układ Słoneczny

WINTER
HOLIDAYS
 
Hi! I’m very
happy because
winter holidays
are coming soon!
I’ll stay in
Warsaw but I
have a lot of
ideas how to
spend this time
without school. I
want to go ice
skating every
day. My grandma
says it’s a little
bit dangerous but
I’m going to have
a helmet and
knee pads.
Nothing bad can
happen. Now it’s
really cold in
Warsaw about –
14 °C so I have to
wear warm
clothes, can’t
forget about
gloves, a hat and
a scarf. When

it is so cold it is
good to drink hot
chocolate and
stay outside only
an hour. I want to
go also sleigh
because it’s a
great fun but I
have to
remember to find
a safe hill. It
mustn’t be near
the road. I can do
everything but I
should be careful.
Bye! See you
after holidays.

    Ola Wójcicka

10 II klasa IV b
uczestniczyła w
ciekawych zajęciach 
prowadzonych przez
astrofizyka, który 
opowiedział wiele
ciekawostek o
Układzie Słonecznym.
Słońce za miliony lat
zacznie stygnąć, aż
zamieni się w białego

karła. Wtedy Układ
Słoneczny (US)
przestanie istnieć. Ale
jest to bardzo, bardzo
odległa przyszłość.
Obecnie na Ziemi są
najlepsze warunki do
życia, średnia
temperatura wynosi
16 stopni C. W
Układzie Słonecznym

są  4 planety skaliste
oraz 4 gazowe i
lodowe, a  także
satelity naturalne (
księżyce i asteroidy).
We Wszechświecie
jest nieskończona
ilość gwiazd. Znamy
tylko najbliżej
położone obszary
kosmosu.

Jeśli chcemy polecieć
w kosmos, to rakieta
musi osiągnąć
prędkość większą niż
prędkość światła.
Tego na razie
człowiek nie potrafi.

        Kamil Pieńkos

SZACHOWA MAGIA
Słuchaj, przyjacielu
młody,
Jaką dam Ci radę:
Zanim zaczniesz
atakować,
najpierw zrób
roszadę!

Każdy pionek proszę
pana,
Może zmienić się w
hetmana!
Magda Zielińska

To dwa cytaty Pani
Magdy, dzięki której
uczymy się gry w
szachy. Warto je
przeczytać i
zastanowić się nad
ich znaczeniem. One
pomogą Wam w tej
ciekawej,
wymagającej
skupienia i myślenia
grze. Powodzenia.
Wiktoria Tomczak

Zdobywamy wiedzę

Gramy?Co tu zrobić?

Emi

Natalka

NatalkaNatalka
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Ale ładne!

 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE-
 CZY WARTO JE ODWIEDZIĆ?

  23 stycznia
pojechaliśmy z klasą
III c na wycieczkę.
Tym razem
odwiedziliśmy
Muzeum
Archeologiczne.
Muzeum to znajduje
się w Warszawie przy
ulicy Długiej 52.
W muzeum można
odkryć tajniki życia
naszych przodków, ich
kulturę, życie
codzienne. Jest tam
kilka stałych
ekspozycji, między
innymi rekonstrukcje
biskupińskich chat,
osady, narzędzia,
biżuteria i itp. My
wysłuchaliśmy
ciekawostek Pani
przewodnik na temat
biżuterii sprzed dwóch

tysięcy lat. Aż w
głowie się nie mieści,
że już tak dawno panie
wykonywały korale,
aby podobać się
innym. Pani
przewodnik, na
potwierdzenie swoich
słów, pokazała nam
szkielet kobiety i
biżuterię, którą przy
nim znaleziono. Było to
niezwykle
ekscytujące, chociaż
stanie przy takim
szkielecie, to wcale nie
jest przyjemne
uczucie.
 Jednak główną
atrakcją były dla nas
zajęcia plastyczne,
czyli wykonanie korali
z modeliny. Ja robiłem
je dla swojej mamy.
Najpierw

toczyliśmy kulki, do
których dołączaliśmy
różne ozdoby.
Następnie korale
"zostały ugotowane",
aby stwardniały. Widok
końcowy był
przepiękny.
Wiedziałem, że moja
mama będzie bardzo
zadowolona (
oczywiście miałem
rację).
Muzeum
Archeologiczne jest
warte odwiedzenia.
Polecam je każdemu.
Mam nadzieję, że
jeszcze tam
pójdziemy.
      Wiktor Bryk

        
             WYWIAD Z MACIEJEM WIĘCKOWSKIM – 
             AKTOREM TEATRU POWSZECHNEGO
           IM. ZYGMUNTA HUBNERA W WARSZAWIE
               PRZEPROWADZIŁA JULIA RYNG

Aktor

J.R. Jaki był Pana pierwszy film lub sztuka teatralna, w której Pan zagrał?
M.W. Moim pierwszym spektaklem w jakim zagrałem był spektakl
dyplomowy „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii Waldemara
Śmigasiewicza
J.R. Czy jako dziecko marzył Pan by zostać aktorem?
M.W. Szczerze mówiąc nie, marzenia pojawiły się dopiero w szkole
średniej, gdy miałem 15-16 lat.
J.R. Czy ktoś zainspirował Pana do gry aktorskiej?
M.W. Nikt konkretny, teatrem jako całością fascynowałem się od liceum.
J.R. Jacy są Pana ulubieni aktorzy?
M.W.Janusz Gajos, Willem Dafoe, Jack Nicholsnon
J.R. Czy praca aktora wymaga dużo poświęceń, jeśli chodzi o życie
prywatne?
M.W. Trzeba nauczyć się godzić nieregularny charakter tej pracy z
życiem prywatnym. To całkiem trudne, ale możliwe. 
J.R. Czy ma Pan tremę grając w teatrze? Jeśli tak, to jak Pan sobie z nią
radzi?
M.W. Mam tremę przed premierą. Na szczęście mija po wejściu na
scenę. Nic się na to nie poradzi. Trzeba się dobrze skupić.
J.R. Kto jest wzorem warsztatu teatralnego dla Pana?
M.W. Tadeusz Łomnicki
J.R. Dziękuję za wywiad. 

Gabrysia Julka
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