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                         CORAZ BLIŻEJ ....       POEZJA

              w numerze:

             mini słowniczek  
języka niemieckiego

sonda, poezja, wywiad,
przepis, mini słowniczek
języka niemieckiego,

.

 W jaki sposób spędzasz
ferie? To pytanie zadaliśmy
uczniom naszej szkoły.
Wyniki prezentujemy na
stronie 

śnieg  Schnee
sanki der Schlitten
bezpieczeństwo Sicherheit

Kartka z
kalendarza

2 lutego  
         Ofiarowanie Pańskie
12 lutego  Tłusty czwartek
14 lutego     Walentynki
18 lutego      Popielec
8 marca        Dzień Kobiet

WALENTYNKOWO

Zmieniłaś mój świat 
na biały kwitnący kwiat.

Dziś gwiazdy na niebie
wskazują mi Ciebie.

                            Jakub K
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WYWIAD Z  PANEM PYRKIEM
Dziennikarz: Jakich rad udzieliłby Pan dzieciom podczas ferii zimowych?

Pyrek: Przede wszystkim powinny pamiętać o podstawowych zasadach,
takich jak: nie wjeżdżanie sankami na drogę, zakaz wchodzenia na lód,
zamarznięty stawek lub jezioro bez zgody rodziców.

Dziennikarz: Czy sądzi Pan, że uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa
może być opłacalne?
Pyrek: Życie dziecka jest bezcenne.

Dziennikarz: Czy spotkał się Pan z sytuacją, w której załamał się lód na
stawku, a dziecko było w niebezpieczeństwie?
Pyrek: Na szczęście nie, ale wielu moich znajomych było świadkami takich
zdarzeń.

Dziennikarz: Dziękuje za rozmowę. Życzę Panu spokojnych ferii zimowych.

                                                                                        Kinga P.

SONDA UCZNIOWSKA
Jak spędzasz ferie zimowe?

gra na komputerze                           36%
pomoc rodzinie                                 20%
wyjazd na basen                                 4%
gra na gitarze                                      4%
jazda konna                                         4%
lenistwo                                               8%
nuda                                                  12%
jazda na nartach                                 4%
zabawa na świeżym powietrzu           4%
jazda na łyżwach                               14%

                                                      Dawid K

sposoby na udane ferie
1. Ulep bałwana, gdy jest dużo śniegu.
2. Zrób sobie kakao.
3. Pograj na komputerze, ale nie za długo.
4. Wybierz się z rodziną na narty.
5. Skonstuuj latawiec.
6. Zczytaj się w "To nie jest książka".
7. Odwiedź wszystkich przyjaciół.
8. Wybierz się na łyżwy.
9.Zbuduj igloo.
10. Pooglądaj bloki reklamowe.

                                              Jakub K.
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                    HUMOR
1. 
Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się! Ściągałeś od Małgosi!
Skąd Pani to wie?
-Bo obok ostatniego pytania ona napisała "nie wiem" a Ty napisałeś "ja też".

2.
Siedzi baca na drzewie i śpiewa. Przychodzi turysta.
- Baco, spadniecie, na drzewie się nie śpiewa.
- Nie spadnę.
Za godzinę wraca turysta, patrzy, a pod drzewem leży baca.
- A mówiłem wam, baco - nie śpiewa się na drzewie.
- Śpiwo się, śpiwo, ino się nie tańcy.

3. 
Niedźwiedź złapał zajączka a zajączek zdenerwowany mówi:
- jak mnie zaraz nie puścisz i nie przeprosisz to...
- To co? - pyta niedźwiedź.
- To ....trudno.

4.Siedzi Jaś i czyta gazetę. Nagle słyszy jakiś hałas w szafie, patrzy a tam
ubrania wychodzą z mody.

5.
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był : Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoja bandą straszy?

5. 
Jasiu  pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu gdzie masz świadectwo ?
-Pożyczyłem koledze , chciał nastraszyć rodziców…

6. 
Jasio wraca ze szkoły.
Jak było w szkole? – Pyta mama.
-Na pięć!
- Naprawdę?
-Tak Dwójka z polskiego dwójka z matmy i jedynka z historii.

7. 
. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz  ,,chętnie” w zdaniu : ‘’uczniowie chętnie wracają ze
szkoły po wakacjach’’ ?
-Zgłasza się Jasio:
-Kłamstwem panie profesorze.

8.
Praczłowiek krzyczy na syna który wrócił ze świadectwem.
- Że z myślistwa jedynka to jeszcze zrozumiem boś jeszcze mały ale ,
jedynka z historii przecież  to raptem półtorej strony!!!

9. 
. Jasiu wrócił ze szkoły do domu.
-Co przerabialiście na chemii? – pyta mama Jasia
-Materiały wybuchowe.
-To chyba było ciekawe, a na którą jutro do szkoły?
-jakiej szkoły?

10.
Jasiu wraca ze szkoły do domu i tata się go pyta:
- I co Jasiu ? czegoś się dziś w szkole  dowiedziałeś?
-Tak
-A czego?
-Że wszyscy inni mają znacznie większe kieszonkowe.

                                                      Jakub B
                                                      Cezary K
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Przysłowia
                   na luty

Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje.

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już niedługa zima.

Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.

Na świętego Ludwika na gruzie koń utyka.

Gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca już się nie
wychyli.

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.

                                                                         Konstancja P.

                                  Słów kilka ...

My jako dzieci nie jesteśmy świadomi tego, że na świecie kryje się wiele
niebezpieczeństw. 

Gdy spadnie śnieg nasze zabawy są naprawdę niebezpieczne np. jazda na
sankach.

Zbliżają się ferie uważajcie na siebie!

                                                               Wiktoria. L

                    Przepis
                              3 Bit
Składniki:
6 - 7 paczek herbatników
2 puszki masy kajmakowej
3 szkl. mleka
3/4 szkl. cukru z cukrem waniliowym
125 g masła
4 łyżki mąki pszennej
5 łyżek mąki ziemniaczanej
4 jajka
600 ml kremówki
gorzka czekolada

Przygotowanie:
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia lub folią aluminiową. 
Na dno formy wyłożyć herbatniki. Kajmak podgrzać na małym 
ogniu, cały czas mieszając. Wyłożyć na herbatniki i przykryć
kolejną warstwą ciastek. 
Budyń
Zagotować 2 szklanki mleka z cukrem i z masłem. Pozostałą szklankę
zamieszać z jajkami i mąką, wlać do gorącego mleka.
Gotować 1-2 minuty energicznie mieszając. Gorący budyń wylań na
ciastka i wyłożyć kolejna warstwę herbatników. Owinąć folią, schłodzić
i włożyć na całą noc do lodówki.
Śmietanę ubić na sztywno i wyłożyć na ciasto. Wierzch posypać startą 
czekoladą.
                                                               
                                                               Filip B
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