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Uwaga konkurs!
Wraz z MBP w Gliwicach Filia
(oddział dla dzieci nr 35) ogłaszam
konkurs czytelniczo plastyczny!

Witam w ostatnim
numerze w tym
półroczu. Pierwszy
semestr już za
nami, dlatego warto
go podsumować:
Najlepiej czytającą
klasą w I
semestrze roku
szkolnego
2014/2015 została:
Klasa 4a – 375
książek!

Najlepsi czytelnicy
w I semestrze to:
Wiktor
Siemieńczuk, 
kl. 4a – 80 książek!
Wiktoria Malisz kl.
4a – 43 książki!
Juliusz Nyga kl. 4a
– 37 książek!  

Gratulacje! 

Przypominam,

że konkurs trwa
także cały następny
semestr i wszystkie
te osoby mają
największą szansę
na zostanie
czytelnikami roku!
                       JL

Co trzeba zrobić?
Należy dowolną
techniką wykonać
pracę plastyczną na
kartce formatu A4
lub A3 pt. "Moja
ulubiona scena z
książki Hobbit
J.R.R. Tolkiena".
Prace należy
przynieść do
biblioteki szkolnej
do 2 marca

(poniedziałek).
Najładniejsze prace
zostaną
wystawione w Filii
nr 17 gliwickiej
MBP. Tam także
można wypożyczyć
książkę, jeśli nie
czytałeś! W naszej
bibliotece też jest
jeszcze kilka...
Zapraszamy!

flickr.com Dennis Skley
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W MIŁOSNYM NASTROJU - WALENTYNKI

źróło: flickr.com

Sprawdź siebie
w naszym
walentynkowym
psychoteście.
Zaznacz 1
odpowiedź. 

1.  Kiedy są
Walentynki?
a. 14 lutego
b. 15 lutego
c. Nie wiem…

2.  Jak
obchodzisz
walentynki?
a.  Oczekujesz
na swoją
walentynkę,
sprawdzasz
cały czas poczt
ę mailową i
wypatrujesz

listonosza z
nadzieją na stos
kartek…
b.  Robisz to co
zwykle, nie
uważasz, że
jest to
szczególny dzie
ń
c.  Nie
obchodzę
walentynek

3.  Twoja
wymarzona
randka to:
a. Romantyczna
kolacja przy
świecach i przy
spokojnej
muzyce
b. Zabierasz
swoją drugą
połówkę do kina,

ale nie na
romantyczny
film, tylko np. o
zombi
c. Nudzą Cię
typowe randki,
więc najchętniej
zabierasz swoją
sympatię na
szalony
paintball. 

 (strzelanie z
pistoletów na
kulki z farbą)

4.  Twój
wymarzony
prezent na
walentynki to…
a.  Bukiet
czerwonych róż
i kartka w
kształcie serca
b.  Ciasteczka
lub inne
słodycze
c.  Piłkę do nogi

5.  Ile wysyłasz
kartek w
Walentynki?
a.  5 lub więcej,
bo masz wiele

osób, którym
chcesz okazać
sympatię
b.  1 – jeśli już
wysyłasz, to
tylko „temu
jedynemu” / „tej
jedynej”
c.  0 – nie lubisz
bawić się w
takie rzeczy!

Teraz policz,
która
odpowiedź
występuje
najczęściej i
sprawdź jak to
o Tobie
świadczy:

Przewaga
odpowiedzi A: 

Lubisz
walentynki i
masz bardzo
romantyczną
duszę. Masz
wielu przyjaciół 
i lubisz im
okazywać
swoją sympatię.
Często też się
zakochujesz.
Nie wyobrażasz
sobie życia bez
Walentynek!
Uważaj, zbyt
wiele złamanych
serc może
przysporzyć Ci 
wrogów!

Przewaga
odpowiedzi B:
Starasz się
pamiętać o 
walentynkach,
lecz Ci to nie
wychodzi… Tak
samo jeśli
chodzi 
o romantyzm.
To nie dla Ciebie
…

Randka w kinie
oglądając
horror? Chyba
mało która
dziewczyna
będzie

zachwycona. Ty
jednak nie
widzisz w tym
nic dziwnego.
Musisz się
trochę bardziej
postarać!

Przewaga
odpowiedzi C:
Nie interesujesz
się
Walentynkami i
w ogóle nie jeste
ś romantyczny.
Nie masz głowy
do tego typu
zabawy. Nie
lubisz okazywać

sympatii
wręczając
prezenty i
spędzając czas
we dwoje.
Chyba jeszcze
za wcześnie dla
Ciebie na miłość
!

Michalina
Marczewska 

Jak co roku w za pośrednictwem poczty
walentynkowej można było wyznać miłość i sympatię
osobom ze szkoły. W rolę listonoszek wcieliły się
uczennice z kl. 5c. 

Kristin Maynes
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Dowiedz się co Cię czeka - horoskop

  Coś na poprawę humoru

Koziorożec
będziesz
ćwiczyć
ulubione zimowe
sporty.
Miłość: uważaj,
bo przyjaciele
mogą stać się
kimś więcej.
Szczęśliwe dni:
niedziele.

Wodnik
będziesz uczył
się na 2
semestr.
Miłość: w
walentynki
otrzymasz kartk
ę nie o tej

osoby, na którą
liczysz.
Szczęśliwe dni:
poniedziałki.

Ryby
w końcu
odpoczniesz
wraz z
przyjaciółmi
Miłość: będzie
dobrze, tylko nie
baw się jego/ jej
uczuciami.
Szczęśliwe dni:
soboty.

Baran
nauczysz

się jeździć na
nartach.
Miłość:
Poderwiesz
osobę, która nie
zwracała do tej
pory na Ciebie
uwagi.
Szczęśliwe dni:
piątki

Bliźnięta
Podczas ferii:
Pojawi się ktoś
nowy w Twojej
rodzinie.

Miłość:
Niestety, osoba
do której
wzdychasz Cię
nie kocha.
Szczęśliwe dni:
wtorki

Rak
Poznasz nowe,
fajne osoby
Miłość:
Zakochasz się
w kimś z klasy.
Szczęśliwe dni:
wtorki 

Lew
Ludzie
przychodzą i
odchodzą,
dlatego nie trać
czasu i zawieraj
nowe
znajomości.
Miłość:

Nowi ludzie -
nowa
znajomość -
nowa miłość?
Szczęśliwe dni:
środa

Panna
Uważaj na
złodziejaszków
kieszonkowych!
Miłość: Musisz
zacząć wyrażać
swoje uczucia.
Szczęśliwe dni:
poniedziałki

Waga
będziesz szkolić
jazdę na
łyżwach.
Miłość: Głowa
do góry,
dostaniesz kilka
walentynek.
Szczęśliwe dni:

czwartki

Skorpion
Odejdź od
komputera i
wybierz się na
sanki!
Miłość: Ktoś się
w Tobie
zakocha.
Szczęśliwe dni:
soboty 

Strzelec
Lepiej poucz się
z matmy!
Miłość: szansa
na nowa miłość
Szczęśliwe dni:
niedziele

flickr.com

Idzie sobie
chrześcijanin
przez dżunglę,
widzi lwa. 
Zaczyna się
modlić: 
- Boże spraw
aby ten lew miał
chrześcijańskie
zamiary! 
A lew: 
- Boże
pobłogosław ten
posiłek!

Polak, Czech i
Niemiec spotkali
diabla. Kazał

im przynieść
jakąś roślinkę. 
Polak przyniósł
tulipana,
Niemiec dziką
różę a Czecha
jeszcze nie
ma... 
Diabeł nie
czekając kazał
im to zjeść.
Polak zjadł bez
problemu. 
Niemiec
natomiast je, i
płacze i śmieje
się
jednocześnie.. 

- Czemu
płaczesz -
spytał diabeł 
- Bo muszę
zjeść dziką
różę, to boli! 
- A czemu się
śmiejesz? 
- Bo Czech idzie
z kaktusem!

Jasiu Jeśli
powiesz jeszcze
raz
,,dlaczego”, to
się rozgniewam
- Dlaczego,
mamusiu?

Tom Lee
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                    SUPER STYL Kochanym
dziadkom

flickr.com

W tym numerze
skupię się na
fryzurze. Moją
uwagę przykuł
piękny
"francuz",
zrobiony z 
puszystych
blond włosów.
Końce
warkocza spięte
są srebrną
gumką.
Wykończeniem
fryzury jest
czarna opaska

z szarą różą. A
właścicielką tej
fryzury jest
Oliwia z klasy
4a. Ta fryzura
urzekła mnie z
powodu ślicznej
opaski.Jeśli
chcesz pokazać
się w kolejnym
numerze zgłoś
się do biblioteki
szkolnej!

          Michalina
Opaska Oliwii

Ania trenuje
judo, dlatego
przedstawiamy
Wam krótką
rozmowę o tym
sporcie:
1.  Dlaczego
lubisz
uprawiać ten
sport?
·  Bo judo
umacnia moje
zdolności z w-
fu.
2.  Czy to jest
trudny sport?
·  Na początku
wydaje się, że
jest trudny, ale z
czasem staje
się łatwiejszy.
3. Ile lat
trenujesz go?
·  Około 3 lat.

4. Jaki masz
pas?
·  Mam żółty
pas, czyli  5 kyu
5. Czy masz
jakieś
osiągnięcia?
Jakie?
·  Tak mam.
Trzy srebrne
medale i jeden
brązowy
zawodów z
Sosnowca i
Gliwic.
6. Ile trzeba
ćwiczyć, żeby
mieć jakieś
osiągnięcia?
·  Na początku
trzeba wybrać
dobrą szkołę, a
później należy
wytrwale

ćwiczyć i
wkładać w to
dużo siły.

Jeśli i Wy macie
jakieś ciekawe
hobby,
uprawiacie sport
i macie w nim
osiągnięcia, to
zgłoście się do
nas –
przeprowadzimy
w Wami
wywiad!

                                          Różności

Z okazji święta
dzidaków i babć
mam dla nich
wierszyk:

Babcia dziadek
dziś  świętują

Wszystkie
dzieci więc
pracują

Zetrę kurze w
każdym kątku

Popilnuję dziś
porządku

W kuchni
błyszczą już
talerze
Wnusia babci
bluzę pierze

Wnusio już
podaje kapcie
Bardzo kocha
swoją babcię!

Natalka, kl. 5c

XYZ

JL


