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Zbliżają się ferie!!!

Ferie
Każdy z Was na pewno będzie miał ferie,
lecz czy wiecie gdzie i jak je spędzać?
Oto kilka pomysłów: pojechać zagranicę 
osobiście polecam, wyjazd na zimowisko
lub na obóz... . Polecam też ulepić
bałwana i pojeździć na łyżwach, sankach i
jabłuszku do jeżdżenia. Do ogrzania po
takich zabawach poproście kogoś, aby
zrobili Wam ciepłe kakałko. 

Jakub

Hejka. Na pewno macie lub będziecie mieli ferie. Ferie
to czas zabawy i odpoczynku, musicie być bezpieczni,
więc

ferie

super

Hejka. Na pewno macie lub będziecie mieli ferie. Ferie
to czas zabawy i odpoczynku, musicie być bezpieczni,
więc powiem wam parę ważnych zasad:

-Nie rzucaj śnieżkami z lodem lub małymi twardymi
przedmiotami, ponieważ możesz komuś zrobić
krzywdę.
- Nie wchodźcie na zamarznięte jeziora, ponieważ
nigdy nie wiadomo czy lód utrzyma wasz ciężar i jak
głębokie jest jezioro.
- Noście odblaski, po zapadnięciu zmroku stajemy się
mniej widoczni i kierowca może nas nie zauważyć w
ostatniej chwili.
- Nie otwierajcie drzwi nieznajomym, nie przyjmujcie
od obcych osób prezentów itp.
- Zawsze mówcie rodzicom gdzie i z kim wychodzicie.

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie!

super

ferie
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Czy wiecie kto był ojcem Ateny? Tak, tak to
mitologiczny bohater- Zeus. Zeus był największym
bogiem Olimpu. Inaczej zwany "gromowładnym".
Niegdyś miała miejsce wielka walka między Zeusem a
Hadesem. Jak wiecie Zeus wygrał i dlatego został
władcą Olimpu. A kto pomagał mu sprawować
władzę? Oczywiście jego piękna żona- Hera. 
Zapamiętamy też jakimi atrybutami odznaczał się
władca Olimpu:
- złote pioruny, 
- orzeł, 
- tarcza zwana egidą.

Niestety to ostatnia historia z ciągu mitologicznego[*]

Witajcie!
To ja i wasza dzienna dawka witaminy G, jak
GRY. Oto kilka propozycji, które mogą się Wam
spodobać. M.in. są to: Assasin's Creed
Chronicles: India, dla fanów symulatorów
Bus Simulator i American Truck Simulator, a dla
lubiących łamigłówki
i logiczne myślenie Witness. Powiem jeszcze z "innej
beczki" dla fanów Gwiezdnych Wojen (a właściwie
najnowszej 7-mej cześci-Przebudzenie Mocy (The
Force Awakens)) stworzono BB-8, robota, którego
steruje się przez telefon  (Bluetooth-em).

                                                                         Kordek

Marta

          WYWIAD
Dziś przeprowadziłyśmy wywiad z Panią  Aleksandrą Gajowską. Przeczytajcie
czego się dowiedziałyśmy.

R. Dzień dobry.

P. Dzień dobry.
R. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę w
bibliotece?
P. Dlatego, że bardzo lubię dzieci i książki, więc
postanowiłam to połączyć.
R. Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy?
P. Lubię różnorodność i to, że nigdy nie wiadomo co
się wydarzy. Wiele satysfakcji daje mi również 
uśmiech na twarzach dzieci. Praca z dziećmi to
niekończąca się przygoda. Bardzo sympatyczna
przygoda (uśmiech).
R. Jakie były początki Pani pracy?
P. Początki mojej pracy były trudne, ale za to bardzo
przyjemne. Wszyscy chętnie mi pomagali, dzięki
czemu bardzo dużo się nauczyłam.
R. Lubiła Pani chodzić do szkoły?
P.  Bardzo lubiłam chodzić do szkoły, ponieważ wiele
się tam nauczyłam oraz miło spędzałam czas z
koleżankami i kolegami.
R. Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
P.  Moim ulubionym przedmiotem była historia,
ponieważ nasz nauczyciel miał ogromną wiedzę, którą
przekazywał nam w niezwykle interesujący sposób.
Każda lekcja była szalenie ciekawa.
R. Do widzenia, dziękujemy za poświęcony czas.
P. Do widzenia. Życzę Wam samych dziennikarskich
sukcesów.

sanka i Marta

Sandra
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ZAPRASZAMY 
         DO  POETYCKOWA

Zła zima
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
                                                   
                                        

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/2/

we

Ness

      

Czytaj lektury i nie bądź
ponury!:)
Ostatnio w szkole omawialiśmy
lekturę pt. ,,Przygody Tomka
Sawyera''. Najlepszym
przyjacielem Tomka jest Huck
Finn. Tomek ma młodszego
brata Sida. Wychowuje ich ciocia
Polly. Bohater książki przeżywa
różne ciekawe przygody. Jedną
z nich jest ucieczka na wyspę,
aby posmakować pirackiego
życia.... Nie zdradzimy Wam
jednak co się stało, aby
zaszczepić w Was nutkę
 ciekawości... Dalsza część w

dladzieci.pl

Doma




