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Targi Książki w Poznaniu
Jak jechaliśmy na Targi Książki – oczami „ścisłowca”

Dnia 18 marca 2016 roku, koło biblioteczne i sympatycy biblioteki z naszej szkoły pojechało na Targi
Książki do Poznania. Zbieraliśmy się na stacji PKP Ostrów Wielkopolski aby wyjechać pociągiem o
7:42. W trasie do Poznania jechaliśmy zwykłym pociągiem Przewozów Regionalnych (EN57). Z
zewnątrz nie wyglądał zbyt ładnie, tak jak w środku, ale był naprawdę wygodny, ponieważ miał
siedzenia ze skóry. Jak mówi jedna reklama PKP IC „Bo kolej to do figli ogromne pole” nie kłamali.
Jedni spali, drudzy słuchali muzyki, a inni jedli, rozmawiali i patrzyli na szlak. Za stacją Mieszków, po
uprzednim uzgodnieniu z maszynistą, mogliśmy  przez chwilę poobserwować szlak, oczami
maszynisty. Już zza drzwi wygląda skomplikowanie, a co dopiero w kabinie. W Poznaniu czekał nas
postój na semaforze wjazdowym, ponieważ wszystkie perony były zajęte, więc dotarliśmy z 2
minutowym opóźnieniem. O godzinie 15:27 mieliśmy pociąg powrotny. Ku naszemu zaskoczeniu
wjechał jeden z najnowszych pociągów w PR (EN57AL). Siedzenia miał takie jak w samochodach, ale
te były mniej wygodne niż w drodze do Poznania. Siedzieliśmy na końcu składu, ale to nie
przeszkadzało, ponieważ pojazd był klimatyzowany. Miał także gniazdka elektryczne, do których
można podłączyć m. in. ładowarkę. Od razu po ruszeniu przyszła kontrola biletów. Trasa wyglądała tak
samo, lecz niektórzy robili sobie żarty. Tym razem można było jechać 120 km/h. Po dojechaniu do
Ostrowa rodzice już na nas czekali.
Był to bardzo ciekawy wyjazd.

J. Tusiek

Jak jechaliśmy na Targi Książki – oczami „ścisłowca”
Dnia 18 marca 2016 roku, koło biblioteczne i sympatycy biblioteki z naszej szkoły pojechało na Targi
Książki do Poznania. Zbieraliśmy się na stacji PKP Ostrów Wielkopolski aby wyjechać pociągiem o
7:42. W trasie do Poznania jechaliśmy zwykłym pociągiem Przewozów Regionalnych (EN57). Z
zewnątrz nie wyglądał zbyt ładnie, tak jak w środku, ale był naprawdę wygodny, ponieważ miał
siedzenia ze skóry. Jak mówi jedna reklama PKP IC „Bo kolej to do figli ogromne pole” nie kłamali.
Jedni spali, drudzy słuchali muzyki, a inni jedli, rozmawiali i patrzyli na szlak. Za stacją Mieszków, po
uprzednim uzgodnieniu z maszynistą, mogliśmy  przez chwilę poobserwować szlak, oczami
maszynisty. Już zza drzwi wygląda skomplikowanie, a co dopiero w kabinie. W Poznaniu czekał nas
postój na semaforze wjazdowym, ponieważ wszystkie perony były zajęte, więc dotarliśmy z 2
minutowym opóźnieniem. O godzinie 14:48 mieliśmy pociąg powrotny. Ku naszemu zaskoczeniu
wjechał jeden z najnowszych pociągów w PR (EN57AL). Siedzenia miał takie jak w samochodach, ale
te były mniej wygodne niż w drodze do Poznania. Siedzieliśmy na końcu składu, ale to nie
przeszkadzało, ponieważ pojazd był klimatyzowany. Miał także gniazdka elektryczne, do których
można podłączyć m. in. ładowarkę. Od razu po ruszeniu przyszła kontrola biletów. Trasa wyglądała tak
samo, lecz niektórzy robili sobie żarty. Tym razem można było jechać 120 km/h. Po dojechaniu do
Ostrowa rodzice już na nas czekali.
Był to bardzo ciekawy wyjazd.

J. Tusiek

Wyjazd na targi oczami „nieścisłowca”
W piątek 18 marca 2016r. razem z redakcją koła reporterskiego wyjechałam
do Poznania na targi książki.
Wyruszyliśmy o 7:45 i jechaliśmy 2 godziny. Ja przespałam prawie całą
drogę. Kiedy dotarliśmy na miejsce i wyszliśmy z dworca, myślałam, że
pająk mnie złapał w pajęczynę a nie, że jestem w Poznaniu! Następnie
musieliśmy czekać około pół godziny, aby przejść przez bramki na hale
targowe.  Po wejściu do środka był prawdziwy tłok i oczywiście dużo
stoisk… , mnóstwo stoisk z książkami. Początkowo byliśmy na spotkaniu z
panem, który opowiadał o swojej książce – Łukaszem Wierzbickim.
Następnie poszliśmy na stoisko historii Polski, gdzie było naprawdę super!
Kiedy stamtąd wyszliśmy, mieliśmy dużo czasu, aby pooglądać i coś sobie
kupić. Nie mogłam się na nic zdecydować, ale niektórzy kupili sobie książki i
różne gadżety. Spotkaliśmy  także znajomy  chór muzyki dawnej  z
Raszkowa i mogliśmy wysłuchać ich koncertu. Przed wyjazdem  ponownie
poszliśmy na stoisko historyczne, lecz tym razem było jeszcze lepiej!
Niektórzy lepili z gliny inni zajmowali się kaligrafią, a ja zajmowałam się
kalką. Wyszła naprawdę śliczna! W końcu skończyliśmy i mieliśmy już
jechać… ale wszyscy byli głodni więc poszliśmy do strefy fast-food w galerii
Poznań City Center. Ja i moja przyjaciółka zdecydowałyśmy się na kanapkę
w miejscu, gdzie mogłyśmy wybrać rodzaj pieczywa i różne dodatki i
dodatkowo shake. Kiedy jadłyśmy, zauważyłyśmy Azjatę! A ja kocham Azję
i wszystko z nią związane. Więc byłam urzeczona! Gdy już wszyscy się
najedli, poszliśmy na pociąg i wyruszyliśmy do Ostrowa. Miałam słuchawki i
książkę, a kiedy już się zmęczyłam, zasnęłam, więc podróż powrotna
szybko mi minęła.
Tego dnia nie zapomnę na długo.

Shiro-chan

Sonda z wycieczki do Poznania 

W piątek pojechaliśmy do Poznania na Targi Książki.
W drodze do domu zapytaliśmy kolegów  i koleżanki, co  im się najbardziej
podobało.
W większości wybrali warsztaty kaligrafii i zakupy. Niektórym podobał się
oculus - patrzenie przez specjalne okulary, a innym zakupy oraz robienie
bransoletek przy średniowiecznym stoisku.Wszystkie te rzeczy znajdowały
się w sektorze 7.
Wycieczka była super, a podróż wszystkim minęła bardzo dobrze.

                                                                                                  Majka K.

Przed głównym wejściem p. W. Płóciennik
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Konkurs "Czytelnia mój azyl"
W lutym i marcu nasza szkoła brała udział w konkursie promującym czytelnictwo pt.
"Czytelnia mój azyl". W tym celu mieliśmy za zadanie: zrobić plakat , przygotować krzyżówkę
oraz napisać zakończenie książki. Zajęli się nimi uczniowie klasy VI b: Magdalena Malak i
Oliwia Darmosz przygotowały plakat, Franciszek Telega napisał zakończenie, a Magdalena
Woźniak i Bartosz Jasiński zrobili krzyżówkę. Część efektów naszej pracy możecie zobaczyć
na następnej stronie. 
                                                               

Dziewczyny robią plecionkiSpotkanie z autorem p. Ł. WierzbickimWspólna fotka z zespołem ludowym

Robimy miniatury

Przymierzamy zbroje i różne bronie Wypróbowujemy Oculusa

Robimy miniatury Wspólna fotka z zespołem ludowym Spotkanie z autorem p. Ł. Wierzbickim

W drodze na Targi Wspólna fotka z zespołem ludowym Spotkanie z autorem p. Ł. Wierzbickim

Wypróbowujemy Oculusa Przymierzamy zbroje i różne bronie Robimy miniatury

Zza pleców maszynisty Dziewczyny pletą bransoletki

p. W. Płóciennikp. W. Płóciennikp. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik p. W. Płóciennik

J. Tusiek p. W. Płóciennik
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Krzyżówka – pytania do haseł

1.  Zawiera wiele informacji z różnych dziedzin;
mówi się o kimś, że jest jak chodząca ...
2.  Lektury …
3.  Na nich stoją książki.
4.  … szkolna, miejska, narodowa – dom książek .
5.  Objaśnienia na mapie.
6.  Zadana do przeczytania.
7.  Autor m. in. W pustyni i w puszczy.
8.  Sięgasz po niego, by sprawdzić pisownię jakiegoś wyrazu.
9.  Między lekcjami w szkole.
10.  Bohater serii … Karolek.
11.  … książkowy – pożera książki.
12.  … szkolni
13.  Używasz jej by zaznaczyć miejsce, gdzie skończyłeś czytać
książkę.
14.  … różdżka – występuje w baśniach.
15.  Ma go każda książka.
16.  Inaczej książka, lektura, tom.

Autorskie zakończenie książki „Koszmarny karolek. Napadzisty typek” opowiadania
Koszmarny weekend.

Karolek śmiał się do łez w samochodzie przez bardzo długi czas. Tymczasem Wyniosłemu Wojtusiowi i Władczemu
Władziowi nie było wcale do śmiechu. Zza drzwi domu Tymona dobiegały odgłosy śmiechu. Chłopcy  nie mieli przyjść
na przyjęcie w pidżamach. To Karolek napisał list, o którym przyjaciele myśleli, że był zaadresowany przez
organizatora przyjęcia. Tak jednak nie było. Władzio jako pierwszy wszedł po kamiennych schodach prowadzących do
drzwi. Zapukał i otworzyła mu mama Tymona.
- Chłopcy, czemu jesteście tak dziwnie ubrani ? – spytała kobieta.
- Yyyyy… - jąkali się koledzy – nie wiemy.
- Proszę, wejdźcie, ale było to przecież przyjęcie pirackie. Myślałam, że Tymon was poinformował.
W chłopcach gotowało się ze złości. Od razu po wejściu do salonu zostali wyśmiani przez zaproszonych gości. Prawie
spalili się ze wstydu. W paintballu nie szło im jednak najgorzej. Po powrocie do domu Wojtuś poprzysiągł sobie, że
zemści się na Karolku i powiedział o wszystkim cioci Belli.
Nazajutrz po powrocie do domu, Karola czekała niemiła niespodzianka. Właśnie pożerał paczkę Piekąco-Palących
Paprykowych chipsów, gdy mama otworzyła mu drzwi.
- Karolu, dzwoniła ciocia Bella – powiedziała mama.
- Co takiego? – krzyknął Karolek.
- Powiedziała mi, że podrobiłeś list Tymona i przez ciebie chłopcy najedli się wielkiego wstydu na przyjęciu u Tymona.
- Dobrze im tak. W końcu dostali za swoje.
- Karolu! Nie wolno tak mówić. Wojtusiowi było bardzo przykro. Musisz do niego przedzwonić i go przeprosić –
odparła mama.
- Phi! Z pewnością nie będę rozmawiać przez telefon z tą cuchnącą, wyniosłą larwą. Jeszcze mnie czymś zarazi!- z
pogardą odpowiedział Karol.
- W takim razie na miesiąc pożegnasz się z telewizją.
  O nie! Tego było za wiele dla Karolka. Musiał coś wymyśleć. Nagle go oświeciło. Pomyślał, że wybierze z telefonu
dowolny numer i będzie udawał, że dzwoni do Wojtusia. Po chwili zszedł na parter, wykonał telefon i wypowiedział
przeprosiny, oczywiście nie kierując ich do swojego wroga. Mama mu uwierzyła.
- Karolu, muszę pochwalić twoje postępowanie – powiedziała mama.
  Chłopiec czym prędzej pospieszył do pokoju i zaczął skakać z radości. Nie mógł uwierzyć w to, że tak mocno zemścił
się na swoim przeciwniku. Nie wiedział jednak, że Wojtuś szykuje dużo bardziej okrutną zemstę ...
   

Franciszek Telega

Krzyżówka konkursowa MW i J. Tusiek
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Jak witaliśmy wiosnę?

W poniedziałek 21 marca, który jest pierwszym dniem wiosny, obchodziliśmy Dzień Samorządności , a
także Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości. W związku z tym w naszej szkole zorganizowano szereg
działań.
Wszyscy przyszli  ubrani na zielono-żółto lub z wiosennym emblematami. Uczniowie z klas VI i V
sprawdzili się w roli nauczycieli, prowadząc lekcje 
w młodszych klasach. Wielu z nas mogło się przekonać, jak trudny jest zawód nauczyciela.  Na 3 i 5
lekcji wyszliśmy na boisko szkolne, aby szukać oznak wiosny. W tym celu zbieraliśmy kolorowe
kwiatki, porozrzucane na boisku. Najlepsze w tej konkurencji okazały się klasy: III a oraz VI b.
Serdecznie gratulujemy!
Dodatkowo, z okazji Dnia Wrażliwości, porozwieszano w szkole cytaty związane z życzliwością i
udekorowano szkołę kolorowymi motylami. Dekoracje te mają za zadanie zwrócić wszystkim uwagę 
na  to, żeby być otwartym, życzliwym 
i wrażliwym, zamiast zamykać się w kokonie i udawać, iż nic nas to nie obchodzi.
Myślę, że obchody pierwszego dnia wiosny bardzo się udały i wszyscy zauważyli powolne odejście
zimy. Ja sama nie mogę się doczekać  schowania zimowych rzeczy, jazdy rowerem z przyjaciółmi i
spędzania większości czasu na dworze, ciesząc się piękną pogodą.

MW

Palenie marzanny Uczniowie uczą uczniów

Zbieranie kwiatków

Uczniowie prowadzą lekcje
               Nasza szkoła świętowała…    Dzień Liczby п
W poniedziałek 14 marca przypadał Światowy Dzień liczby Pi (п). W naszej szkole z tej okazji
wystawiono specjalną gazetkę, z której każdy mógł się co nieco dowiedzieć właśnie o liczbie Pi.
Natomiast klasa IV b przygotowała na apelu krótkie i zabawne przedstawienie o tym, jak liczby
pokłóciły się o to, która z nich jest najważniejsza. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że Pi (п), zwana też
Ludolfiną, to liczba stała niewymierna. Określa ona stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, a jej
wartość jest bliska 22/7 i 355/113, czyli w przybliżeniu 3,1415…. W przybliżeniu, bo rozwinięcie
dziesiętne п nie ma końca. Obecnie można wyliczyć п do miliona cyfr po przecinku. Pi używamy do
wielu wzorów matematycznych i fizycznych, m. in. aby obliczyć pole i obwód koła oraz pole kuli. Liczba
ta jest dużą zagadką dla ludzi, nie tylko matematyków, od wielu wieków. Ciekawa jestem, czy ktoś
kiedyś wyliczy ostateczną wartość tej nieco tajemniczej liczby? 
Dlaczego akurat 14 marca obchodzimy dzień liczby п? To proste, 
w amerykańskim zapisie dat ten dzień pisze się 3.14, czyli Pi w przybliżeniu.
Uważam, że obchodzenie nietypowych świąt tego typu w naszej szkole jest bardzo ciekawe i czekam
na kolejne takie obchody.

MW

liczba pi

nieznany p. A. Kobylańska

p. E. Wasielewska

p. T. Zadka

grafiki google
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Moje hobby - Postacie z anime w ołówku

anime

animeanime

anime

anime

Bardzo lubię anime. Nie tylko oglądać, ale także rysować. Anime to filmy, które produkuje się w
Japonii. Pasjonuje się tym od około 2 lat Interesuję się ogólnie wszystkim co jest związane z
Japonią, jej  kulturą, obyczajami i językiem. Zaczęłam się nawet uczyć japońskiego. Lubię także
czytać mangi ( książki, które czyta się od tytułu).
Oto kilka moich prac.

Shiro-chan

Shiro-chan

Shiro - chanShiro - chan

Shiro-chan

Shiro-chan
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Owocowe ABC

Cytryna
Zawiera źródło beta-karotenu, wiele witamin np. E, B, magnezu, potasu, żelaza i sodu.
Wpływ na nasze zdrowie
Jedząc cytryny, wzmacniamy odporność naszego organizmu na przeziębienia, grypę, i inne infekcje.
Pobudza wydzielanie enzymów trawiennych.
Ciekawostki
·  Napój z wody i plasterka cytryny pobudza czyszczenie organizmu, więc sprzyja odchudzaniu;
·  Niektórym osobą, cytrynowy zapach, pomaga złagodzić ból głowy;
·  Gdy dodamy sok z cytryny do ryby, zniknie jej charakterystyczny zapach;
·  By uzyskać najwięcej soku, poturlaj ją po sole;

Czereśnie
Witaminy
Zawierają mnóstwo potasu, wapnia, sodu i witamin z grupy B i B5.
Wpływ na nasze zdrowie
Zawarta w nich witamina B5 wspomaga organizm w walce z reumatyzmem. Działają
na organizm oczyszczająco i odtruwająco.
Ciekawostki
·  Składają się w 80% z wody;
·  Ich witaminy i minerały działają odmładzająco na skórę;
·  Działają odbudowująco na stawy i tarczycę;

czereśnie

Woda to życie
Związek chemiczny
Woda (tlenek wodoru; oksydian) – związek chemiczny wzór H2O. Występuje w stanach: stałym - w
postaci ciekłej; gazowym – pary wodnej; oraz skupienia - lodu. Temperatura krzepnięcia wody – 0’C.
Wygląd
Ma jasno – niebieski kolor, jednak w małych ilościach wydaje się bezbarwna. Czysta jest przejrzysta.

Napięcie powierzchniowe
To zjawisko fizyczne występujące na powierzchni cieczy z ciałem, ciecz zachowuje się wtedy jak
sprężysta błona.
Czym grozi odwodnienie
Uczucie pragnienia jest sygnałem, że nasz organizm jest w 2-3% odwodniony Odwodnienie może
powodować:
Zaburzenia pamięci, zmęczenie, zaburzenie procesów odpowiedzialnych za utrzymanie stałej ciepłoty
ciała, rozkojarzenie, senność, oraz wydłużenie reakcji na bodźce.
Ciekawostki
·  Na ziemi 97,3% wody jest słona;
·  Aż 70,8% powierzchni ziemi stanowi woda;
·  Chmury to skoncentrowana para wodna;
·  Stanowi 70% masy człowieka;
·  Od 1992r. 22 marca obchodzimy światowy dzień wody;
·  Regularne picie wody ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie;
·  By się nie odwodnić powinniśmy pić ok. 3l wody dziennie;
·  Podczas wydychania powietrza, oddawania moczu i pocenia się tracimy 2,8l wody;

Kiraki woda

grafiki google

mechlin.pl
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Oczami najmłodszych

rebus

rebus

Palenie Marzanny

Zbieranie kwiatków

Piątkowe zwierzaki

Uczeń z klasą

Ten numer gazetki tworzyli:
redaktor naczelna: Wiesława Płóciennik
sekretarz: Magdalena Woźniak
fotoreporter: Bartosz Jasiński
teksty i grafika: Oliwia Darmosz
teksty i oprawa graficzna: Zuzanna Wasielewska
korekta: Ewa Wasielewska
opiekun najmłodszych: Paula Maćkowiak

Gustaw Lejkowski

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Gustaw Lejkowski

Aleksander Koczorowski

Mikołaj Woźniak
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	Targi Książki w Poznaniu
	Wyjazd na targi oczami „nieścisłowca”
	Sonda z wycieczki do Poznania
	W piątek pojechaliśmy do Poznania na Targi Książki.
	W drodze do domu zapytaliśmy kolegów  i koleżanki, co  im się najbardziej podobało.
	W większości wybrali warsztaty kaligrafii i zakupy. Niektórym podobał się oculus - patrzenie przez specjalne okulary, a innym zakupy oraz robienie bransoletek przy średniowiecznym stoisku.Wszystkie te rzeczy znajdowały się w sektorze 7.
	Wycieczka była super, a podróż wszystkim minęła bardzo dobrze.

	Jak jechaliśmy na Targi Książki – oczami „ścisłowca”

	Konkurs "Czytelnia mój azyl"
	W lutym i marcu nasza szkoła brała udział w konkursie promującym czytelnictwo pt. "Czytelnia mój azyl". W tym celu mieliśmy za zadanie: zrobić plakat , przygotować krzyżówkę oraz napisać zakończenie książki. Zajęli się nimi uczniowie klasy VI b: Magdalena Malak i Oliwia Darmosz przygotowały plakat, Franciszek Telega napisał zakończenie, a Magdalena Woźniak i Bartosz Jasiński zrobili krzyżówkę. Część efektów naszej pracy możecie zobaczyć na następnej stronie.
	MW
	Autorskie zakończenie książki „Koszmarny karolek. Napadzisty typek” opowiadania Koszmarny weekend.
	Karolek śmiał się do łez w samochodzie przez bardzo długi czas. Tymczasem Wyniosłemu Wojtusiowi i Władczemu Władziowi nie było wcale do śmiechu. Zza drzwi domu Tymona dobiegały odgłosy śmiechu. Chłopcy  nie mieli przyjść na przyjęcie w pidżamach. To Karolek napisał list, o którym przyjaciele myśleli, że był zaadresowany przez organizatora przyjęcia. Tak jednak nie było. Władzio jako pierwszy wszedł po kamiennych schodach prowadzących do drzwi. Zapukał i otworzyła mu mama Tymona.
	- Chłopcy, czemu jesteście tak dziwnie ubrani ? – spytała kobieta.
	- Yyyyy… - jąkali się koledzy – nie wiemy.
	- Proszę, wejdźcie, ale było to przecież przyjęcie pirackie. Myślałam, że Tymon was poinformował.
	W chłopcach gotowało się ze złości. Od razu po wejściu do salonu zostali wyśmiani przez zaproszonych gości. Prawie spalili się ze wstydu. W paintballu nie szło im jednak najgorzej. Po powrocie do domu Wojtuś poprzysiągł sobie, że zemści się na Karolku i powiedział o wszystkim cioci Belli.
	Nazajutrz po powrocie do domu, Karola czekała niemiła niespodzianka. Właśnie pożerał paczkę Piekąco-Palących Paprykowych chipsów, gdy mama otworzyła mu drzwi.
	- Karolu, dzwoniła ciocia Bella – powiedziała mama.
	- Co takiego? – krzyknął Karolek.
	- Powiedziała mi, że podrobiłeś list Tymona i przez ciebie chłopcy najedli się wielkiego wstydu na przyjęciu u Tymona.
	- Dobrze im tak. W końcu dostali za swoje.
	- Karolu! Nie wolno tak mówić. Wojtusiowi było bardzo przykro. Musisz do niego przedzwonić i go przeprosić – odparła mama.
	- Phi! Z pewnością nie będę rozmawiać przez telefon z tą cuchnącą, wyniosłą larwą. Jeszcze mnie czymś zarazi!- z pogardą odpowiedział Karol.
	- W takim razie na miesiąc pożegnasz się z telewizją.
	O nie! Tego było za wiele dla Karolka. Musiał coś wymyśleć. Nagle go oświeciło. Pomyślał, że wybierze z telefonu dowolny numer i będzie udawał, że dzwoni do Wojtusia. Po chwili zszedł na parter, wykonał telefon i wypowiedział przeprosiny, oczywiście nie kierując ich do swojego wroga. Mama mu uwierzyła.
	- Karolu, muszę pochwalić twoje postępowanie – powiedziała mama.
	Chłopiec czym prędzej pospieszył do pokoju i zaczął skakać z radości. Nie mógł uwierzyć w to, że tak mocno zemścił się na swoim przeciwniku. Nie wiedział jednak, że Wojtuś szykuje dużo bardziej okrutną zemstę ...
	Franciszek Telega
	1.  Zawiera wiele informacji z różnych dziedzin;
	mówi się o kimś, że jest jak chodząca ...
	2.  Lektury …
	3.  Na nich stoją książki.
	4.  … szkolna, miejska, narodowa – dom książek .
	5.  Objaśnienia na mapie.
	6.  Zadana do przeczytania.
	7.  Autor m. in. W pustyni i w puszczy.
	8.  Sięgasz po niego, by sprawdzić pisownię jakiegoś wyrazu.
	9.  Między lekcjami w szkole.
	10.  Bohater serii … Karolek.
	11.  … książkowy – pożera książki.
	12.  … szkolni
	13.  Używasz jej by zaznaczyć miejsce, gdzie skończyłeś czytać książkę.
	14.  … różdżka – występuje w baśniach.
	15.  Ma go każda książka.
	16.  Inaczej książka, lektura, tom.



	Jak witaliśmy wiosnę?
	Nasza szkoła świętowała…    Dzień Liczby п

	Moje hobby - Postacie z anime w ołówku
	Bardzo lubię anime. Nie tylko oglądać, ale także rysować. Anime to filmy, które produkuje się w Japonii. Pasjonuje się tym od około 2 lat Interesuję się ogólnie wszystkim co jest związane z Japonią, jej  kulturą, obyczajami i językiem. Zaczęłam się nawet uczyć japońskiego. Lubię także czytać mangi ( książki, które czyta się od tytułu).
	Oto kilka moich prac.

	Owocowe ABC
	Woda to życie

	Oczami najmłodszych
	Ten numer gazetki tworzyli:


