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Opowiadamy dowcipy, żeby było
weselej, gdy dzień się skracał 
a na dworze pada i pada... 

       Jesień gubi
      liście i krople

Dorysuj brakujące elementy.

 
Dni dodatkowo wolne od zajęć
edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017:
    31.10.2016 - poniedziałek
    22.12.2016 - czwartek
   12.04.2017 - środa
    02.05.2017 - wtorek
    04.05.2017 - czwartek 
    05.05.2017 - piątek
    16.06.2017 - piątek (odpracowany  
                             10.06.2017 - piknik)

Co ma wspólnego jesień z łyżką?                        je sie nią

Pewien człowiek ukradł krzesło...  i poszedł siedzieć.

Jaś przychodzi ze szkoły bez ręki i nogi i mówi: założyłem się z
kolegą o nogę, że nie urwie mi ręki.

Chodzą muchy po globusie. Kiedy spotkały się po raz trzeci, jedna
z nich woła: Jaki ten świat mały!"

Zrób tak, aby obrazek był wesoły.
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                          Poznajemy się
                Najmłodsi uczniowie w szkole

.
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Klasa 1a liczy 23 uczniów. Jest wśród nich
czternaścioro sześciolatków. Są tylko dwie
dziewczynki, które noszą takie samo imię – Zuzia.
Sześcioro dzieci mają rodzeństwo w klasach
starszych: 3a, 3b, 4a, 4b, 4s. Wychowawcą klasy jest
pani Marta Szczecińska, która współpracuje z panią
Anną Adamczyk.
Klasa 1b również liczy 23 osoby. Wśród chłopców
powtarzają się imiona: jest dwóch Wiktorów, dwóch
Igorów, dwóch Jakubów i dwóch Mateuszów. Aż
dziesięcioro dzieci mają starsze rodzeństwo w
klasach: 2e, 3a, 3b, 4b, 5a, 5s, 6a, 6b. Pięcioro dzieci
mają rodzeństwo, które ukończyło naszą szkołę, czyli
są absolwentami. Wychowawcą klasy jest pani Beata
Szczodrowska.
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   Bezpieczna droga do szkoły

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Płocku gościli w
naszej szkole. 17 i 18 X dzieci z klas I, II i III
rozmawiały o bezpiecznym poruszaniu się po drogach,
oglądały film, który przypomniał zasady
bezpieczeństwa. Wszyscy byli zgodni, że należy nosić
odblaski i nie wolno korzystać z uprzejmości
nieznajomych!

            Co wiemy 
      o pierwszakach?

     Trochę statystyki

   Toruń chętnie odwiedzany
Tej jesieni aż cztery klasy: 2a, 2c, 2e i 3c wybrały się
na wycieczkę do Torunia (wiemy, że były tam też
klasy starsze: 4a, 4b, 6a). Zwiedzanie miejsc
związanych z Mikołajem Kopernikiem i seans w
planetarium, to stałe punkty wycieczek. Dzieci
przywiozły ze sobą nie tylko wspomnienia, ale także
przepis na pierniki. Pierniki, to smak Bożego
Narodzenia. Już czas, żeby pomyśleć o zrobieniu
ciasta na pierniki, bo tradycyjne ciasto potrzebuje
leżakowania! 

1kg mąki, pół kg miodu, pół kg cukru, kostka masła, 3
jajka, łyżka proszku do pieczenia, tłuczone w
moździerzu: goździki, kardamon, cynamon, anyż,
pieprz, ziele angielskie.
W rondlu rozpuścić masło z miodem, dodać
przyprawy. Ostudzić. Jajka ubić z cukrem.
Mąkę wymieszać z proszkiem. Dodać masę jajeczną
oraz ostudzony miód z masłem i przyprawami.
Zagnieść ciasto. Odstawić w chłodne miejsce nawet
na miesiąc. Ciasto wałkować, wycinać różne kształty.
Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec około 15 minut w temp. 180 st. C. Można
lukrować i ozdabiać.
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Stopka redakcyjna
Stanisław Adamczak
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Adrian Gorsiak
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska
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           Czym się bawimy?

    Nowe narodziny plasteliny.

Sprytna plastelina to masa
plastyczna o różnych
właściwościach: rozciąga się,
skacze, rozkleja, a do tego nigdy
nie wysycha i nie brudzi rąk!
Spróbujcie też wersji
magnetycznej, świecącej, czy też
zmieniającej kolory.

Kreatywnej zabawy ciąg dalszy

Wymyślamy zdania lub rymowanki,
w których każdy wyraz zaczyna
się taką samą literą:

Przemek pije piernikową pepsi.

Bartek buduje budowlę.

Król Karol kupił królowej Kamili
kolczyki koloru koniczyny.

Żarłoczna żaba żartuje.

.

     Zadania różne

Mała lampka świeci się pół godziny,
duża o kwadrans dłużej. Ile minut
po zapaleniu dużej lampki należy
zapalić małą, aby zgasły
jednocześnie?

......................................................

Robcio znalazł 27 ametystów, 
o jeden ametyst więcej niż dwaj
jego koledzy razem. 
Ile ametystów znaleźli we trójkę?

.........................................................

      Krysia   
  i wiewiórka
Razem z babcią
zbieram
orzechy i
układamy je na
murku. Gdy
wiewiórka
wyczuje
zapach, szybko
je bierze i
ucieka. Kiedy
skacze po
drzewie, to
wiem, że chce
jeszcze jeść.
Gdy jest
brzydka
pogoda, niosę
jej więcej
orzechów. Lubię
na nią patrzeć.

.

                          To my tworzymy 

              "Zadrę Gag@dkę" dla kl. I - III 
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