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W  RODZINIE  NAJLEPIEJ

.

  ŻYCZENIA  DLA  MAMY
  Droga Mamo: niech pogoda
  Życiu Twemu stale świeci.
  W niepogodę sił Ci doda
  Czysta miłość Twoich dzieci.

      Jak najdłużej bądź nam wzorem,
      Przewodniczką w drodze świata,
      Byśmy mogli iść Twym torem
      Od dzieciństwa w późne lata (...)
  
                                 Stanisław Estreicher

           Mamo, Tato, 
      coś Wam powiem:

Mamo, jesteś całym moim światem!
Tato, kocham Cię nad życie!
Mamo, na Ciebie zawsze można liczyć!
Mamo, to Ty jesteś moim najlepszym
przyjacielem!
Tato, spędzanie czasu z Tobą to wielka
przyjemność!
Kochani Rodzice, uwielbiam spędzać
czas tylko z Wami!
Tato, kopanie piłki bez Ciebie, to strata
czasu!
Mamo, jesteś kopalnią wiedzy!
Tato, z Tobą jesteśmy bezpieczni!
Mamo, Tato, jak cudownie, że jesteście!
Rodzice, kocham Was!
Mamusiu, uwielbiam Twoje kanapki!
Kochani Rodzice, wycieczki z Wami
zawsze są udane!

                                         
                                          Wasze Dzieci         
   

Czas wolny z rodziną:
  1. IKEA’ing  - zakupy i sklepie IKEA
  2. castoraming - spacer po castoramie
  3.kościółek i spółka - msza i obiad u dziadków 
  4. rowerowanie - jazda na rowerze
  5. wycieczkowanie - wycieczka do lasu
  6. pilotowanie - używanie pilota do telewizora
  7. ‘supersizing’ - robienie zapasów tygodniowych
  8. grillowanie - karkóweczka na świeżym powietrzu
  9. działkowanie - uprawianie marchewki
  10. yachting - wersja na bogato

  
               Kim dla nas są RODZICE?

Oliwia M-R



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 14 05/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkoleś

MOJA  MAŁA  OJCZYZNA

MAMY  WSPANIAŁE  MARZENIA
Kiedy mam tylko wolną chwilę, marzę. Czasem  jednak denerwuję się, kiedy rodzice sprowadzają mnie na ziemię i mówią: "Weź się do nauki!", "Znów
myślisz o niebieskich migdałach!". Moje marzenia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy tylko mnie, druga związana jest z moją przyszłością.
Chciałbym, aby na świecie nie było wojen i zamieszek. Ludziom potrzebny jest spokój. Marzę o życiu w czystym i zdrowym świecie. Na pewno nie
chciałbym spędzić życia w pogoni za pieniądzem. Chcę się uczyć i studiować. Nie potrafię się zdecydować, czy wybrać zawód związany z medycyną,
czy z dziennikarstwem. Jeśli medycyna, to widzę siebie w białym fartuchu. Może zdecyduję się na pracę w instytucie badawczym i może udałoby mi się
wymyślić lekarstwo na raka albo odkryć eliksir młodości? Ludzie żyliby szczęśliwie i spokojnie. Zawód dziennikarza też ma swoje plusy. Na świecie
ciągle się coś dzieje, dlatego chciałbym być dziennikarzem radiowym lub telewizyjnym. To męcząca praca, ale ludzie rozpoznawaliby mnie na ulicy.
Marząc, można uciec od wielu smutnych rzeczy, przenieść się w lepszy świat.                                                                                                                         
                                                                 Michał Sławiński 5a

Bardzo chciałabym dostać psa. Jest to moje marzenie już od kilku lat. Chciałabym go mieć, ponieważ wiem, jaką frajdę sprawia posiadanie
takiego pupilka. Miałam już psa. Była to Mika. Towarzyszyła mi od pierwszych chwil życia, niestety zginęła dwa lata temu. Z tym wymarzonym
psem bawiłabym się codziennie! Wychodziłabym z nim na spacery i pielęgnowałabym go. Wiem, jaką odpowiedzialnością trzeba się wykazać,
aby mieć pieska. Jest to niełatwe zadanie. Trzeba wygospodarować czas na opiekę nad nim, a także przewidzieć różne sytuacje. Moi rodzice nie
zgadzają się na moje wymarzone zwierzątko, ponieważ tego czasu nam brakuje. Mimo to i tak w głębi duszy marzę, iż dostanę pieska. W tym
przypadku nawiązuję do cytatu: "Nie rezygnuj z marzeń. To, że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie
nastąpi".                                                                                                                                                                 Patrycja Krzyzińska 5a

III miejsce dla "Królowej Śniegu"!
Spektakl "Królowa Śniegu" zagrany przez naszych
uczniów zajął III miejsce na XVI Mazowieckim Festiwalu

Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
Asteriada w kategorii konkursu teatralnego. Na

początku kwietnia odebraliśmy nagrodę- wspaniały
puchar i dyplom. Cała grupa uczciła sukces, udając się

na pizzę. Nasi artyści dostarczyli opiekunom grupy
dodatkowych wzruszeń, dziękując za opiekę   i

poświęcony czas.
Jesteśmy pod wrażeniem! .

Według badań 63% Polaków nie czyta książek. A co robi nasza biblioteka, żeby zmienić
statystyki? Liczne plakaty i dekoracje umilają czas spędzony w bibliotece. To nie wszystko, co
robimy, aby zachęcić Was do czytania. Chociaż pouczające plakaty, to przyjemny sposób na
nauczenie się czegoś nowego, to i tak biblioteka ma mało odwiedzających. Zawsze jednak
staramy się, by zachęcić uczniów do wypożyczania dzieł bardziej wysublimowanych oraz
tych bardziej trywialnych, w zależności od ich gustów, na przykład wymieniając co jakiś czas
wystawkę. Asystenci starają się zawsze odpowiedzieć na pytania i pomóc znaleźć ulubioną
książkę.  Organizujemy kiermasze, zabawy, konkursy. Ostatnio odbyła się akcja „Zaczytani”,
na której uzbieraliśmy iście wielką ilość książek dla dzieci oraz dorosłych przebywających w
szpitalach, gdzie tworzą się kolejne „Zaczytane” biblioteki. Pamiętajcie, biblioteka to źródło
wiedzy i miejsce do nauki, które zawsze stoi dla Was otworem! *Nie wiesz, co znaczy słowo
oznaczone taka gwiazdką? Zapytaj w bibliotece!           
                                                                                                   Teresa Bartelska, Jenny Nguyen 6d
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Asia Poleganow i Malwinka Pilarska 1b
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   RADY DLA ZAGUBIONYCH,
             NIEPEWNYCH, 
       ZESTRESOWANYCH

1. Wygadaj się przed kimś. Jeśli nie masz zaufania do
drugiej osoby – spróbuj wyżalić się do swego
odbicia w lustrze. Im bardziej będzie nieszczęśliwa
w lustrze Twoja twarz, tym większe będą szanse na
to, że w końcu nie wytrzymasz i wybuchniesz
śmiechem. Świat jest tak urządzony, że wolimy mieć
za przyjaciół ludzi wesołych, zadowolonych i
życzliwie uśmiechniętych, niż cierpiętników. Nie
męcz się dłużej ciągłym udowadnianiem całemu
światu, że nikt cię nie akceptuje, nic ci się nie udaje
nikt cię nie lubi.

2. Nie wałkuj wciąż tego samego problemu. Nie
pozwól, by cię przytłoczył. Daj kotu mleka, wypucuj
swoją ulubioną łyżkę albo wypierz szalik, skarpetki,
bądź przez chwilę miły dla siebie. Wyjdź na chwilę z
domu. Popatrz na drzewa.

Nie zamykaj się w sobie i w swoim pokoju. Nie wmawiaj
sobie, że świat jest skupiskiem samotników. Nawet ty
nie jesteś samotny – pomyśl: pod podłogą mieszka
mysz, za kominem świerszcz, w szparze przycupnął
komar albo pożyteczny pająk. Każda istota ma jakieś
miejsce pod słońcem. Nie roztkliwiaj się nad sobą. 

   Składniki:
20 dag mąki,  4 jaja, 10 dag margaryny, 20 dag cukru pudru, 
3/4 szklanki śmietany, bułka tarta, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
50 dag truskawek, 
4 dag cukru do posypania, 
tłuszcz do formy 
    Wykonanie:
Truskawki przebrać, umyć, osączyć, obrać z szypułek. Żółtka utrzeć z
cukrem na białą pulchną masę, dodać śmietanę. Stopniowo wsypywać
mąkę i proszek do pieczenia, stale ucierając. Stopić tłuszcz i dodać do
ciasta. Delikatnie połączyć ze sztywną pianą uważając, by nie uszkodzić
jej struktury. Włożyć ciasto do wysmarowanej tłuszczem blachy. Na
surowym cieście ułożyć truskawki posypane cukrem. Piec w niezbyt
wysokiej temperaturze (180 st. C). Gotowy placek ostudzić i pokroić na
części.
                                                                        Smacznego!!!

.

Wiosna
Ciepło już za oknem,

wszyscy bawią się swobodnie.
Drzewa żółte pąki mają,
dzieci po trawie biegają.

Słońce świeci i przygrzewa,
babcia soku nam nalewa.

Kwiaty, pszczoły są radosne,
wszyscy czekamy na wiosnę!

                                 Rozalia Frąckiewicz VId

   Asia, Kasia, Tomek i Piotrek wyjechali na wakacje.
   Jeden z chłopców pojechał nad morze pociągiem.
   Za granicę nie pojechała Asia.
   Kasia pierwszy raz leciała samolotem.
   Nad jeziora jest dobre połączenie autobusem.
   Tomek ma chorobę lokomocyjną.
   Piotrek całe wakacje chodził po górach.
   Czy potrafisz odpowiedzieć na takie pytania:

                       1.  Które dziecko pojechało za granicę?
                       2.  Czym wyjechał na wakacje Piotrek?

.

   PRZEPISY, RADY, CIEKAWOSTKI!
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Agnieszka
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