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AG.
Zima, zima, zima, pada, pada śnieg!
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń x3
Jaka pyszna sanna - parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami ...Dzyń, dzyń, dzyń... x3

       21 grudnia 2017 rozpoczęła się
astronomiczna zima.  Najkrótszym dniem
w roku 2017 był 21 grudnia. To oznacza,
że każdy kolejny dzień jest dłuższy od
najkrótszego od kilku minut do kilku godzin.
I tak aż do 21 czerwca, kiedy dzień będzie
najdłuższy. 21 grudnia słońce wzeszło o
godz. 8.04, a zaszło już o godz. 15.36 -
dzień więc trwał (ile?)   
...............................................................
13 stycznia słońce wzeszło o godz. 8.02,
 a zaszło o godz. 16.00 - dzień więc trwał
................................................................
6 lutego słońce wzeszło o godz. 7.30, 
a zaszło o godz. 16.44 - dzień więc trwał
................................................................
Zima potrwa 88 dni i zakończy się 20
marca. A wtedy... ;-)
Wytrwałych i trafnych obliczeń.

pixabay.com/
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Przyrodnicze zagadki Stasia i Agatki

 
Chwytnica kolorowa zamieszkuje Amerykę Środkową
oraz Południową. 
Spotykana w koronach drzew w tropikalnych lasach
deszczowych, jedynie na okres godów schodzi na
krzewy i niższą roślinność, znajdującą się  w
bezpośrednim sąsiedztwie różnego rodzaju cieków
wodnych. 
Chwytnice, najczęściej polują na różne
gatunki owadów.
Kijanki, podobnie jak larwalne stadia wielu płazów,
odżywiają się pokarmem roślinnym, odfiltrowując glony
z wody lub zeskrobując je z roślin wodnych.

www.ekologia.pl

.

.

C jak chwytnica kolorowa
 Znana również jako rzekotka czerwonooka,
lub chwytnica czerwonooka. Jest to średniej wielkości
płaz o smukłym ciele, z długimi kończynami. Palce
zakończone przylgami, które umożliwiają jej wspinanie
się po gładkich, śliskich powierzchniach. Siła
przyczepu jest tak duża, że może bezpiecznie
zawisnąć, utrzymując się tylko na jednej kończynie. 
 Głowa duża  z „wyłupiastymi” oczami
o czerwonej tęczówce. Podstawowym ubarwieniem
jest zieleń, spód ciała jaśniejszy, najcześciej kremowy.
Boki ciała, oraz wewnętrzna  powierzchnia
kończyn jest błękitna, a palce  -  pomarańczowe. Na
bokach ciała widocznych jest kilka czarno-niebieskich
plam, z kremową obwódką. Samce są nieznacznie
mniejsze od samic i przeważnie nieco bardziej
kontrastowo ubarwione. 
Poniżej, chwytnica przyssana do płaskiej powierzchni.

.

    Często w nim bywają jeszcze,
    mrozy trzaskające.
    Za to jest w calutkim roku,
    najkrótszym miesiącem.
    Każdy na pewno odpowie mi,
    który to miesiąc ma najmniej dni?

 Mówią – że w nim jak w garncu,
 nieustanna zmiana.
 Słońce grzeje w południe,
 mrozek szczypie z rana,
 a do tego jeszcze, przelatują deszcze!

www.edukacja.edux.pl

Zadanie: Na podstawie przeczytanych informacji
narysuj swoją "kolorową żabkę".

pl.wikipedia.org/wiki/Chwytnica_kolorowa

www.ekologia.pl

FAKTOPEDIA.PL

http://www.ekologia.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
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Mały Samorząd Uczniowski

WITAJ ZIMO !
Zimowe zabawy znamy,
Rumieńce na buzi mamy.

Kodowanie z pingwinami trenujemy,
Sporty na śniegu i lodzie poćwiczyć chcemy.
Podsumowując - ZIMA W PEŁNEJ KRASIE !

Bez względu na to, w której jesteś klasie.
W zdrowym ciele, zdrowy duch !

Niech nam żyje biały puch !

                                               Opiekunowie MS 

Witaj ! 1b

1d

1b

Zimowy komiks

Miejsce I „Świąteczne przygody na biegunie
północnym”, autorka Maja Lipińska z klasy 3 h
Miejsce II „Ach te święta” , autor Robert Sitarski z
klasy 3c
Miejsce III „Czarodziejski prezent” , autorka Natasza
Pawlaczyk z klasy 2 a
Wyróżnienie :
„Zgubiona czapka”, autorka Karolina Wawrzonkowska,
Zuzanna Delbowska

1b

Konkurs "Świąteczny komiks" 

    Konkurs ogłoszony przez Mały Samorząd został
rozstrzygnięty. Wyniki konkursu prezentujemy obok, a
niebawem, podczas apelu będziecie mogli zobaczyć
autorów tych komiksów i pogratulować im wspaniałych
pomysłów.
Gratulujemy;-)

      Za oknem biało, w klasach również. Kodowanie
zaskakuje nas tak, jak zimowa pogoda. Okazuje się,
że bałwana można ulepić, narysować a także
zaszyfrować. Jeśli chcesz rozwijać swoją
kreatywność, spostrzegawczość, cierpliwość oraz
świetnie się przy tym bawić, koniecznie sięgnij po
łamigłówki tego typu. To świetny sposób na relaks i
spędzenie czasu wolnego z rodziną.1b Opiekunowie MS

Opiekunowie MS

Opiekunowie MS

Opiekunowie MS Opiekunowie MS
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    Biblioteka - wydarzenia

KOŁO SZACHOWE

.

     5 stycznia 2018 r. odbyło się
pasowanie na czytelnika uczniów z
klas pierwszych. W tym dniu
czytelnia zamienia się  w 
królewską komnatę i magiczną
bibliotekę. Specjalnie na tę  okazję
zostało też przygotowane
przedstawienie pt. „O królewnie,
która się nudziła”, którego głównym
przesłaniem było podkreślenie roli
książki i biblioteki, a także mądre
spędzanie wolnego czasu.
Aktorami byli uczniowie z klasy 6c. 
   

Lubimy czytać.

     W 2017 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Pile ogłosiła po raz siódmy konkursy
artystyczne. Prace konkursowe w klasach 3
przygotowali: Stanisław Jaskólski „Królowie
ninja”, Robert Sitarski „Taka sobie opowieść” i Julia
Pietrzak „Maja i Jednorożec”. Wyróżnienie w
konkursie otrzymała Julka i Robert! Wszystkim
uczestnikom konkursów dziękujemy za udział,
gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
edycjach.                                                       M.R.

                                                         
                                                                Pięknie pisać każdy może
Kaligrafia to…
W potocznym rozumieniu to piękne litery, piękne pismo, również starannie ręcznie napisany tekst oraz nauka pisania. Kaligrafia jest sztuką pięknego pisania.

26 stycznia, uczniowie klas drugich mieli możliwość pisania z wykorzystaniem różnych materiałów i przyborów
pisarskich, takich jak: (ołówki, gęsie pióra, patyki, stalówki, pióra wieczne, markery permanentne, atramenty w
różnych kolorach) i twórczego wykorzystania kaligrafii w życiu codziennym, wykazując pomysłowość i tworząc
własne wzory z wykorzystaniem elementów literopodobnych. Było dużo frajdy.  
                                                                                                                                                                M. R.

    Zbiórka książek dla Polonii       
              norweskiej

    Szkoła Podstawowa nr 11 im.
Królowej Jadwigi w Pile przyłączyła
się do pilskiej akcji zbiórki książek
dla Polonii mieszkającej w Alesund
w Norwegii. W zbiórce udział wzięło
11 szkół, w których udało się
wspólnie zebrać 3805 książek. 
W naszej placówce zebraliśmy 525
książek, zajmując 3 miejsce w Pile.
    Zainicjowanie akcji i
podsumowanie projektu miało
miejsce w naszej szkole. Obecna
była Pani Wiceprezydent Beata
Dudzińska, przedstawiciele pilskich
szkół, media oraz zaproszeni
goście.
                                           M. R.   
                    

     Wygrać z Mistrzem nie jest
łatwe, o tym przekonali się po raz
kolejny członkowie koła
szachowego. Kacper Iwicki,
uczeń klasy 3 gimnazjum-
rozegrał z nimi symultanę, czyli
mecz szachowy, w którym
szachista gra jednocześnie z
wieloma przeciwnikami z których
każdy rozgrywa partię na swojej
szachownicy. Najdłużej
grali: Dawid, Maksymilian,
Mateusz i Jakub. Gratulujemy!

M.R.

M.R.

M. R.
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Dzień Osób Niepełnosprawnych

K.I

  
     W związku z obchodami  „ Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych”, który przypada 3 grudnia,
w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatralne dla
klas 1-3 pt. ”Sześć życzeń Natalki”.
Grupa teatralna „Maski” w skład której wchodzą
uczniowie klasy 1b integracyjnej  wraz z 
wychowawcami  p. Aleksandrą  Bębas i Katarzyną
Idzikowską, zaprezentowała uczniom opowieść o
niewidomej dziewczynce i jej koleżance Natalii oraz ich
różniącym się bardzo od siebie życiu codziennym.
Scenariusz inscenizacji powstał w oparciu o baśń
Wioletty Piaseckiej. Zgodnie z przesłaniem
przedstawienie miało przybliżyć uczniom dwa światy –
dzieci zdrowych i niepełnosprawnych jak również
pokazać, że wszyscy powinniśmy być tolerancyjni i
pomagać sobie nawzajem. 
   Celem spotkania było również, szerzenie integracji
społecznej w środowisku szkolnym od najmłodszych
lat  a także uwrażliwienie  uczniów na trudności w
codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

K.I K.I

K.I K.I

   Wszystkim klasom i ich wychowawcom dziękujemy
za udział w przedstawieniu a uczniom klasy 1b
gratulujemy udanego debiutu aktorskiego w tak ważnej
sprawie. 

                                                 Organizatorzy
                Aleksandra Bębas i Katarzyna Idzikowska 

.

K.I K.I K.I

K.I K.I

A.G.
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Materiały programu „Akademia

Bezpiecznego Puchatka” skupiają
się na tematyce bezpieczeństwa 
w trzech obszarach aktywności

dziecka: w domu, w szkole 
i w drodze do szkoły.  Omówione

zostaną zasady bezpiecznej
zabawy wraz sytuacjami , które

mogą być niebezpieczne dla
dzieci. 

       W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła
do programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka", który
służy poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. Programem
zostały objęte wszystkie klasy 1 w naszej szkole. Na podstawie
otrzymanych materiałów edukacyjnych koordynator programu Agnieszka
Nowicka przeprowadziła zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film
instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa,. Dzieci uczyły się rozróżniać
zachowania bezpieczne od niebezpiecznych oraz wykonywały zadania
praktyczne. Otrzymały także książeczki „Dołącz do „Akademii
Bezpiecznego Puchatka”.
       W styczniu 2018 roku w ramach realizacji programu wszyscy
uczniowie klas 1 rozwiązali Test Bezpieczeństwa, który obejmował 15
pytań z zakresu: bezpieczeństwa w domu, w szkole  i w drodze do szkoły,
bezpieczeństwa w Internecie oraz pierwszej pomocy.
      Po zakończeniu Testu dzieci otrzymały informację, ile poprawnych
odpowiedzi wybrały, a także mogły wrócić do wszystkich odpowiedzi,
dzięki czemu miały możliwość weryfikacji obszarów, które wymagają
jeszcze poprawy. Test miał nie tylko sprawdzać wiedzę, ale  również
uczyć.
                                                                   Agnieszka Nowicka

  Akademia Bezpiecznego 
Puchatka

  Na czym polegają zadania szkoły, biorącej udział
w programie?

     Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują
program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących
bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy na podstawie otrzymanych materiałów
edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji
(można zrealizować je w całości albo skupić się na
wybranych elementach – według uznania
prowadzącego).
      Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują
uczniom pozostałe dostarczone materiały (książeczki
edukacyjne dla dzieci wraz z broszurą informacyjną
dla rodziców), przeznaczone dla każdego ucznia.
Natomiast w grudniu 2017 r. szkoły biorą udział w
Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa,
sprawdzającym wiedzę Pierwszoklasistów.
Po przeprowadzeniu zajęć, przyniesieniu wypełnionych
przez dzieci książeczek oraz udziale szkoły w Teście
Bezpieczeństwa, szkoła nabywa prawo do
posługiwania się Certyfikatem „Akademii
Bezpiecznego Puchatka”.

                               https://akademiapuchatka.pl
.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 02/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Piegusek

Dolina Świetlików

Julia Radomska i Aleksandra Mondrzak

Natalia Liszaj

Liliana Ligenza

Lidia Maciaszczyk

Międzyświetlicowy Konkurs
Muzyczny "Kolędujmy małemu"

  Dnia 22.12. 2017r. odbył się kolejny
Międzyświetlicowy Konkurs Muzyczny "Kolędujmy
małemu". Wzięło w nim udział kilkanaścioro
uczestników, którzy wykonali dawne i nowe kolędy i
pastorałki oraz piosenki o tematyce świątecznej.
Nowością w tym roku były dwie kategorie:
wykonywanie kolęd w różnych językach (po polsku,
angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku) oraz
występy w duetach. Komisja w składzie Bożena
Nowak oraz Katarzyna Łęcka przydzieliła następujące
miejsca:

Laueraci:
w poziomie klas pierwszych:

I miejsce : Natalia Liszaj SP nr 11
II miejsce: Zuzanna Gronowska SP nr 11
III miejsce: Maria Kowalska SP nr 12

w poziomie klas drugich:
I miejsce: Alicja Wieczorkiewicz SP nr 12
II miejsce: Mateusz Wyka SP nr 11
III miejsce: Natalia Silwa-Czechowska
 SP nr 7

w poziomie klas trzecich:
I miejsce: Liliana Ligenza i Lidia Maciaszczyk 
SP nr 11
II miejsce: Zuzanna Delbowska 
i Maja Pęciak-Osińska SP nr 11
III miejsce: Martyna Bratkowska SP nr 4  
Julia Jankowska SP nr 12

w kategorii duety:
I miejsce: Aleksandra Mądrzak i Julia Radomska
SP nr 11
II miejsce: Marysia Różewicka i Kinga Marcinek
SP nr 11
III miejsce: Kacper Posadziński i Hubert Riske SP
nr 11

w kategorii kolęda w języku obcym:
I miejsce: Hanna Grzeszczak SP nr 11
II miejsce: Natalia Liszaj SP nr 11
III miejsce: Zuzanna Delbowska SP nr 11

Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody,
słodycze oraz dyplomy.
 Popatrzcie na zdjęcia z konkursu.

.

.

.

.
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        „Koderzy z 11”

Z ostatniej chwili

.

           "Dokarmiamy ptaki" 

   Uczniowie klas trzecich w ramach zajęć z edukacji
matematycznej i przyrodniczej realizowali projekt
dokarmiania ptaków na tarasach znajdujących się
przed salami najmłodszych uczniów. Sukcesywnie
każda z klas włączała się do akcji. Dzieci przynosiły
karmę dla skrzydlatych przyjaciół i umieszczały ją w
karmnikach, rozwieszały na gałęziach drzew.
Obserwację goszczących się ptaków dzieci
prowadziły zaznaczając ilościowo gatunki
przylatujących ptaków. W ramach edukacji
matematycznej zważyły zgromadzone nasiona i
ustaliły ogólną wagę pokarmu. Z obserwacji wynikało,
że ptaki częściej zjadały znajdujące się jeszcze na
gałązkach krzewów owoce. 

.

.

     Od trzech lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w
zajęciach programowania. Zaczynaliśmy od poznania
Scratcha, a teraz programujemy w programie mBlock
nasze roboty mBoty – ASTĘ i BMAXSA. Chętni
uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez panią Dorotę Mijalską.

    Uczniowie klasy 3g po raz kolejny wzięli udział w
spotkaniu prowadzonym przez pracownika Biblioteki
Pedagogicznej. Tym razem poruszony został temat:
"Każdy duży i mały człowiek ma prawo do życia
bez przemocy". Uczniom najbardziej przypadło do
gustu prezentowanie zachowań w scenkach
rodzajowych. Wszyscy byli aktywni. Pani Iwona
Bukowska podziękowała dzieciom za wspaniałą
atmosferę podczas zajęć, a dzieci umówiły się na
kolejną wizytę, tym razem w bibliotece. Dziękujemy;-)

A.G.

A.G.

D.M.
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     Julka była ośmioletnią dziewczynką. Wraz z mamą,
tatą i jej bratem bliźniakiem – Tymkiem zamieszkiwała
jednorodzinny domek na obrzeżach Poznania. Dla jej
województwa zbliżał się właśnie okres ferii.
Dziewczynka  z bratem mieli jechać na zimowisko do
Zakopanego, do pensjonatu ŚNIEŻYNKA, który 
znajdował się tuż przy dużym stoku narciarskim. 
     W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Bliźniaki od rana
rozpierała energia. Nie mogły usiedzieć na miejscu,
gdy nareszcie nadeszła godzina zbiórki. W raz z
rodzicami pojechali do miejsca, gdzie miał czekać
autokar. Pożegnali się z rodzicami i wsiedli z innymi do
autobus u. Droga trwała dobre osiem godzin.
Dziewczynka z bratem zniosła ją dzielnie. Większość
czasu dzieci przespały. Kiedy znaleźli się w hoteliku, 
opiekunowie przydzielili im  pokoje. 

Oni zapewnili go, że oczywiście,Kiedy każdy dostał
swój pokój, wszyscy zeszli do stołówki na spotkanie
organizacyjne. Opiekun poprosił dzieci, by podzieliły
się na trzy grupki: na tych, którzy nigdy nie jeździli na
nartach, tych, którzy nie umieją jeździć zbyt dobrze,
ale znają podstawy i na tych, którzy na stoku radzą
sobie bez problemu. Julce, przyszedł do głowy pewien
pomysł. Postanowiła ustawić się w trzeciej grupie,
chociaż narty miała na sobie tylko kilka razy. Chciała,
w ten sposób, wyróżnić się z tłumu. Namówiła brata,
by jej w tym towarzyszył. Zgodził się, chociaż
miał wątpliwości. Pan instruktor spytał się ich, czy na
pewno poradzą sobie na stromej górce. 
Julka miała pokój z trzema dziewczynkami mniej
więcej w jej wieku. Tymek, nie trafił tak dobrze, ale i tak
był zadowolony. Oni zapewnili go, że oczywiście,

 i że jeździli już nawet po czarnych szlakach, co było
prawdą, jednak był to tylko jeden raz, i była to po prostu
źle oznaczona trasa. Był już wieczór, więc wszyscy
zjedli kolację i udali się do pokoi. Następnego ranka, po
śniadaniu, rodzeństwo, w towarzystwie dużo starszych
od siebie dzieci wyruszyło na stok. Chłopiec
postanowił nie ubierać kominiarki, którą spakowała mu
mama. Sądził, że jest ona niepotrzebna i źle w niej
wygląda. Kask uwierał go przez to niemiłosiernie.
Ciągle go poprawiał. Kiedy byli już na stoku, wsiedli do
gondolki. Dzieci co chwila wyglądały przez okienka
kabiny. W Poznaniu  nie było za dużo śniegu, ale tu
wszystko było białe. Czuły
podekscytowanie. Nareszcie nadszedł czas
wysiadania. Dzieci nie miały z tym problemów.  Kiedy
już  wysiadły i ujrzały przepiękny widok ze szczytu
góry, poczuły jeszcze większą rządzę przygód. Julka
wpadła na pomysł zjechania „na krechę”, na sam dół
stoku, na wyścigi. Znajdowali się na skrzyżowaniu
tras, więc bez zastanowienia popędzili pierwszą 
lepszą trasą. Traf chciał, że wybrali najbardziej stromy
z możliwych szlaków. Tymka dalej uwierał kask i
ciągle go poprawiał. Zwolnił więc, by zdjąć go i
poprawić trochę włosy. Myślał, że uda mu się założyć
go ponownie w trakcie jazdy. Sądził, że to nic trudnego,
jednak  kiedy tylko podniósł rękę do głowy, stracił
równowagę. Upadł na śnieg i wypięły mu się
narty. Bardzo bolało go kolano. Postanowił jednak nic
nie mówić. Nie chciał niepokoić siostry, jednak kiedy
już próbował wstać, nogi ugięły się pod nim i znów
leżał na śniegu. Teraz opuściły go wszystkie
pozytywne emocje i rozpłakał się. Kiedy Julka go
dogoniła zadecydowała, że dalszą drogę odbędą
zjeżdżając na siedząco trzymając narty z boku. Była to
najwygodniejsza forma dla jej brata. Nagle Tymka
olśniło. Przypomniał sobie, że w dniu przyjazdu
przeglądał plan stoku w pokoju.

Ferie tuż, tuż...   
                  ZAGUBIENI NA STOKU  Zuzanna Kassner

.

ratrak
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Właśnie zjeżdżali po trasie, w połowie której znajdował się wyciąg krzesełkowy; jego koniec był tuż przy miejscu
ich zbiórki - barze. Wszyscy mieli się tam zjechać około godziny trzynastej. Przynajmniej tak mu się wydawało.
Gdy siedział na krzesełku, ból nogi bardzo się nasilił. Julka sama czuła się bezradnie, jednak pocieszała brata,
mówiąc, że już niedługo będą w restauracji. Kiedy jednak wysiedli, nigdzie nie widzieli baru. Nie wiedzieli co robić.
Usiedli na poboczu i tym razem oboje, zaczęli płakać. Na ich szczęście przejeżdżał akurat tamtędy ratrak,
prowadzony przez bardzo uprzejmego pana Maurycego. Mężczyzna po wysłuchaniu ich historii postanowił
podwieźć ich do baru. Dzieci z radością zgodziły się. Gdy nareszcie dojechali, dochodziła trzynasta. Ich
instruktor stał już przed drzwiami. Zapewne domyślił się, że dzieci przyjadą tam, gdzie wszyscy mieli się zebrać.
Właśnie wykonywał jakiś telefon. Kiedy zobaczył Julkę i Tymka tylko krzyknął: ,,O, już są!” i rozłączył się. Dzieci
pożegnały pana Maurycego i… zrobiło im się tak głupio, że nie wiedzieli, co powiedzieć. Dostali taką reprymendę,
jak nigdy. Okazało się że Tymka kolano jest tylko stłuczone, jednak mogło się to skończyć dużo gorzej.
Na szczęście pozwolono im dalej kontynuować pobyt na obozie. Nie obyło się bez zmiany grupy na niższą i
telefonu do rodziców. Julka broniła brata, jak mogła, mówiąc, że to jej wina. Był jej za to bardzo wdzięczny,
ponieważ nie był on zbyt rozmowny. Oto lista feryjnych zasad, którą rodzeństwo sporządziło po przyjeździe do
pensjonatu w ramach kary wyznaczonej przez kierownika zimowiska:
1. Nie przeceniaj swoich umiejętności.
2. Na wycieczkach trzymaj się blisko opiekunów.
3. Dbaj o swój sprzęt sportowy [narty, sanki, łyżwy].
4. Ubieraj się stosownie do pogody.
5. Zjeżdżaj na sankach z dala od jezdni.
6. Stosuj się do poleceń swoich przełożonych.
7. Mów otwarcie o swoich problemach.
8. Baw się dobrze! 
    Julka i Tymek od tamtego czasu bezpiecznie uczestniczyli w wyjeździe, dzięki czemu przeżyli wspaniałe
chwile, które utkwiły im w pamięci do końca życia. Pamiętajcie i wy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku, a
na pewno będziecie mieli miło spędzone ferie.
   

Kodeks zimowy

.

Wam też życzymy udanych ferii.
Pamiętajcie o bezpieczeństwie.
Zadanie dla Was: przygotujcie
opowieść o niesamowitych
zimowych przygodach. Może to
być ilustracja, opowiadanie lub
wiersz. Czekamy na Wasze prace.

Dokończ rysunek i pokoloruj go.
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