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Droga
Redakcjo!
Na wstępie  mojego listu bardzo
serdecznie Was pozdrawiam! 

Opowiem o moim dniu, jak to wygląda,
kiedy siedzę w domu. Robię różne
prace plastyczne i piszę różne listy.
Odpoczywam na podwórku, jak była
ładna pogoda, to na hamaku. 
To już jest 34. dzień naszego
odizolowania. Co słychać? 
Pewnie jak u wielu z nas - monotonia,
nudy, nie można wyjść z domu… 

Pozdrawiam serdecznie! Buziaki!
Weronika Jaskółka

Konkurs na palmę wielkanocną
Nasi uczniowie są niezawodni 
i fantastyczni w każdych
warunkach!

Opiekunki
Drużyny
Harcerskiej są
dumne ze swoich
"Włóczykijów"!
Już wielokrotnie
wykazywali się
aktywnością,
motywacją 
i talentem
przystępując do
różnych inicjatyw,
działań
dodatkowych 
i konkursów.
Tak było również

tym razem,  gdy na
facebookowej
stronie Hufiec ZHP
Sochaczew pojawił
się konkurs na
palmę
wielkanocną. Nie
potrzebowali
motywowania ani
zachęcania.
Wykazali się
kreatywnością,
talentem,
pracowitością -
przygotowali
korzystając 

z dostępnych 
w domu materiałów
palmę
wielkanocną. W ten
sposób podtrzymali
tradycję, choć
święta miały
odmienną formę.
Wszyscy uczniowie
zdobyli pamiątkowe
dyplomy i nagrody.
Gratulujemy!
K. Choromańska 
R. Gomulińska   
 S. Kowalczyk

.
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Co Oko
widziało?

.

Ach, widzę "piękne piękności"! Nigdy nie przestaniecie
mnie zadziwiać Waszymi zdolnościami plastycznymi!
Tak się cieszy moje oko, widząc te wspaniałe i
radosne kolory, te palmy, tak starannie i przemyślnie
zrobione! Ale jeszcze bardziej cieszy się moje oko,
widząc Wasze uśmiechnięte, miłe buzie! Bardzo za
Wami tęsknię i chciałbym już Was widzieć w
Erminowie, gdy będę się przechadzał w gwarze
szkolnych korytarzy, przez nikogo niezauważony. Jak
dobrze, że razem z palmami są Wasze zdjęcia!

.
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Sałatka
Mateusza

mix sałat
pomidor
ogórek zielony
papryka
czerwona
ser feta
sos vinegret
knorr

Wspaniały pomysł na domową kwarantannę! Przygotowywanie 
i jedzenie posiłków, które są pyszne i zdrowe, a przy tym tak
smakowicie i ładnie wyglądają! Oto sałatki uczniów klasy 1-2-3 PP

Sałatka

Sałatka

Sałatka Wiktorii

sałata
ogórek zielony
pomidor
rzodkiewka
szczypior

sos: sól, pieprz,
oregano, olej 
i ocet

Mateusz Makowiecki

Wiktoria Mierzejewska
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Unieruchomieni w domach URUCHAMIAMY WYOBRAŹNIĘ! Nas ograniczają tak zwane
"cztery ściany", ale przecież naszej wyobraźni nic nie zdoła ograniczyć! Puśćmy
wodze fantazji! Brawo dla Klaudii Przygody, która wymyśliła ten oto niezwykły pojazd!
Życzymy Klaudii i Wam wszystkim niezapomnianych podróży w Krainę Marzeń!

Kosmiczny pociąg Klaudia
Przygoda
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Dla tych, którzy nie mają jeszcze wielkiej wprawy w podróżowaniu po Krainie Fantazji,
proponujemy wybrać się na pierwszą wyprawę ze znanym baśniopisarzem. 
Dziś poznajcie piękną baśń Charlesa Perraulta "Knyps z Czubkiem". Twórcą ilustracji jest - dla naszych
Czytelników z pewnością już rozpoznawalny rysownik - Piotrek Radomski z klasy piątej

(...) Kiedy pokazano go matce, rzekła rozczarowana:
- Nie spodziewałam się, że wydam na świat tak brzydkie dziecko.
- Nie martw się, może z czasem wyładnieje – pocieszał żonę król, sam nie wierząc własnym
słowom. Kiedy patrzył na synka, widział brzydką, pomarszczoną twarzyczkę, okoloną
włosami, które na środku głowy tworzyły wydatny czub.
- Knyps z Czubkiem – odezwał się ktoś niespodziewanie. Była to wróżka. Wtedy bowiem
wróżki często asystowały przy narodzinach dzieci i obdarzały je cennymi darami. (…) Wasz
syn nigdy nie będzie piękny, ale za to będzie mądry i roztropny.
Rodzice milczeli przygnębieni.
- Dam mu jeszcze dodatkowy dar – rzekła wspaniałomyślnie wróżka – Jeśli wasz syn kogoś 
w życiu pokocha, będzie mógł sprawić, że ten ktoś będzie mądry tak jak on.
- I to ma być dar? Cóż nam z tego, że kogoś obdarzy mądrością, jeśli sam pozostanie
brzydalem? – rzekła z goryczą rozczarowana królowa.
- Mam jednak nadzieję, że mój dar bardzo pomoże Knypsowi z Czubkiem – powiedziała
wesoło wróżka i już jej nie było…

Co było dalej? W skrócie dowiecie się już teraz z ilustracji na następnej stronie. A
jeżeli byście chcieli przeczytać całą baśń – co bardzo polecamy  - po powrocie do
szkoły biblioteka z radością Was przywita!
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