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Dziadek i wnuczek

W tym numerze:

* Życzenia od wnucząt
* Refleksje nastolatka o starości
* Klasyfikacja śródroczna-
podsumowanie I semestru nauki
* Nietypowe święta w styczniu
* Jak zostać youtuberem?
* Przepis na pyszną napoleonkę
* Recenzja książki L/Montgomery "Ania
z Zielonego Wzgórza
* Rusz głową
* Jak bezpiecznie korzystać z
Internetu?

           Gdy dziadkowie wchodzą drzwiami, 
           dyscyplina wylatuje przez okno.        (Ogden Nash)

Najdroższe  Babcie i kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta nasza Redakcja chciałaby złożyć
Państwu najszczersze życzenia. W tym trudnym czasie życzymy
przede wszystkim zdrowia i radości. Aby wszystkie dni były wolne
od trosk i zmartwień, a słońce niech opromienia Wasze
twarze. Dziękujemy za  miłość, opiekę, niekończącą się
cierpliwość i wspólne zabawy z nami. Dziękujemy, że swoim
doświadczeniem i mądrością życiową wspieraliście nas w
trudnych wyborach i byliście naszą ostoją w najtrudniejszych
chwilach naszego życia. Nauczyliście nas patrzeć 
z miłością na drugiego człowieka. Na zawsze w naszej pamięci
pozostaną bajki opowiadane przez Was na dobranoc oraz smak
pysznych, domowych obiadków i zapach ciasta rozchodzący się
po całym domu.
Niech bliskie więzi z wnuczętami będą dla Was największą
pociechą w trudnych czasach.                         Redakcja
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Moja babcia jest kochana,
w kuchni krząta się od rana.
Mamie kawę zaserwuje,
mi śniadanie przygotuje.
       Potem trochę pozamiata,
       i na drutach poprzeplata.
       Smacznie obiad ugotuje,
       talerz zupy przygotuje.
Po obiedzie też pozmywa,
do kolacji ponakrywa.
Za to wszystko Jej dziękuję,
jak dorosnę to się zrewanżuję.
      Wieczorami z nami rozmawia,
      a na dobranoc bajki opowiada.
      Żebym sny miał z humorem,
      a rano wstawał z dobrym           
    nastrojem.
        WOJTEK Rosiński kl.4c

Dziś Dzień Babci i Dziadka, więc:
Życzę im słonecznych dni i lat sto,
Aby w zdrowiu, szczęściu długo
żyli,
Z wnuków swoich się cieszyli.
                  Diana Malon  kl.5a

Wierszyk dla Babci Krysi

Kochana Babciu,
bądź zawsze uśmiechnięta,
życzę Ci tego w dniu Twego
święta.
Nic się nie zmieniaj.

Jesteś wspaniała !
Miła, cierpliwa i wyrozumiała.
Pozdrawiam Cię, Babciu, bardzo
serdecznie.
Dziękuję Ci za to ... ŻE JESTEŚ.

Dominik Szymczyk, klasa 4c

W Dzień Dziadka się urodziłam,
prezent mu najlepszy sprawiłam.

Mój dziadku kochany, życzę Ci
pogody ducha, radości i pociechy
ze mnie. 
Bądź jak najdłużej z nami, bo Cię
bardzo kochamy.

Laura Kornatko kl.4c

Kochana Babciu! 
Kochany Dziadku!

Życzenia Wam składamy, bo o
was pamiętamy.
Abyście szczęśliwi byli i nigdy się
nie smucili.
Dużo zdrowia i radości,100 lat
życia i miłości.
Aby uśmiech na waszych twarzach
gościł, a smutek Was opuścił.
Dziękujemy, że Was mamy, bo
gorąco Was kochamy.

Wiktoria Gawrych 5a

Kiedy Ci smutno i kiedy źle idź do
babci i dziadka przytul się.
Z nimi zawsze jest bezpiecznie.
Oni  zawsze  Ci pomogą i dobrym
słowem wspomogą.

Kochanej Babci i Kochanemu
Dziadkowi  życzę dużo zdrowia,
szczęścia i miłości.  
 
Natalia Mróz kl.4c

                  DZIEŃ BABCI I  DZIEŃ DZIADKA
                       Wnuczki wiersze piszą...

21 stycznia obchodzony jest Dzień Babci, a 22  Dzień Dziadka. Jak
podaje Wikipedia: Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w
tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął
popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą
był Kazimierz Flieger. Później powstała również tradycja
obchodzenia Dnia Dziadka.
Przyjęło się, że w te  dni wnuki składają życzenia swoim babciom i
dziadkom,, dają im laurki, organizują spotkania w przedszkolach i
szkołach. W tym roku jest trochę trudniej, Uczniowie naszej szkoły pisali
życzenia i wierszyki, które przysłali do naszej redakcji. W taki sposób
chcą pokazać swoją miłość i wdzięczność swoim  dziadkom.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta_i_%C5%BBycie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Express_Pozna%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazimierz_Flieger&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziadka
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Staruszkowie

Portret moich dziadków

Moja babcia jest kochana,
Zawsze ładnie jest ubrana,
Pachnie ciastem zawsze wkoło,
Z moją babcią jest wesoło,
A mój dziadzio, mój milusi,
Zawsze w święta krawat nosi,
Wąsy ma bardzo długie,
Z moim dziadkiem nie ma nudy.  

KASIA KOZIOŁ KL.6C

Pracowita babcia

Moja babcia piosenki śpiewa,
i wesołe nutki do zupy nam wlewa.
Do tego tańczy oberka i walczyka,
a ćwicząc ciągle do góry fika.

Umie opowiadać ciekawe bajki,
jak kot w butach palił fajki.
Babcia rozpieszcza nas
słodyczami,
i zajmuje się domowymi
zwierzętami.

Jeździ z dziadkiem samochodem,
i ma pieska z rodowodem.
Skacze, biega, świetnie pływa,
a w ogródku uprawia warzywa.

Choć jest zawsze zabiegana,
to przytula nas na kolanach.

SZYMON KOZŁOWSKI KL.4D

Mój Dziadziuniu, mój Kochany,
dziś życzenia Ci składamy:
zdrowia szczęścia i radości
niech na Twej twarzy cały
czas uśmiech gości.

Droga Babciu, dziś twe święto!
Pragnę złożyć Ci życzenia,
żebyś zawsze była sobą
i nic więcej już nie zmieniaj.

SEBASTIAN GUT  kl.4c

Na Dzień Babci i Dziadka,
chciałbym podarować coś oryginalniejszego od
kwiatka.
Zatem w wierszyku są moje życzenia,
szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia.
I byście nam żyli przez długie lata,
bo jesteście najcudowniejszymi dziadkami świata.

A na koniec powiem tylko tyle,
byście razem spędzili przecudowne chwile.
Kocham Was - dorzucę na dokładkę,
a do życzeń dołączam ulubioną czekoladkę. 

Lipski Fabian kl.4d

BABCIA I DZIADEK            
Każda Babcia była kiedyś małą dziewczynką.
Każdy Dziadek kopał kiedyś piłkę.
Babcia jest fajna na wiosnę i jesień, gdy świeci słońce i pada deszcz.
A dziadek jest dobry na mróz i wietrzysko.
Chodzili kiedyś do szkoły, dorastali,
Mieli piękne marzenia, które nie zawsze się spełniały i ciężko pracowali.
Wychowali swoje dzieci...
A czas wciąż leci, leci i leci...
Dzisiaj na pociechę mają wnuki,
które ich bardzo mocna kochają.                  Zuzia Marchewka kl.6e

Drogi Dziadku,
 w tym Dniu Dziadka bądź zawsze
uśmiechnięty, bądź zawsze
szczęśliwy i nie smuć się.
Tobie składam życzenia radości,
szczęścia i zadowolenia z
wnuczków.

Twoja wnuczka Madzia  N. kl.5a
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Nadia Lisiewska
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     Refleksje o dorastaniu

Ludzi się starzeją. Nie mamy na to wpływu. Na każdego kiedyś przyjdzie pora, ale zanim do tego dojdzie mamy
wiele do zrobienia. Z czasem spostrzegamy świat nieco inaczej. Wszyscy popełniamy błędy, z których
wyciągamy wnioski. To dzięki nim wiemy co powinniśmy zrobić w danej sytuacji, czego unikać i jakie są
konsekwencje naszego działania. Lekcje życia zaczynamy pobierać już w dzieciństwie. Niektóre są naprawdę
bolesne. Komu nie zdążyło się pod nieobecność dorosłych spaść ze schodów? Kto niechcący się nie poparzył?
Kto nie przewrócił się na rowerze? Życie jest podobne do jazdy na rowerze. Na początku jeszcze niewiele
wiemy. Dostajemy wiele rad od innych, ale czy nie ma osoby, która by nie zwracała na nie większej uwagi.
Chcemy zrobić coś samodzielnie. Chcemy uczyć się po swojemu. Zaczynają się pierwsze upadki, ale i sukcesy,
takie jak pierwsze metry drogi przejechane samodzielnie i upadek. To nic że boli. Następnym razem będzie
lepiej. Po jakimś czasie wiemy już co robić by się utrzymać na dwukołowcu. Wiemy jak postępować. I podobnie
jest z życiem. Rodzimy się nie znając świata i czyhających w nim zagrożeń. Oczywiście bierzemy lekcje z
popełnionych wcześniej błędów. Z wiekiem zdobywamy doświadczenie. Im więcej lat mamy tym więcej
przyswojonych informacji. Jakby na to nie patrzeć z wiekiem jesteśmy już tylko mądrzejsi, dlatego powinniśmy
szanować starszych i słuchać ich rad, nawet jeśli wydają nam się dziwaczne. Może warto je przemyśleć.
Zawarta jest w nich pewna mądrość, która w danym momencie wydaje nam się niekoniecznie istotna, ale z
czasem nabiera wartości.                                                                                            Ola Orzoł

Dziecko, gdybym miał swój rozum i twój wiek,
wiedziałbym, co zrobić.   
                                        (Słowa mojego pradziadka)

Chwyć pomocną dłoń!. PixabayPixabay
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        PODSUMOWALIŚMY  I SEMESTR NAUKI     
                           OTO WYNIKI  

E-lekcje

UCZNIOWIE  KL.4-6   Z NAJWYŻSZĄ  ŚR. OCEN  I
WZOROWYM ZACHOWANIEM

Cichocki Bartosz  kl. 6b 
Bednarczyk Olga kl. 6a 
Wasyk Szymon kl.5b 
Szymczyk Dominik kl. 4c
Orzechowska Laura kl. 4a
Rosiński Wojtek kl. 4c
Lisiewska Nadia kl. 4b 
Orzechowski Fabian kl. 4a 
Bożomańska Julia kl. 6b 
Bałon Liliana kl.4a
Ruszczyk Ksawery kl. 4b 
Dasiak Korneliusz kl. 6a 
Niedźwiedzki Kamil 4a 
Ruszczyk Dominika - kl.4b 

Pierwszy semestr nauki za nami ! Oto ranking klas
pod względem średnich ocen:  

1a - 5,83                                          4d - 4,58
1d - 5,81                                          4c - 4,55
1c - 5,78                                          6e - 4,45
2b - 5,76                                          7f - 4,34
1b - 5,75                                          6b - 4,33
2c - 5,68                                          5a - 4,19
2d - 5,58                                          7a - 4,16
2a - 5,57                                          7e - 4,11
3c - 4,96                                          6d - 3,99
3d - 4,96                                          8c - 3,85
3a - 4,95                                          7c - 3,75
3b - 4,92                                          7b - 3,72
4b - 4,75                                          8b - 3,62
6a - 4,66                                          8a - 3,62
4a - 4,62                                          7d - 3,59
5b - 4,61                                          8d - 3,49

Ruszczyk Dominika kl.4b 
Gawrych Maciej kl. 5b 
Bogdańska Lilianna kl.6a
Jaworska Gabriela kl.6e 
Sęk Miłosz kl. 4d 
Wiktorowicz Amelia 6a
Jaworska Michalina  6e
Domurad Oliwia kl.4b 
Zera Natali kl. 5b 
Zera Łukasz kl. 5b 
Kłos Róża kl. 5b 
Niedźwiedzka Aleksandra kl.4b 
Kur Kinga kl.4c 
Szkodzińska Kamila kl. 5a 
Szurnicka Nikola kl. 4c

Pixabay



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 14 01/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plZitajta!

NIETYPOWE  ŚWIĘTA  W STYCZNIU  

   Zajrzyj do kalendarza!

Dzień Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej 

Chciałabym przedstawić zbiór mało znanych świąt
obchodzonych w styczniu.
Oto kilka najciekawszych: 

3 styczeń- Dzień Słomki Do Picia 
5 styczeń- Dzień Bitej Śmietany 
11 styczeń- Dzień Wegetarian, Dzień Sprzątania
Biurka 
13 styczeń- Międzynarodowy Dzień Koszuli 
15 styczeń- Dzień Wikipedii 
17 styczeń- Światowy Dzień Pizzy 
19 stycznia - Dzień Popcornu
18 styczeń- Dzień Kubusia Puchatka 
21 stycznia –Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka  
23 styczeń- Dzień Bez Opakowań Foliowych 
26 styczeń- Dzień Drugiej Połówki 
28 styczeń- Międzynarodowy Dzień LEGO 

Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej
30 styczeń- Dzień Głupkowatych Powitań Na Poczcie
Głosowej
31 stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania

Pamiętaj, że każdego dnia jest powód do
świętowania!  :) 
                                                       Lilianna B.

Styczeń

28 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej. Data ta
ma nam przypominać, jak bliskie i jak realne jest
zagrożenie użycia broni jądrowej. 
Bomba atomowa została  zrzucona podczas II wojny
światowej na Hiroszimę, w 1945 roku 6 sierpnia i
Nagasaki, 9 sierpnia. 
Stworzyli ją Robert Oppenhimer i Albert Einstein.
Zasada działania bomby atomowej polega na
rozszczepieniu się uranu. Bombardując jądro uranu
neutronami, doprowadza się do jego rozszczepienia z
emisją energii i neutronów. Neutrony te mogą albo
uciec z próbki uranu, albo spowodować
rozszczepienie kolejnych jąder. 
Największą z nich jest Car- bomba o mocy 58 mega
ton. Wysokość jej wybuchu miała ok. 40 kilometrów.
                                                                                         
                                                      Jakub Podbielski

Grzyb atomowy
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W tych czasach możliwości zyskania popularności jest
mnóstwo. Jednym z nich jest nagrywanie na
platformie Youtube (czytaj: jutub), czyli platformie do
udostępniania filmików innym osobom. Możesz tam
wstawiać np. poradniki, piosenki, recenzje, gameplaye
i wiele innych formatów. Na początek musisz założyć
konto, a następnie utworzyć dla tego konta kanał.
Potrzebny ci będzie jedynie telefon z mikrofonem i
kamerą. Wymyśl krótką, łatwą do zapamiętania i
tematyczną nazwę np. Vlogster34. Aby stać się
popularnym YouTuberem musisz mieć dużą ilość
subskrybcji, łapek w górę i wyświetleń. Jest to bardzo
czasochłonne, ale może być też przyjemne. Jeśli
masz kolegę, który jest popularny na YouTube, nagraj
z nim odcinek. Wtedy jego widzowie zobaczą, że
masz z nim odcinek i część nich wejdzie na twój
materiał, dzięki czemu zyskasz większą popularność.
Innym sposobem jest dodawanie własnych
miniaturek, czyli zdjęć, które pozwalają widzom
zobaczyć krótki podgląd twoich filmów, np. Duży napis
,,Recenzja gry ,,Forza Horizon 5!"" w kolorze
czerwonym. Dynamiczne intra (wstępy) dodadzą
twoim widzom chęci do obejrzenia tego filmu. Jeżeli
nagrywasz vlogi, to możesz stworzyć playlistę, na
której będziesz udostępniał film np. typu vlog. Dzięki
temu twoi widzowie będą mieli łatwy dostęp do 
odcinków.  Mam nadzieję, że wam pomogłem.             
           Jakub Podbielski 

Streamować (czytaj: strimować), czyli transmitować na żywo, można praktycznie
wszystko: muzykę,gry lub swoje prywatne życie.
Do streamowania potrzebny jest dobry komputer
program  i platforma, na której będzie odbywał się
stream, najpopularniejsze z nich to youtube
(czytaj:jujub), twitch (czytaj: tłicz) i mixer (czytaj:
mikser) . Streamerów można wesprzeć, wysyłając
donate (czytaj donejt), czyli drobne pieniądze. Należy
pamiętać że streamy są na żywo i nie da się nic
wyciąć, tak jak przy wstawianiu filmiku, np na
YouTube. Żeby zachęcić ludzi do oglądania naszych
streamów można zrobić chwytliwy tytuł i miniaturkę,
Zamiast czarnego ekranu podczas chwilowego
wyjścia lepiej dodać animowany napis "Zaraz
wracam" . To zachęci ludzi do poczekania na
kontynuację lub postanowienia powrotu do streama.
Później dobrym pomysłem jest również dodanie
odliczania do końca streama, żeby widz widział, ile
zostało czasu do zakończenia transmisji. 
Jak wspominałem wcześniej, do streamowania
potrzebny jest program. Najpopularniejszym z nich
jest Open Broadcaster Software Studio, czyli w
skrócie OBS studio. 
Zachęcam do streamowania. Pamiętajcie jednak, że
W SWOICH  TRANSMISJACH   NIE MOŻECIE
NIKOGO OBRAŻAĆ  ANI HEJTOWAĆ.
                                                      Maks Łoamiak

Twitch

YouTube

                               JAK ZOSTAĆ 
                 YOUTUBEREM  I STREAMEREM?

Pixabay
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              Mój  pupil
               CHOMIK

Sposób przygotowania: 
Ciasto:
Składniki na ciasto połącz, ugnieć i podziel na 4
części. Każdą część podziel na kolejnych 5.
Następnie rozwałkuj je bardzo cienko i odrysuj na nich
koło przy pomocy spodu od tortownicy. Z całego
ciasta powinno wyjść co najmniej 20 okrągłych
placków. Tak powstałe krążki oraz okrawki ciasta ułóż
na blasze i upiecz w temperaturze 180 stopni na złoty
kolor. Placki pozostaw do wyschnięcia, a okrawki
zmiel w maszynce do mielenia na kruszonkę.
Masa budyniowa:
¾ litra mleka zagotuj, dodaj margarynę i 3 cukry
waniliowe. 4 żółtka ukręć z 1 szklanką cukru, dodaj 5
łyżek mąki krupczatki i szklankę mleka. Zestaw mleko
z ognia, wlej masę z żółtek i zagotuj. Tak powstałą
masę przelej do drugiego naczynia i zostaw do
przestygnięcia. Placki przekładaj ciepłą masą. Na
koniec, wierzch oraz boki ciasta, posyp okrawkami
zmielonymi w maszynce.
                            SMACZNEGO               
                                                Michalina Jaworska

   
Składniki na ciasto:       Składniki na masę:
4 żółtka                             ¾ litra mleka
4 łyżki śmietany                margaryna  
margaryna                        3 cukry waniliowe
5 łyżek mleka                   4 żółtka
5 łyżek masła                   1 szklanka cukru
4 łyżki cukru                     5 łyżek mąki krupczatki
0,5 kg mąki                      1 szklanka mleka
½ łyżeczki proszku 
do pieczenia

.

       Pyszna 
         NAPOLEONKA

Oto kilka rzeczy, które powinny wiedzieć osob,y które
planują mieć w przyszłości chomika:
 Chomiki jedzą  2 razy dziennie rano i wieczorem.
Jedzą głównie specjalną karmę/nasiona (najchętniej
słonecznik), ogórek czasem też marchewkę. Klatkę
chomika powinno się czyścic co tydzień, wymieniając
trocinę, czyszcząc miseczkę na nasiona oraz
pojemnik z wodą. Chomikowi powinno się zapewnić
kołowrotek lub jakieś drabinki, ponieważ musi się 
ruszać oraz domek, w którym zwierzątko może się 
chować. Ważne jest też to, że chomików nie powinno
się nosić na rękach. Należy robić to tylko w razie
potrzeby, gdy czyści się klatkę.
                                         Paulina Laskowska

Pixabay
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Opowiadanie Oli Orzoł-
ciąg dalszy

Zaczęłam kojarzyć okolicę. Widziałam aleję domków.
Wszystkie zostały już udekorowane z wyjątkiem
jednego. Stał na samym końcu. Dawno już nikt tu nie
mieszkał, mimo to i tak budynek wyglądał przepięknie.
Znajdował się pod wielką, śnieżną poduszką, od której
odbijały się ostatnie promienie zachodzącego słońca.
W tym momencie uświadomiłam sobie, że dzień jest
krótszy niż latem. Na szczęście już nie byłam daleko
od domu Klary. Wystarczyło przejść przez las.
Jeździło tędy sporo samochodów. W większości
należały do mieszkańców. W tym również do Klary. W
sumie to bardziej do jej rodziców i starszego
rodzeństwa. Nie potrzebowałam nawet dziesięciu
minut i znalazłam się w samym środku ciemnego lasu.
Zaczęłam panikować. Nic już nie widziałam. Na
szczęście miałam przy sobie telefon, który mógł mi
posłużyć jako latarka. Szłam jeszcze chwilę, ale
stanęłam. W końcu mam nawigację i ...baterię, która
za chwilę zupełnie się rozładuje. Mogłam o tym
pomyśleć zanim w pośpiechu wybiegłam z domu.
Zasięg był bardzo słaby, jak to w lesie. Od razu
wyłączyłam wszystko z wyjątkiem latarki. Na
szczęście długo nie musiałam czekać. W oddali
zaświeciły się dwie małe iskierki. Zmierzały w moją
stronę. Nie mogło to być nic dużego, ale naprawdę się
bałam. Znajdowały się już zaledwie osiem kroków
przede mną, gdy się zatrzymały. Nie mogłam się
ruszyć. Nie znoszę tego, że zawsze, gdy czegoś się
boję, staję bez ruchu. Zwierzę skoczyło.  Krzyknęłam
ze strachu. Okazało się, że to kotka Klary - Tara. 

Odetchnęłam z ulgą. Kotka zaczęła biec. W tym
samym momencie telefon wydał dziwny dźwięk i
zgasł. Teraz już naprawdę nic nie widziałam.
Kierowałam się słuchem. Tara na moje szczęście
bardzo lubi mruczeć, ale mimo to było bardzo trudno
się poruszać. W końcu ludzie nie mają aż tak
wyczulonego słuchu. Czułam, że jeszcze trochę i się
zgubię. Nagle w oddali zobaczyłam światełka, takie
jak te, którymi ozdabia się domy w czasie świąt.
Zostałam uratowana. Wyszłam z lasu i co więcej
byłam już blisko domu Klary. Podeszłam do furtki i
zadzwoniłam domofonem. Zza drzwi od razu wybiegła
Klara. Spytała, co robię o tej porze sama w tej okolicy.
Przez chwilę naprawdę nie wiedziałam, co
odpowiedzieć. Przyjaciółka zaprosiła mnie do środka.
Dostałam nawet kubek gorącej herbaty i kocyk.
Opowiedziałam całą przygodę od wyjścia z domu, aż
po wyjście z lasu. Klara zadawała przy tym bardzo
dużo pytań. Nie pamiętam, co się dalej działo,
ponieważ zasnęłam ze zmęczenia. Wiem, że tak nie
wypada, ale nawet nie wiedziałam, kiedy to się stało.
W środku nocy obudziła mnie moja mama. Rano
obudziłam się już w swoim łóżku. Od razu jak wstałam
zauważyłam torbę stojącą obok biurka. Zajrzałam do
środka. Klara zadbała o to, by nikt nie zobaczył, co
może być w środku. Musiałam rozpakować karton.
Myślałam, że się popłaczę. W środku był jeszcze
jeden karton, ale tym razem znajdował się w
styropianie. Rozpakowałam ostatnie pudełko. Teraz
już nie wytrzymałam. Byłam tak szczęśliwa, ponieważ
w środku znajdowała się ręcznie zdobiona szklana
bombka, dokładnie taka sama jaką zbiłam w sklepie i
chciałam podarować tacie na prezent. Na pewno jest
dużo lepsza od tej, którą wcześniej sama wybrałam,
ponieważ Klara poświęciła swój czas, żeby mi
pomóc. 

Kot Pixabay
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      Zimowych zabaw czar

Pamiętajcie! Podczas zabaw nie

zjeżdżajcie z górki w pobliżu ulicy!!

Niedawno skończyły się ferie zimowe i jeszcze chętnie
wracamy wspomnieniami do zabaw na
śniegu. Jednym z symboli zimy jest bez
wątpienia bałwan. 18 stycznia przypada
również Dzień Bałwana. Jest to jedno z wielu
wspomnień z dzieciństwa, które łączy ze sobą
praktycznie wszystkich. Budowanie bałwana było i
ciągle jest, niezwykłą zabawą nie tylko dla dzieci, ale
także dorosłych. Wy również nadesłaliście do nas
swoje arcydzieła. Możecie je powspominać z łezką w
oku, ponieważ rozpłynęły się wraz z pierwszą odwilżą,
ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zrobili nowe.
PAMIĘTAJCIE, zabawy na świeżym powietrzu
sprzyjają zdrowiu. Do dzieła!
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       Rusz       
      głową!

Znajdź różnice

Mam nadzieję, że ostatnie Rusz głową! się
podobało? Poniżej są odpowiedzi do
krzyżówki. Kolejne zagadki dotyczą babci
i dziadka. Musisz znaleźć 10 różnic w ich
portrecie.  Odpowiedzi prześlij do naszej
redakcji. Miłej zabawy!           Amelka W.

Jest to osoba, jakich wiele na świecie, i w swojej
rodzinie także ją znajdziecie. Bywa też z mąki,
pieczywo to znane, Jest też roślina, kładą ją na ranę.
Wszystkie te rzeczy mają wspólne imię, którego
szukaj w tej zagadki rymie. 

A.W
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      Porady nastolatków

Jak to świetnie, że tyle jest na
świecie rzeczy do lubienia.

Jak bezpiecznie
korzystać z Internetu?

Uśmiechnij się! 
Z uśmiechem Ci do twarzy!

   Przeczytałam  „Anię z Zielonego Wzgórza” L.M
Montgomery, ponieważ poleciła mi ją ciocia. Autorka
napisała całą serię o przygodach dziewczynki. Lucy
Maud Montgomery była pierwszą w historii Kanady
kobietą, którą wybrano na członkinię Królewskiego
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Wielkiej Brytanii.

   Książka opowiada o rudowłosej sierocie, która jest
pomysłowa oraz wygadana. Rodzeństwo Cuthbert
adoptuje Anię na Zielone Wzgórze. W Avolnea
poznaje Dianę, która staję się jej bratnią duszą, oraz
Gilberta, który po krótkim czasie zostaje jej wrogiem.
Dziewczynce ciągle przeszkadzają rude włosy, które
próbuje przefarbować na czarny kolor co kończy się
marnym skutkiem. Ania przeżywa jeszcze masę
wspaniałych przygód.

   Książka bardzo mi się spodobała. Myślę, że będę
wracała do niej jeszcze wiele razy. Zdecydowanie to
moja ulubiona lektura. Bardzo polecam!

                                                 Liliana Podbielska

Starsza para siedzi w kościele na mszy.
Żona przechyla się do męża i mówi: “Nic nie słyszę...
nie wiem – klękać czy wstawać? Co robić?”
Mąż odpowiada: “Zmienić baterie w aparacie
słuchowym!”

Numer redagowali: 
Kuba Podbielski, Lilianna Bogdańska, Paulina
Laskowska Michasia Jaworska, Aleksandra
Orzoł, Liliana Podbielska, Amelia Wiktorowicz,
Szymon Augustowski, Mikołaj Markowski, Maks
Łomiak,  Red. naczelna: Urszula Nalewajk

Korzystając z Internetu należy pamiętać o
przestrzeganiu kilku zasad, dzięki którym będziesz 
bezpieczny i nikomu się nic nie stanie!

1. Nie wchodź na niedozwolone strony.
2. Nikogo nie obrażaj, nie zamieszczaj złośliwych 

komentarzy itp.
3. Nie  umawiaj się z obcymi. Nigdy nie wiesz, kto

surfuje po drugiej stronie.
4. Nie  podawaj nikomu swojego imienia i nazwiska,

adresu, godzin pracy rodziców, informacji o stanie
majątkowym itp.

5. Nie zamieszczać zdjęć, filmików itp. innych osób
wbrew ich woli!  Nie wolno  nikogo nagrywać bez
jego zgody i rozpowszechniać jego wizerunku!!
To jest karalne!

6.  Nie ufaj darmowym sieciom.
                                           Szymon Augustowski
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