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Kalendarzowa zima już się kończy
Przed Wami, drodzy Czytelnicy,
pierwszy i zarazem ostatni zimowy
numer "Widziadełka" w tym roku szkolnym

Co Oko
widziało
.

.

Moi najmilsi!
Dawno się już nie widzieliśmy w naszym
"Widziadełku". Tęskniłem sobie cichutko,
ale za to teraz! Ach, jakie to wspaniałe
spotkanie z Wami. Tyle pięknych dzieł
plastycznych, wykonanych Waszymi
rękami! Tyle pomysłów, które realizujecie.
Tyle projektów, które sami sobie
wymyślacie! Z Wami nigdy nie jest nudno!
Za to jest zawsze bardzo, bardzo miło!
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Co się działo u nas tej zimy?
Zaraz
po
świętach...

... były
ferie
zimowe
Wspomnienia
świąteczne i noworoczne
Spędziłam wigilię u cioci. Pod choinkę
dostałam prezenty: kubek, książkę „Był sobie
pies”,
pamiętnik, skarpetki, perfumy i
słodycze. Pojechałam później na pasterkę do
kościoła w Sochaczewie.
Pierwszy dzień świąt spędziłam z rodziną w
domu. Zjedliśmy obiad, a później - na
spacer. W drugi dzień świąt odwiedzili nas
ciocia i wujek. Po obiedzie znów poszliśmy
na spacer, tym razem na cmentarz do
dziadka i babci. Sylwestra spędziłam w
domu z siostrą. O północy obejrzałyśmy
fajerwerki i poszłyśmy spać.

.

wyk. Mariusz

W Nowy Rok wstałam o godzinie dziesiątej.
Po śniadaniu pobawiłam się z kotami
Benkiem i Frankiem. Cały dzień siedziałam
w domu w piżamie i odpoczywałam z
kotami.

Pozdrawiam serdecznie
Weronika Jaskółka
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Co w pogodzie?
Nagie, smutne drzewa wokół nas, jak
to zimą, ale też piękne, słoneczne,
śnieżne i mroźne dni
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Niezależnie od pogody,
wcale się w ferie nie nudziliśmy!
Mateusz, znany już Wam z "Widziadełka",
tworzył nowe rysunki

Wolverine

MS
Franxxs Zero Two

MS
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Dominik odkrył w sobie pasję tworzenia nowych światów,
które zamieszkują postaci z jego wyobraźni.
Zobaczcie, jak plastycznie potraﬁ przedstawić mieszkańców
oraz krajobrazy swoich wymyślonych krain

Jim Orłek

DP

Amy Szypalik

DP

Jissie Lis

DP

Sprosatz

DP
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Wiele osób czytało podczas ferii książki.
Potem robili plakaty lub ilustracje na konkurs ogłoszony przez
bibliotekę szkolną. Oto nagrodzone prace:

III miejsce
III miejsce

Michał

Antek
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"Książka na ferie" - wyróżnione prace. Zobaczcie, jakie
ciekawe książki czytają Wasi koledzy i koleżanki ze szkoły!

.

Damian

.

Kacper

.

Piotrek

.

Gabrysia

.

Kasia

.

Piotrek

.

Bartek

.

Kasia

.

Kuba

.

Damian
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Co roku zimą...
Karnawał!!!
Piotrek
postanowił
zrobić sobie
zabawę
karnawałową
Sam wykonał
wspaniałą
maskę, jak
na bal
w Wenecji

WOŚP
.

.

Również w tym roku nasza szkoła przystąpiła do
zbiórki w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Mimo że sama zbiórka pieniędzy wyglądała
inaczej
(puszka
WOŚP
stała
w
pokoju
nauczycielskim, a uczniowie za pośrednictwem
wychowawców mogli wrzucać przeznaczone na ten
cel środki) udało nam się zebrać 482, 50gr.
Jak zawsze jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc
potrzebującym dzieciakom, dorzucając się do zakupu
niezbędnego
sprzętu
laryngologicznego,
otolaryngologicznego i diagnostyki głowy.
Uczniowie mający zajęcia w szkole z dużym
zaangażowaniem podeszli do akcji i codziennie
sprawdzali, czy puszka zwiększa swoją wagę. Mamy
nadzieję, że ta Orkiestra nigdy grać nie przestanie!
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WALENTYNKI! To dla Was, kochani Czytelnicy
gazetki szkolnej "Widziadełko"!

"Bywają w życiu chwile,
które w pamięci zostają
i choć czas szybko mija,
one nie przemijają.
Są też osoby,
które raz poznane,
bywają w życiu
niezapomniane."

.

Natalka

.

Marcin
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NIE TYLKO ZIMĄ... Bo i latem, i wiosną, i jesienią...
Przez cały okrągły rok KOCHAMY ZWIERZAKI!
Natalka opowiada o tym, dlaczego
kochamy zwierzęta, a także o tym, czego
warto się uczyć... od zwierząt!
Czy zastanawiało was, czemu lubimy
spędzać czas ze swoimi zwierzętami?
Dlaczego kochamy je tak mocno i tak
bardzo, że mówimy na nie: nasi przyjaciele?
Może dlatego, że zwierzę nie oceni po
wyglądzie, ani że coś z nami jest „nie tak”.
Nie popatrzy na nas z wyrzutem i nie
odwróci się od nas. Dlatego nazywamy je
najlepszym przyjacielem.

.

Kotek

Marcin

Ludzie łatwo
oceniają, a
zwierzę nie
oceni, zwierzę
pokocha cię
takim, jaki
jesteś. Ono nie
zważa na to, co
mówimy, my
jesteśmy dla
niego innym
zwierzęciem,
które inaczej
pachnie.
Podobno jeden
pan ze Stanów
zaprzyjaźnił się
z rekinem. Był
to rekin,
któremu pan
uratował życie.
Od tego czasu
są najlepszymi
przyjaciółmi.
Ludzie powinni
się uczyć

Kuba
od zwierząt
tolerancji. Dla
zwierząt nie jest
ważne, czy
jesteście
niepełnosprawni,
czy zdrowi.
Kochamy je, bo
one nas nie
oceniają .
Mówimy
czasami, że
najgorszym
zwierzęciem na
tym świecie jest
człowiek. Jak
wcześniej
pisałam, my
szybko
oceniamy,
zanim poznamy.
I taka moja
mała rada:
uczcie się od
zwierząt jak
najwięcej, bo

nikt i nic nie
nauczy was
takiej MIŁOŚCI i
TOLERANCJI,
jak zwierzę.
Już wiele lat
temu ludzie
zauważyli, że
więź miedzy
człowiekiem a
zwierzęciem jest
silniejsza niż
jakakolwiek inna
i jeszcze raz
powtórzę:
UCZCIE SIĘ
OD ZWIERZĄT
JAK
NAJWIĘCEJ.

