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,,A w maju...
Zwykłem jeździć, szanowni panowie..."

Najpopularniejszymi miejscami na majówkę w Polsce są Tatry,
Pieniny, Beskid Sądecki, wybrzeże Bałtyku, Dolny Śląsk i
Mazury. W naszym kraju nie brakuje jednak wspaniałych, mniej
znanych, a tym samym mniej zatłoczonych regionów, które
najpiękniej wyglądają wiosną: Biebrza, Lubuskie, Roztocze i
Lubelszczyzna czy Pomorze. Z dziećmi warto poznawać nie tylko
parki rozrywki, ale też zwiedzać zamki, pałace, ciekawe muzea,
kopalnie, odkrywać jaskinie i skalne miasta. Kilka dni warto
wykorzystać na wycieczkę do jednego z sąsiednich krajów:
Czechy, Słowacja, Niemcy czy Litwa mają wiele do
zaoferowania. Najpopularniejsze miasta na majówkowy city
break to bez wątpienia Praga, Bratysława, Budapeszt, Berlin i
Wilno, ale tanie linie lotnicze pozwalają teraz wyskoczyć do
Hiszpanii, Portugalii, Skandynawii czy Estoni
         J.W.

A.S.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SKŁAD REDAKCJI

MAJOWE PRZYSŁOWIA

Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.
Maj bogaty sieje kwiaty.
Kiedy mokry maj, będzie żyto jak gaj.
Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.
Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej
wdowy.
Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom
zgryzoty.
Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.
Majowe błoto, więcej niż złoto.
Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w
nocy.
Chłodny maj, dobry urodzaj.
Deszczyk majowy, młodej łzy wdowy.
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
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KĄCIK ,,NAJ"

KĄCIK EKO

SONDA

KĄCIK EKO

.

dbać o przyrodę i doceniać jej piękno... nie zrywać
roślin i sadzić nowe rośliny
-segregować odpady
- reklamówki ekologiczne
- oszczędzać wodę 
- wyrzucać śmieci do kosza
- oszczędzać elektyryczność i nie śmiecić 
- zwykle żarówki zamienić na te energoszczędne,
które zużywają 80% mniej energii niż normalne
- jeździć rowerem lub przemieszczać się pieszo jeśli
to możliwe
-uświadamiaj innym jak ważna dla nas jest ziemia, aby
doceniali jej piękno i nie śmiecili

.
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A W MAJU ...

Julian Tuwim 

Do krytyków
A w maju

Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!

Miasto na wskroś mnie przeszywa!
Co się tam dzieje w mej głowie:

Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,
A najweselej na skrętach!

Na skrętach – koliście.
Zagarniam zachwytem ramienia,
A drzewa w porywie natchnienia
Szaleją wiosenną wonią.

Z radości pęka pąkowie,
Ulice na alarm dzwonią.

Maju, maju! 
Tak to jadę na przedniej platformie
tramwaju.

Wielce szanowni panowie!…

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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OLA GOMUŁKA - NASZA SZKOLNA TANCERKA

KĄCIK CZYTELNICZY

    Hej, jestem Ola z IV C, prowadzę w gazetce KĄCIK
CZYTELNICZY, ale moją pasją jest również taniec.
Tańczę od 3 lat i bardzo to lubię. Mam nadzieję, że i
Was zachęcę, by w tak wspaniały sposób spędzać
wolny czas. Tańczę właściwie wszystkie tańce, jednak
najczęściej jazz. Chodzę też na zajęcia, które
odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i w
czwartki. Co roku występuję  w amfiteatrze nad Wisłą,
co też jest nie lada przygodą. 
     

Hejka, 
przeczytaliście wcześniejszy KACIK?
Pewnie tak, ale jeżeli nie, to zapraszam do
przeczytania. Dziś opiszę książkę pt.
,,Baletnice, przyjaciółki i rywalki’’ . 
Taniec jest moją pasją, zatem wybrałam
tę książkę nieprzypadkowo. Jeżeli
podzielasz moją pasję, to przeczytaj tę
książkę koniecznie. Opowiada ona o
trzech przyjaciółkach, które razem
kochają taniec, tak jak ja. Dziewczyny
dostają pewną ofertę. Spełniają marzenia,
nawiązują nowe znajomości, ale też
pakują się w kłopoty. Wartka, pełna
niespodzianek i nieoczekiwanych
zwrotów akcja stanowi dodatkowy atut.
Naprawdę warto!



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 13 10/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plosiemnastka

Ola i jej rolki

A.G

Hej nazywam się Ola niektórzy mówią do mnie Olax
takie przezwisko. Dzisiaj chce wam opowiedzieć o
mojej pasji. Uwielbiam jeździć na rolkach, robię różne
triki, jeżdżę od 4 lat.Ciekawostka: nauczyłam moją bff
robić kilka trików. Moja bff też lubi jeździć na rolkach
ale ja bardziej , to moja pasja. Ciekawostka: jestem
najmłodsza z klasy , a mam najwięcej zainteresowań,
no mój tata ma 12 prac: jest nauczycielem
wychowania fizycznego noi tata zachęca mnie do
uprawiania sportów. Umiem wszystkie sporty, znaczy
nie udaje mi się piłka nożna np. nie rozumiem czym
się różni kopnięcie piłki czubkiem a bokiem? Co to za
różnica? Rolki , kiedy słyszę te słowo od razu się
ekscytuje np. ja mieszkam w bloku ale tata buduje
dom sam uwierzycie no noi właśnie tam sobie jeżdżę
bo jest beton. Bardzo lubie z wami pisać dzięki za
przeczytanie i spróbuj jazdy na rolkach bo to super
sprawa a może nauczysz się w mgnieniu oka, jak ja.
Dozobaczenia

A.G
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MOJE MIASTO
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WIKTORIA GUZMAŃSKA I JEJ NIEZWYKŁE
UKŁADY TANECZNE 

        Hej,  jestem Wiktoria Guzmańska, mam 11 lat     
i chodzę do 5 klasy szkoły podstawowej. Od
najmłodszych lat interesuję się tańcem i akrobatyką.
Od 3 lat regularnie uczęszczam na zajęcia taneczne
do Studia tańca Fame oraz na zajęcia akrobatyczne.
Treningi z tańca odbywają się dwa razy w tygodniu, 
 a akrobatyczne raz w tygodniu. Moja grupa taneczna
liczy ok. 20 osób. Podczas zajęć rozciągamy się,
kręcimy piruety, skaczemy skoki, robimy szpagaty,
wykonujemy różnego rodzaju wymachy nogami.
Niektóre zajęcia polegają na samodzielnym tworzeniu
układów tanecznych do muzyki podanej przez panią. 
                       .
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KĄCIK ZADAŃ MIŁOSZA LISAJA
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