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                Zaczynamy przygodę ze szkolną gazetką! 

           
      W pierwszym numerze             
          przeczytacie o:

Dział kulinarny:

przepis na pyszny
koktajl jagodowy z
książki dostępnej w
bibliotece szkolnej
"Dzieci gotują"

Nasi pupile: koty

Nasze prace
plastyczne: 

rysunki uczennic z
klasy 3a i 3b

Wydarzenia z
życia biblioteki: 

zapraszamy do
zapoznania się z
ofertą książek

Uczniów klas
drugich biblioteka
zaprasza w ponie-
działki na zajęcia o
Muminkach.

Wydarzenia ze
szkoły i biblioteki:

Oceń książkę, którą
przeczytałeś

Jeden z uczniów
klasy 3a podarował
bibliotece kilka
ciekawych książek
dla młodszych klas.

W szkole został
ogłoszony konkurs
plastyczny na
najpiękniejszego
aniołka bożonaro-
dzeniowego dla
uczniów klas 1-3
oraz 4-8. Z
niecierpliwością
oczekujemy na
wyniki konkursu :)

Jak oceniamy książki,
które przeczytaliśmy
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        Przepis na napój bogów - koktajl jagodowy

deser

Napój bogów

Koktajl można
przyrządzić ze
śmietanki,
jogurtu, mleka,
kefiru.

Przygotuj:
- mikser
elektryczny
- łyżkę
- naczynia, w
których podasz
napój
- sitko do mycia
owoców

- duży dzbanek
- szklankę

Składniki: 
- pół kilograma
jagód
- 3 łyżki cukru
- pół litra
słodkiej
śmietanki
- 1 mały
pojemniczek
........

Sposób
przygotowania:

1. Umyj jagody
na sitku, pod
bieżącą,
chłodną wodą.
Umyte jagody
odstaw na bok,
żeby obciekły.

2. Odsyp część
owoców.
powinny zająć
mniej więcej
połowę
szklanki.
3. Wsyp do
miksera cukier

oraz pozostałe
jagody i miksuj
aż powstanie
śliczna,
fioletowa masa.

4. Wlej do
dzbanka
śmietanę.
Jagodową
masę też
przelej do
dzbanka ze
śmietaną i
wymieszaj
wszystko
razem.

5. Gotowy
koktajl przelej
do szklanek.
Delikatnie
ozdób go
chmurką ze
śmietany i
jagodami.

Napój gotowy

Smacznego :) 

Deser z
książki:

"Dzieci
gotują" 

autor:

 Agnieszka
Górska

Karolina Szczogiel, kl.
3b
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                               Nasi pupile: koty.

Chodzi własnymi drogami, podobno
ma dziewięć żyć.

  Zapraszamy do   
      biblioteki

Kto ma kota ten
wie do jakich
psot to zwierzę
jest zdolne.
A kto nie ma
kota a chciałby
mieć, ten
powinien
przeczytać
książkę pod
tytułem
„Wszystko o
twoim 
zwierzęciu –
KOT” autorstwa
Gill Page.

Ta krótka i
przyjemna
lektura
wprowadzi cię w
tajniki życia z
kotem od
waszego
pierwszego
spotkania aż do,
no wiecie…
czyszczenia
kuwety.

Chodzi
własnymi
drogami,
podobno ma
dziewięć żyć i
nie należy
kupować go w
worku. W
Egipcie, miał
świątynie i
czczono go jako
jedno z wielu
bóstw.
Jest bohaterem
setek książek,
opowiadań 

i anegdot. Od
kilku tysięcy lat
towarzyszy
człowiekowi
i na dobre
zadomowił się w
naszej kulturze. 
Zapewne
domyślacie się,
że tematem jest
Felis Catus  po
naszemu kot.

autor: Nina
Fluśnik, kl. 3a

kot

kot

Ola Kościelny, kl. 3a

Nina Fluśnik, kl. 3a
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Góry

Góry

Julia Painta, kl.
3b

Magda Greń, kl.
3b
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Zapraszamy
do
zapoznania
się z
książkami
podarowa -
nymi
bibliotece
przez
ucznia z
klasy 3b, m.
in. o
Kubusiu
Puchatku,
Gangu
Fajniaków,
Słodziaków.

           Książki otrzymane w darze od Kuby z klasy 3b.
                                     Dziękujemy :)

W tym roku
szkolnym
uczniowie
naszej szkoły,
którzy
przeczytali
książkę i
zwracają ją do
biblioteki mogą
ocenić książkę
w
trzystopniowej
skali. 
Książkę ocenia
się poprzez
wrzucenie

karteczki w
określonym
kolorze do
pojemnika na
głosy.
Skala oceny
książek:
kolor niebieski -
dobra, czyli
bawiłam/łem
się dobrze,
zostanie w
mojej pamięci.
kolor żółty -
średnia, czyli
nie żałuję

poświęconego
czasu, ale w
pamięci mi nie
zostanie.
kolor czerwony
- kiepska,
szkoda czasu.
Czy książki,
które
przeczyta-
liśmy podobały
się nam?
Zdecydowana
większość
książek została
oceniona

pozytywnie. Do
listopada
oceniono
łącznie 132
książki, z
czego:
105 książek
oceniono w
kolorze
niebieskim, co
stanowi 80%
wszystkich
pozycji.
23 książki
zostały
ocenione

w kolorze
żółtym, co
stanowi 17%
wszystkich
książek.
4 książki nie
podobały się
po
przeczytaniu,
co stanowi 3%.

Zapraszamy do
biblioteki, aby
wypożyczać i
oceniać książki

M. Samól  :)


