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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA obchodzimy go 25 listopada.
Data nie jest przypadkowa.
Właśnie tego dnia powstała pierwsza maskotka pluszowego misia.

HISTORIA MASKOTKI
Było to bardzo dawno temu. Prezydent Stanów Zjednoczonych – T. Roosvelt w 1902 roku był z przyjaciółmi na
polowaniu. Postrzelono wtedy małego niedźwiadka. Prezydent kazał go uwolnić. Całą historię opowiedziano w
waszyngtońskiej prasie, ale za pomocą komiksu.
Wśród czytelników był producent zabawek, który tak się zainspirował, że stworzył dla dzieci nową zabawkę,
właśnie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, bo prezydent miał na imię Teodor.
Maria Dębowska
Tyle lat minęło, a pluszowy miś
wciąż jest zabawką wielu dzieci na
całym świecie.

ŚWIĘTO MISIA Z PLUSZU
Samo święto nie ma długiej
tradycji.
Obchodzimy je dopiero od 2002
roku, kiedy to pluszowy miś miał
swoje setne urodziny.
Ale jak wspaniale! W szkołach,
przedszkolach,
bibliotekach
i
domach.
Maja

SYMBOLICZNY PLUSZ
Ale co to jest ten plusz?
To taki mięciutki materiał, którego
uwielbiamy wszyscy przytulać - jest
milusi, kolorowy i był prawie z
każdym z nas od najmłodszych lat.
Bo pluszak to symbol dobra,
miłości, ciepła, łagodności i
opiekuńczości. Nic dziwnego, że
pluszowe misie z dzieciństwa mają
nasi rodzice i dziadkowie.
Maria

Te misie mają tak dużo lat, że teraz są w muzeum.
A czy Wy macie zdjęcie swojego misia, tego z bardzo wczesnego
dzieciństwa, gdy jeszcze nie chodziliście do przedszkola?
Przytulcie go w dniu jego święta. Porozmawiajcie z nim, bo na pewno
tęskni za Waszym uściskiem i krótką pogawędką.
Martyna

Popularność tej pluszowej maskotki sprawiła, że zaczęto ją
chętnie wykorzystywać w bajkach dla dzieci.
I tak jest do dziś.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
konkurs
Zuzia Zębala z okazji DNIA PLUSZOWEGO MISIA wymyśliła konkurs dla najmłodszych
uczniów naszej szkoły.
Na kolegium redakcyjnym dziennikarze zaakceptowali pomysł.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia
zapraszamy uczniów klas I - III
oraz przedszkolaków do udziału
w konkursie.

KONKURS BAJKOWEGO MISIA
Na stronach: 4,5,6 przedstawiło się krótko 19 misiów.
Waszym zadaniem jest odgadnięcie ich imion oraz
podanie tytułu bajki, której są bohaterami.
Odpowiedzi zapiszcie na kartkach. Podpiszcie je
swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą (czytelnie).
W poniedziałek, redaktorzy naszej gazetki przyjdą do
Was z bajkowym pudełkiem i zbiorą karteczki.
Na zwycięzców czekają fajne nagrody.
Życzymy powodzenia
Redakcja
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
konkurs

3.
2.
1.
Znam dobrze sztuki walki kung
fu. Jestem czarno biały,
najczęściej noszę brązowe
spodnie. Do zdjęć lubię stawać
w pozie obronnej.

4.
Jestem rudy. Noszę kapelusz i
muszkę w groszki. Często
widzicie mnie w towarzystwie
przyjacielskiej żaby. Zawsze
jestem uśmiechnięty.

Jesteśmy braciszkami. Lubimy
pomagać innym. Nie mamy
koloru misiowego, bo jesteśmy
fioletowi. Zawsze widać nas
razem. Ubieramy się
najczęściej w spodnie lub
kombinezon. Lubimy latać
samolotem.

Mieszkamy w domku. Jesteśmy
rodzinką. Jeden z nas jest
ubrany w fartuszek, drugi
koszulę lub spodenki. Bardzo
lubimy porządek. Co rano
ścielimy łóżka i łóżeczko. A
zanim usiądziemy do
śniadania, odkurzamy krzesła i
krzesełko.
Jesteśmy miłe i ciekawskie!

5.

6.

Czy widzicie, że jestem
niebieski? Ale też przecież
jestem misiem. Zazwyczaj
chodzę w towarzystwie
dziewczynki.
Zawsze jestem uśmiechnięty i
radosny.

Mam futerko i duże białe oczy.
Jestem ciekawski i czasem
śmieszny.
Tak jak wy też chodzę do
szkoły i odkrywam nowe
rzeczy.
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9.
7.
Jestem kudłaty i rudy.
Mieszkam w domku wraz ze
swoimi przyjaciółmi. Jestem
wesoły i lubię obwąchiwać
małe dzieci.

8.
Uwielbiam rozmawiać na
poważne tematy, takie jak
czytanie książek. Najczęściej
widzicie mnie razem z
prowadzącym. Siedzę sobie w
okienku. Niestety, to już
przeszłość. Byłem dawno temu,
ale nie zapomnijcie o mnie,

My jesteśmy zawsze
uśmiechnięte i szczęśliwe!
Jesteśmy w kolorach tęczy!
Każdy z nas ma przypisaną
cechę, która widnieje na
naszych brzuszkach. Widzicie
uśmiechnięte słońce? Ten miś
jest zawsze wesoły, lubi też
robić dowcipy.

12.

10.

11.

Mnie na pewno każdy z was
zna. Mam małą, czerwoną
koszulkę i kocham miodek.
Jestem misiem o małym
rozumku. Czy już mnie
poznajecie? Mam fajnych
przyjaciół, którzy nie są
misiami.

Jestem słodkim misiem w
niebieskim kubraczku i
czerwonym kapelusiku.
Ciekawi jesteście, czy zawsze
jestem taki zabiegany?
Ten, kto mnie stworzył, kupił
samotnego misia pluszowego i
tak mu się go zrobiło żal, że... i
jestem.

miś

konkurs

Zawsze chodzę w zielonym
kapeluszu i równie zielonym
krawacie. Jestem zabawny,
ciekawski i lubię wpadać w
kłopoty. Mieszkam w parku
narodowym.
Zazwyczaj widzicie mnie w
towarzystwie małego
niedźwiadka, który ma na imię
Boo-Boo. Zajmowałem się
przede wszystkim
zdobywaniem jedzenia,
najchętniej poprzez kradzież
koszy piknikowych turystów.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
konkurs

15.
14.
Jestem rudy. Mam biały
brzuszek, Notorycznie
spóźniam się do szkoły. Moim
marzeniem jest śpiewanie.

13.

Jest nas siedmiu. Mieszkamy w
lesie, w bardzo dawnych
czasach. Przeżywamy bardzo
dziwne i niezwykłe przygody.
Uwielbiamy sok z gumijagód. A
znacie o nas piosenkę?
Najmłodszy z nas marzy o tym,
by zostać rycerzem, ciągle
poszukuje nowych przygód.

Mam klapnięte uszko. Często
widzicie mnie w dobranockach.
Chodzę do przedszkola.
Razem z przyjaciółmi, nie
misiami, przeżywam super
przygody.

16.

17.

Jestem
Co
prawda
miłym
jestem
i śmiesznym
mniej znany,
ale równie
misiem.
Pomagam
ciekawy.przetrwać
Najczęściej
widzicie mnie
małemu
chłopcu
w towarzystwie
w dziczy oraz
kolegi, także
ochraniam
gomisia.
przedCzęsto
wpadam w kłopoty.
niebezpieczeństwami.

Jestem bardzo kudłatym
misiem, przyjacielskim i
zabawnym. Często widujecie
mnie z moją opiekunką.

18.

19.

Jestem przyjacielskim misiem.
Mieszkam w domku. Często
odwiedza mnie mała
dziewczynka, też miła. Razem
mamy różne przygody.

Jestem miłym i śmiesznym
misiem. Pomagam przetrwać
małemu chłopcu w dziczy oraz
ochraniam go przed
niebezpieczeństwami.

