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To czego dzieci potrzebują, w obfitości dostarczają dziadkowie.
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru,
komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka. 
                                                                                   Rudolph Giuliani 

                       DZIADKOWIE
   -nasza prywatna kopalnia mądrości

21 stycznia obchodziliśmy w Polsce DZIEŃ BABCI, zaś 22 stycznia - DZIEŃ DZIADKA.

Dziadkowie to jedne z najważniejszych osób w naszym życiu. Kochają najmocniej na świecie, wspierają,
rozpieszczają, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, dlatego z okazji ich święta, chcąc im podziękować,
pędzimy z czekoladkami i kwiatami. Najbardziej jednak cieszą własnoręcznie wykonane laurki. Ale jestem 
w stu procentach przekonana, że nie laurki i czekoladki są tego dnia najważniejsze. Wiecie, co myślę?  
Dla Babci i Dziadka liczy się to, że pamiętamy, że odwiedzamy i wspólnie spędzamy z nimi czas.
Kiedyś, jak dorośniemy, a dziadków zabraknie przy nas, będziemy miło wspominać te spędzone
razem chwile.
Babciu! Dziadku! Żyjcie dłuuuuugo i zawsze się uśmiechajcie!!! 
Dziękujemy, że możemy na Was liczyć. 
                                                                                            Kamila Szkodzińska
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Babcia, dziadek i wnuczka

            Wywiad z dziadkami 
          - Janiną i Romualdem         
               Staniszewskimi

W którym roku zaczynaliście szkołę?
- W 1952 r. 
Czym pisało się w szkole?
- Pisało się obsadkami i atramentem oraz ołówkiem.
Czy uczniowie, tak jak w naszej szkole, chodzili
ubrani w dowolne stroje, czy nosili fartuszki lub
mundurki?
- Wszystkie dzieci miały fartuszki i białe kołnierzyki.
Nie było plecaków, były szyte torby. Później dopiero
weszły szmaciane teczki.
Czy nauczyciele Was karali?
- Tak, kary w szkołach były. Najczęściej dzieci
dostawały "łapy", czyli linijką lub kijem po rękach.
Czy dzieci dojeżdżały autobusami do szkoły?
- Nie było żadnych autobusów. Chodziło się na
piechotę, czasami rowerem. W szkole średniej
dojeżdżało się pociągiem.
A ile było klas w szkole podstawowej?
- Było 7 klas. Zerówki nie było. Przedszkola na wsi też
nie było.
Czy w szkole organizowane były jakieś zabawy?
-Były organizowane. Przeważnie Choinka i Mikołaj.
Jak nauczyciele was oceniali?
- Skala oceniania była pięciostopniowa (2,3,4,5). Nie
było 6 i 1. Zachowanie bardzo dobre, dobre i
niedostateczne.
A jakie przedmioty były w szkole?
- Język rosyjski, polski, matematyka, chemia, fizyka,
zajęcia praktyczne, rysunek, śpiew, biologia, historia
geografia.
Czy były jakieś kółka zainteresowań?
- Były przedmiotowe, ale sporadycznie. Było PCK -
Polski Czerwony Krzyż, czyli udzielanie pierwszej
pomocy, SKO itp. W szkołach działały drużyny
harcerskie.                         
Co robiliście po szkole?
- Po lekcjach często się pracowało w ogrodzie 
u kierownika szkoły, a później w domu pasło się krowy
oraz czytało książki.
A nie oglądaliście telewizji i nie graliście 
na telefonach?
- Nie było żadnych telewizorów i telefonów, nawet
radia. Nie było kiosków ani gazet.
To skąd braliście książki? Były jakieś biblioteki?
- Tak, były w szkołach.

A pamiętacie jakie lektury były obowiązkowe 
w szkole podstawowej?
- Pamiętamy "Łysek z pokładu Idy", "Pokój na
poddaszu", " W pustyni i  w puszczy", "Chłopcy 
z Placu Broni", "Zemsta", "Szwedzi w Warszawie"
Która książka najbardziej zapadła Wam 
w pamięci?
- Najbardziej to chyba " Pokój na poddaszu", 
o chorej matce, którą opiekowała  się córką.
A jakie czasopisma dla dzieci i młodzieży były
wtedy dostępne?
 - "Świerszczyk" dla najmłodszych,  "Płomyczek" 
dla starszych i "Płomyk" dla najstarszych.
Czy mieliście w domu jakieś obowiązki?
 -Tak, mieliśmy. Musieliśmy sprzątać w domu 
oraz chodziło się w pole pomagać rodzicom.
Co robiliście zimą?
 - Kiedy wracaliśmy ze szkoły, zjeżdżaliśmy 
na torbach. Tyle było śniegu, że dosięgał dachów
stodół. Mierzyło się wtedy głębokość skacząc 
z dachów w śnieg.
A jak według Was wtedy się żyło?
 - Na tamte czasy żyło się dobrze. Czasem narzekało
się, że nie ma tego, czy tamtego. 
A jakie zawody wykonywaliście po skończonej
edukacji?
- Ja przez 34 lata wykonywałam zawód nauczyciela, a
dziadek przez 40 lat był leśnikiem.
 Dziękuję za wywiad. Dowiedziałam się wielu
ciekawych rzeczy o dawnych czasach. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka wszystkim Babciom i
Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia i pociechy z wnuków.                
                                                  ZUZIA M.

Z.M
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Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj 
w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę 
do zgody.
                                                     ABC Społecznej Krucjaty Miłości  Kard. Stefan Wyszyński

Często, jak się z kimś pokłócimy, mamy wrażenie, jakby nasza złość, rozgoryczenie nigdy
nie miały przeminąć. Po czasie rozumiemy, że  negatywne uczucia nie miały sensu. Sprawy,
które teraz wydają nam się najważniejsze, z czasem tracą na wartości. Ból łagodnieje. Nie
pozwólmy się pokonać. Dbajmy o długotrwałe znajomości, bo może być za późno na
odratowanie ich. Nie czekajmy, aż ktoś wyciągnie rękę pierwszy. Nawet, jak czujemy, że to
nie my doprowadziliśmy do sytuacji kryzysowej i pierwsi nie zaczęliśmy kłótni, spróbujmy
przebaczyć, porozmawiać. Może wszystko wygląda inaczej. Przecież, jak mówi pani od
polskiego, każdy kij ma dwa końce i korona z głowy nikomu nie spadnie, jeśli wykona gest
pojednania. Gdy się już pogodzimy, to powinniśmy zapomnieć o sprawie, a nie wracać
myślami do kłótni. Jest to trudne, ale wykonalne. Nie chowajmy w sercu urazy. Nie bójmy się
przyznawać do swoich błędów. Wszyscy je popełniamy. Pamiętajmy o przebaczeniu, bo one
może nas uratować.    Natalia Cichoń

                        Wyciągnij rękę na zgodę!
                             Refleksje nastolatki
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     Święto Trzech Króli 
        w innych krajach

Trzej mędrcy

  Nie masz źdźbła wątpliwości ani też wątpliwego
wątpienia; żadnej przeszkody, żadnej
nieprawdopodobnej, ani niepewnej okoliczności.
                                                 William Shakespeare

                                 Co to za święto?
                       Historia Święta Trzech Króli

Święto Trzech Króli obchodzone jest w większości
państw Unii Europejskiej między innymi w Niemczech,
 Austrii, Hiszpanii i Włoszech. W Niemczech nosi
nazwę Heilige Drei Könige. Niemieckie dzieci
umieszczają na drzwiach napis C+M+B. Natomiast w
Hiszpanii Święto Trzech Króli jest już obchodzone
wieczorem 5 stycznia. We Włoszech jest zwyczaj, że
dzieci, gdy się przebudzą, otrzymują skarpetki
wypełnione słodyczami. Te dzieci, które nie są
grzeczne dostają ,,węgiel’’, czyli cukierki pomalowane
na czarno. Obecnie w Polsce 6 stycznia
organizowane są orszaki, połączenie tzw. ulicznych
jasełek oraz wspólnego kolędowania.   Diana Malon
źródła: Święto Trzech Króli 2022 w Hiszpanii i
Niemczech. Jak obchodzimy za granicą? - ESKA.pl
Jak obchodzimy Święto Trzech Króli? (deon.pl) Diana Malon

6 stycznia Polacy obchodzili ŚWIĘTO TRZECH
KRÓLI inaczej nazywane Objawieniem Pańskim. Jest
związane z historią o trzech mędrcach podążającymi
od wschodu do Betlejem. Nazywali się Kacper,
Melchior i Baltazar. Pochodzili z różnych
kontynentów: Afryki, Azji, Europy. Podążali za
Gwiazdą Betlejemską  do szopki, w której w
żłobku leżał Jezus. Przynieśli dla nowo
narodzonego Dzieciątka trzy dary:  mirrę,
kadzidło i złoto. Aby symbolicznie zabezpieczyć
domostwa przed chorobami i nieszczęściem,
wg wielu podań poświęconym kadzidłem
okadzano domy i obejście, a  poświęconym
złotem dotykano całej szyi. Obecnie podczas
mszy w kościele święci się kadzidło i kredę.
Kreda jest zabierana do domu i na drzwiach
wejściowych umieszcza się napis K+M+B. Jest
to skrót od  imion mędrców. Legendy głoszą,
że  do Betlejem zmierzał również 4. król- Mag
Artaban. 
Możecie przeczytać o nim tu:
https://www.apostol.pl/czytelnia/legendy-
chrzescijanskie/czwarty-m%C4%99drzec-
wschodu
Źródła: Trzech Króli. Jaka jest historia święta? -
Ciekawostki - MAXXX News | RMF MAXXX

Pixabay
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https://www.eska.pl/news/swieto-trzech-kroli-2022-w-hiszpanii-niemczech-jak-obchodzimy-za-granica-aa-ixfg-2Lak-TU3n.html
https://deon.pl/blogi/artykuly-blogerow/jak-obchodzimy-swieto-trzech-kroli,843#:~:text=%C5%9Awi%C4%99to Trzech Kr%C3%B3li hucznie ochodzone jest w wi%C4%99kszo%C5%9Bci,tych kraj%C3%B3w ma troch%C4%99 inny spos%C3%B3b obchodzenia %C5%9Awi%C4%99ta.
https://www.rmfmaxxx.pl/news/Trzech-Kroli-Jaka-jest-historia-swieta,44198.html#crp_state=1


www.to.com.pl/ Tygodnik Ostrołęcki | Numer 24 01/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Zitajta!

 W zimę też możesz zadbać o aktywność fizyczną!
                           Sporty zimowe

Łyżwiarstwo- to zimowa dyscyplina sportu
polegająca na robieniu: skoków, piruetów, kroków
oraz podnoszeń.  Łyżwiarstwo dzieli się na: figurowe,
synchroniczne oraz szybkie. Początki łyżew były w
dzisiejszej południowej Finlandii. Łyżwiarze mogą
osiągnąć do 60km na godz., a łyżwiarki do 54km. Na
początku łyżwy nie miały służyć do zabawy leczy do
szybszego przemieszczania się na lodzie w dawnych
czasach.

Bobslej- to sport, w którym zjeżdża się w specjalnych
saniach po  sztucznym lodowym torze. Tor osiąga
1500m- 2000m długości.  Bobslej jest zbudowany z
metalu i wyposażony w hamulec i urządzenia do
sterowania saniami. W bobsleju są konkurencje
czwórek i dwójek. Pierwsze zawody odbyły się w 1893
r. w Szwjcarii. Bobslej jest sportem olimpijskim od
1924 r.
                                                

Narciarstwo

Snowboarding- to sport przypominający narciarstwo,
lecz jeździ się na deskę podobnie jak na deskorolce.
Został on stworzony w 1960 r. w Stanach
Zjednoczonych. Jednak szybko uznano go za pełno
prawny sport. Deski są zaprojektowane tak aby łatwo
było się poruszać po śniegu. Deski mają różne
kształty i są dopasowane do osoby, która uprawia ten
sport.
Narciarstwo-  to dyscyplina sportowa, która polega
na przemieszczaniu się za pomocą kijków oraz nart.
Narty są przymocowane do butów narciarza. Są różne
rodzaje tego sportu takie jak: narciarstwo biegowe,
narciarstwo alpejskie, wysoko górskie lub nisko
górskie. Początki narciarstwa zaczynają się około
9000 lat temu w Azji Środkowej. Jednak za ojczyznę
narciarstwa uważa się Skandynawię, tam znalezione
pierwsze rysunki na skałach z nartami.

Źródła: https://wiedza.sklepmartes.pl/krotka-historia-
narciarstwa/  http://www.lyzwy.net.pl/13-
ciekawych-faktow-na-temat-lyzwiarstwa/
http://sporty-zimowe.pl/snowboard-czyli-kilka-slow-
otymsporcie/ https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bobsleje;3878753.html
                                          Miłosz Sęk
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https://wiedza.sklepmartes.pl/krotka-historia-narciarstwa/
http://www.lyzwy.net.pl/13-ciekawych-faktow-na-temat-lyzwiarstwa/
http://sporty-zimowe.pl/snowboard-czyli-kilka-slow-o-tym-sporcie/
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  Kto nie lubi pingwinów? -
Dzień Wiedzy o Pingwinach

Pingwiny mają swoje święto, które przypada 
na 20 stycznia. Nie wszyscy wiedzą, że do rodziny
pingwinów należy 17 gatunków. Żyją na południowej
półkuli ziemskiej, co związane jest z zimnymi prądami
morskimi, ale nie zawsze z Antarktydą. 7 gatunków
wśród 17, woli Antarktydę, pozostałe mieszkają na
oddalonych od bieguna  południowych wybrzeżach
Afryki, Ameryki Południowej, Australii i wyspy
Galapago. Większość gatunków pingwinów różni
się od siebie wyglądem. Pingwin cesarski
(najwyższy gatunek), ma ok. 130 cm wzrostu, a
pingwin mały (najniższy gatunek), ma ok. 33
cm. Ich waga też się różni, od 1 kg do 40 kg.
Kolor piór pingwinów to nie tylko czarny i biały,
lecz też pomarańczowy, żółty (pingwin żółtooki,
królewski, cesarski) i niebieski (australijski
pingwin mały). Niektóre gatunki mają kropki lub
kreski na brzuchu i plamy na wewnętrznej
stronie skrzydeł. Pingwiny są towarzyskie,
mieszkają 
i rozmnażają się w licznych koloniach. Pingwiny

Pingwiny

Pingwiny się komunikują głosem, ostrzegają inne
ptaki, przywołują partnera i swoje młode.
W części, która jest bliżej ciała, pióra pingwina są
bardzo puszyste. Puch gromadzi powietrze, które jest
ogrzewane do 38⁰C i ogrzewa ciało ptaka. Gdy
pingwinowi jest gorąco, wystarczy że nastroszy się i w
ten sposób wypuści gorące powietrze i nabierze
chłodne powietrze.Pingwiny rozmnażają się
składając  najczęściej dwa jaja, które wysiadują 
na stopach, pod fałdem tłuszczowym brzucha.
Podczas wysiadywania jaj, pingwin nie odżywia
się nawet przez kilka tygodni. U niektórych
gatunków pingwinów jaja wysiaduje samiec. Po
wykluciu się młodych oboje rodziców sprawuje
nad nimi opiekę (około 2 miesięcy).  Aż 12
gatunków pingwinów jest w czerwonej księdze
gatunków zagrożonych. Związane to jest z
destrukcją miejsc lęgowych,  straszeniem
zwierząt przez ludzi, drapieżnictwem zwierząt
wprowadzonych do środowiska przez ludzi i
zanieczyszczeniami środowiska.
Źródło: https://zoo.gda.pl/swiatowy-dzien-
wiedzy-o pingwinach/ 
https://ciekawostki.online/ciekawostki/17/o-
pingwinach             Laura Orzechowska

Pixabay

Pixabay

https://zoo.gda.pl/swiatowy-dzien-wiedzy-o-pingwinach/
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Pij mleko będziesz wielki
jak SUPERMAN

   PRZEPIS NA ZSIADŁE       
              MLEKO

1.Skład mleka:   
Mleko zawiera wiele ważnych składników
odżywczych, które są nam potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania. Wśród nich można
wyliczyć: magnez, fosfor, lipidy, białko, niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas mlekowy,
witamina A, witamina B12, wapń, inne witaminy w tym
witaminy C, D, E, K, PP oraz witaminy z grupy B.
2.Właściwości mleka 
Mleko zmniejsza ryzyko wielu chorób, w tym
osteoporozy, nadciśnienia tętniczego, raka jelita
grubego i choroby niedokrwiennej serca. Dieta bogata
w wapń, hamuje apetyt, pomaga schudnąć. Oznacza
to, że wbrew niektórym opiniom mleko nie sprzyja
tyciu, a wręcz przeciwnie.
3.Spotkanie z mlekiem
Mleko to pokarm towarzyszący człowiekowi od dnia
narodzin. Pierwszy rodzaj mleka, z jakim się stykamy,
to mleko matki, które jest zastępowane jest mlekiem
pochodzenia krowy, a w przypadku nietolerancji
laktozy -mlekiem sojowym. Z wiekiem ilość
spożywanego mleka zmniejsza się.
3.Rodzaje mleka 
Znamy wiele rodzajów mleka, np.: 
mleko kokosowe ma biały kolor, gęstą kremową
konsystencję i charakterystyczny kokosowy smak,
mleko krowie jest standardowym mlekiem
spożywczym. 
                                                 Szymon Bakuła 
źródła:Mleko - skład, właściwości, rodzaje | WP 
abcZdrowie   Mleko kokosowe - poznaj jego skład i
właściwości - Next-Level.pl

Do przygotowania zsiadłego mleka używaj mleka
niepasteryzowanego, najlepiej takiego prosto od
krowy (kupisz je na prawie każdym bazarku).               
                         Pamiętaj!
Jak mleko się już zsiądzie musisz je schować do
lodówki i spożytkować w przeciągu 2-3 dni.

1.Niepasteryzowane (nie chłodzone) mleko przelej do
słoika i odstaw na dzień lub dwa w cieple miejsce. Po
tym czasie powinno już się ściąć, a na wierzchu
utworzyć się warstwa śmietany, którą możesz
wykorzystać do zabielenia zupy.
2. Do mleka niepasteryzowanego dodaj łyżkę
kwaśnego mleka i dobrze wymieszaj, to przyśpieszy
proces kwaśnienia.
3. Możesz też dodać kilka łyżek kwaśnej śmietany, to
też przyśpieszy zsiadanie się mleka.
4. Zsiadłe mleko możesz też zrobić ze zwykłego
mleka w kartonie. Musisz jedynie dodać do niego
pałeczki kwasu mlekowego, które prawdopodobnie 
kupisz w aptece.         Szymon Bakuła 

źródła: Zsiadłe mleko - jak je zrobić w domu? -
Gotujmy.pl

Mleko w tanku Szymon Bakuła

https://zywienie.abczdrowie.pl/mleko
https://zywienie.abczdrowie.pl/mleko
https://next-level.pl/pl/n/Mleko-kokosowe-poznaj-jego-sklad-i-wlasciwosci/38
https://gotujmy.pl/jak-zrobic-zsiadle-mleko,artykuly-kacik-babci-halinki-artykul,311.html
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 Bądź dalEKOwzroczny

Ekologia jest jedną z nauk, która  zajmuje się
przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza.
Ekologia w dosłownym tłumaczeniu z języka
greckiego oznacza naukę o domu. Środowisko to
przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. To
właśnie w nim dorastamy, uczymy się nowych
rzeczy. Ekologia bada wszystkie zależności
pomiędzy każdym organizmem zamieszkującym
nasze środowisko. To znaczy, że w jej zakres
wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi, ale
również zwierząt oraz roślin
Edukacja na temat ekologii powinna dotyczyć
wszystkich ludzi – dorosłych oraz dzieci. Im
wcześniej podejmujemy działania zmierzające 
do zrozumienia tej dziedziny nauki ,tym lepiej
okazujemy szacunek miejscu, w którym
mieszkamy.
Źródło: http://eko-miszmasz.pl/co-to-jest-ekologia-jak-
wytlumaczyc-dzieciom/

Ekologia

          Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty 
                           bez pokoju z przyrodą.

A TY, JAK MOŻESZ DBAĆ O SWOJĄ  PLANETĘ?
PAMIĘTAJ, segreguj śmieci:
-niebieski kosz do papieru,
-żółty kosz do metali i tworzyw sztucznych,
-brązowy kosz do odpadów BIO,
-zielony kosz do szkła,
-czarny kosz do odpadów zmieszanych.

Jak dbać o naszą planetę:
*nie rzucajmy śmieci do lasu lub  parku,
*oszczędzajmy światło,
* dbajmy o czystość wody i pamiętajmy, że kiedyś
się wyczerpie, dlatego nie myjmy zębów pod
bieżącą wodą i używajmy kubeczka.
 
                                      Wiktoria Giers
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Pierwszą figurkę LEGO
wyprodukowano w 1974 roku.
Wyglądała inaczej niż obecnie. 
Masowa produkcja ludzików z
klocków ruszyła w 1978 roku.

Twórca fabryki klocków Lego był duński
producent zabawek -Ole Kirk
Christiansen (ur. 7. 04.1891 we Fliksov,
zm.11.03. 1958 
w Billdun).

W 1947 firmao Lego zaczęła produkować zabawki z tworzywa
sztucznego. Wielki światowy sukces przyniosły przedsiębiorstwu klocki –
pozwalające na uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji połączeń.
Nazwę Lego przedsiębiorstwo przyjęło w 1934 r. Jest to skrót utworzony
od duńskiego zwrotu „leg godt” (baw się dobrze), natomiast jednym ze
znaczeń tego wyrazu po łacinie jest„składam”. Firma wyprodukowała 
wiele różnych serii: Architect, DOTS, DUPLO®, Friends ,Kraina lodu,
Harry Potter™, Ideas, Jurassic World™, LEGO® Art, LEGO® Education,
LEGO® Super Mario™, Marvel, MINDSTORMS®, Minecraft®,
Minifigurki, Minions, Monkie Kid™, NINJAGO®, Power Functions,
Powered UP, SERIOUS PLAY®, Speed Champions, Spider-Man, Star
Wars™, Stranger Things, Technic, Trolls World Tour, VIDIYO™ i wiele
więcej. Aktualnie tworzone są klocki Lego zrobione z bambusa. Lego
posiada własne parki rozrywki. Czy wiecie, że gdyby podzielić wszystkie
klocki LEGO na mieszkańców świata, okazałoby się, że każdy człowiek
ma 62 klocki.
Moim zdaniem LEGO to klocki dla małych i dużych dzieci. 
Chętnie bawią się nimi nawet dorośli   ;)         Jakub Podbielski
Źródło: https://figurkoweramki.pl/blog/ciekawostki-o-lego/
Wikipedia 

Życie można przyrównać do klocków lego, które napawają
człowieka wyobraźnią, pozwalając kreować swój własny świat.

Park Rozrywki

                              KLOCKI  LEGO
        - plastikowe elementy, które podbiły świat
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                    Muzyka łagodzi  obyczaje   

Jednymi z najpopularniejszych  wykonawców utworów
słuchanych przez moich rówieśników są: 
-Justin Bieber,
-Rihanna,
-Lady Gaga,
-Miley Cyrus,
-Céline Dion,
-Beyonce.

A teraz powiem Wam więcej o Beyonce:

Urodziła się w 1981 w Huston w Texasie. Jako
dziecko uczestniczyła w konkursach wokalno-
tanecznych. Karierę zaczęła w Destiny's Child 
w latach 90. XX w. Debiutancką płytę solową wydała
w 2003 r. Sopranistka dzięki tej płycie zdobyła pięć
nagród Grammy oraz trafiła z dwoma singlami na
szczyt listy Billboard Hot 100. Ogółem zdobyła 
17 Grammy i w 2018 r. jej singiel "Crazy in Love"
został uznany przez "Rolling Stone" 
za najlepszy utwór XXI wieku.

                                                                      Filip R.

Teraz nieco więcej  o Billie Eilish:
 
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell – amerykańska
piosenkarka i autorka tekstów wykonująca muzykę
alternatywną i pop. Laureatka siedmiu nagród
Grammy, trzech MTV Video Music Awards i dwóch
MTV Europe Music Awards 2019 oraz Apple Music
Awards 2019.

Czas na ciekawostki : 
1. Czy wiesz, że kwiaty mogą rosnąć szybciej,
kiedy słuchają muzyki — klasycznej. ;) 
 
2. Rodzaj słuchanej przez Ciebie muzyki wpływa
na sposób postrzegania przez Ciebie świata. 

                                                                   Filip R.

Billie Eilish w grafice

             MUZYKA 
  -KLUCZ DO SPOKOJU 
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       To książka dla fanów fantastyki młodzieżowej i
Percyego Jacksona. Przenosimy się tu do świata
opartego o mitologię Majów. Dzięki tej książce
odkryłam istnienie Bogini Czekolady!
       Główny bohater Zane Obispo to dwunastoletni,
na pozór zwyczajny chłopiec, ale wyróżnia go krótsza
noga przez którą doznaje wiele nieprzyjemności ze
strony rówieśników. Każdy dzień spędza na badaniu
wulkanu, który znajduje się obok jego domu. Podczas
jednej z takich wypraw jest świadkiem katastrofy
lotniczej na wulkanie, która zmienia jego
dotychczasowe życie. Wkrótce zagaduje go też
dziewczynka o imieniu Brooks, i przekazuje mu
straszną tajemnicę, a mianowicie wulkan za jego
domem to więzienie Boga Śmierci Majów.
Początkowo chłopak jej nie wierzy, ale wkrótce
przekonuje się, że jest świat w którym żyją także
potwory, bogowie i pradawna magia, według której
Zane ma do odegrania ważną rolę. Czy chłopiec
uratuje świat? O tym przekonacie się sięgając po
Posłańca Burzy.
     Książka przepełniona jest zaskakującymi zwrotami
akcji i ciekawym humorem. Choć ma prawie 500 stron
jest naprawdę wciągająca i czyta się ją bardzo
szybko. Myślę ,że każdy czytelnik niezależnie od
wieku znajdzie w tej powieści coś dla siebie, bowiem
jest to historia, która zarówno bawi, jak i uczy.             
                                                                    ZUZIA  M.

                                     Czas na Majów
      - recenzja książki J.C. Cervantes  Posłaniec burzy

Książka

Są książki, które się czyta. 
Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają
czytającego.
                          M. Pruszkowska

J.C. Cervantes pragnie, by dzieci 
na całym świecie mogły w książkach,
które je inspirują, zobaczyć siebie 
− i aby uczyła się dostrzegać świat
istniejący poza ich własnym życiem,
widzieć innych ludzi i doceniać ich
zalety. Wierzy w magię, zawsze staje
po stronie słabszego i niemal 
do każdego posiłku jada meksykańską
salsę.                       Galeria Książki
Jennifer„Jenn” Cervantes (znana bardziej
jako J.C. Cervantes) − amerykańska
pisarka książek dla dzieci i młodzieży,
która zdobyła za swoje dzieła wiele
nagród i wyróżnień.
Ciekawostki:Jest właścicielką psa. Nienawidzi robić
sobie selfie
ŹRÓDŁO:  https://riordan.fandom.com/pl/wiki/Jennifer_Cervantes

Budowla MAJÓW

Google
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   BEZPIECZNE  FERIE ZIMOWE!

Uśmiechnij się!
31 stycznia zimowy odpoczynek. Niezależnie od tego, czy gdzieś
pojedziecie, czy spędzicie ferie w domu ważne jest zachowanie
podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Podpowiadamy:
* Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne,
z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań. Zachowaj ostrożność, będąc w
pobliżu jezdni!
* Przed rozpoczęciem zabawy na górce, obejrzyj trasę zjazdu, usuń z
niej niebezpieczne przedmioty, np.:  gałęzie, kamienie. 
* Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych. Wyślizgana
nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób.
* Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi
przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała.
* Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych  jezior, stawów,
itp. Lód może załamać się pod Twoim ciężarem!

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO  SWOJE  I BLISKICH!
                         WŁĄCZ  MYŚLENIE!

Numer styczniowy redagowali:
Zuzia Marchewka, Natalia
Cichoń, Szymon Bakuła, Diana
Malon,Wiktoria Giers, Miłosz
Sęk, Laura Orzechowska, Filip
Roziecki, Kamila Szkodzińska, 
Kinga Kur,    Red. U.Nalewajk 
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