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    Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was 
                   tęczy kolorami
    I rozsypie się nad głowami szczęście 
                 i uśmiechów moc
  I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
        Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
                   Do siego roku!

źródło: https://www.rodzice.pl/wierszyki-
na-nowy-rok

                                        „Nowy Rok”
Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem
za nim idzie czworo dzieci, każde z pięknym parasolem.
Jeden parasol – zielona łąka, a na drugim – kłos żyta.
Na trzecim – tylko liście kolorowe,
czwarty pięknie haftowany srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem.
Teraz nazwij wszystkie dzieci, które niosą parasole.

źródło:https://www.wiersze.co.pl/nowy-rok
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     ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - KIM BYLI KRÓLOWIE?
Jasełka Jasełka

Jasełka

gra

Mówiono, że byli władcami potężnych krain. Innym razem przedstawiano ich jako mędrców, którzy posiedli
wiedzę niemal całego świata. Niekiedy przypisywano ich do profesji magicznej… kim jednak naprawdę byli
Trzej Królowie?
Szukając biblijnej prawdy sięgnijmy do źródeł. A konkretnie jednego. Biblii. Jedyną, a więc najważniejszą
wzmiankę o Trzech Królach znajdujemy w Ewangelii według św. Mateusza.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon»…
Z podanego fragmentu wynika kilka interesujących faktów. Po pierwsze, nie wiadomo do końca, ilu było
mędrców, którzy mogli należeć do stanu kapłańskiego, a równocześnie – w dosłownym tłumaczeniu –
nazywano ich magami. Ich wiedza wpływała na autorytet. Nic zresztą dziwnego, że to oni, jako swoiści
wybrańcy, mogli dojrzeć nadzwyczajne zjawisko, jakim było pojawienie się gwiazdy…
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie
było dziecię...

Źródło:
tekst: https://ciekawostkihistoryczne.pl
gra planszowa: https://kosciuszko.eu
grafika: https://franciszkanie.tv
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OD KODOWANIA
      DO BAJEK
  OPOWIADANIA

3c 3c

książka książka

3c
W czasie tygodnia kodowania 
w listopadzie klasa 3c odkodowała
swoje zadanie i z radością
przystąpiła do napisania własnej
bajki. Obiecaliśmy, że ją
wydrukujemy i oto jest. Nie tylko
treść, ale cała prawdziwa książka.
                         Gratulacje!!!
Opowiadanie wydrukujemy 
w dwóch częściach.

Pewnego dnia Sara poszła i
zobaczyła na ulicy małego pieska.
Sara go dokładnie obejrzała, czy
nie ma nic złamanego. Widać było,
że długo się błąkał. Na szyi miał
zniszczona obrożę ze złotym
breloczkiem z napisem REKSIO.
Potem zobaczyła czy jest na
obroży numer telefonu właściciela
psa. Okazało się, że na obroży nie
ma żadnych danych poza imieniem
psa. Dziewczynka postanowiła
zabrać psa do siebie do domu.
Gdy wróciła do domu z Reksiem,
zaraz wybrała się do sklepu
zoologicznego po karmę, nowa
obrożę, smycz i posłanie. Gdy
wróciła ze sklepu zoologicznego z
potrzebnymi rzeczami zobaczyła,
że Reksio już się zadomowił. Za
kilka minut wrócili rodzice Sary i
zobaczyli Reksia. Gdy rodzice
Sary zobaczyli psa, byli bardzo
zaskoczeni i zdziwieni. Zapytali
córeczkę, gdzie znalazła psa

i jak ma na imię? Reksio zeskoczył
z kanapy i zaczął szczekać na
rodziców. Reksio wykorzystał
sytuację, że były otwarte drzwi i
uciekł z domu między nogami taty.
Reksio wyskoczył za drzwi i udał
się do pobliskiego parku. Sarze
było bardzo smutno, że pies uciekł.
Rodzice próbowali ją pocieszyć
nowym psem, ale Sara mówiła, że
tamten był wyjątkowy. Sara
postanowiła odnaleźć psa.
Następnego dnia poszła po szkole
do parku szukać zwierzaka. Pytała
wszystkich, czy nie widzieli gdzieś
biegającego psiaka? 

Dzieci powiedziały, że widziały psa
nad rzeką. Sara wiedziała, że
sama nad rzekę pójść nie może,
więc poszła do domu po mamę i
razem poszły nad rzekę szukać
psa. Chodziły i rozwieszały plakaty
ze zdjęciem Reksia i numerem
telefonu. Nagle jeden z
przechodniów skojarzył zdjęcie z
ogłoszenia i zadzwonił pod numer
podany na plakacie. Gdy Sara
odebrała telefon dowiedziała się,
że Reksio błąka się po okolicy.
Razem z mamą wyruszyła na
poszukiwania. Po jednej godzinie
poszukiwań, usłyszały, że jakieś
dźwięki wydobywają się z krzaków.
Sara podeszła bliżej i krzyknęła: -
Odnaleziony! Hura mamo! To jest
najlepszy prezent na Święta. Pies
w moich rękach! Zbliżały się
Święta Bożego Narodzenia...

Opowiadanie we fragmentach.
Część II w następnym numerze
Pieguska
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KOLEDZY PRZYPOMINAJĄ

      BEZPIECZNE FERIE

konkurs

konkurs

Konkurs plastyczno - literacki „Aktywne i bezpieczne
ferie”
Celem konkursu jest promowanie aktywnego stylu
życia oraz bezpiecznych gier i zabaw w czasie
wolnym.
1. Konkurs jest przeznaczony uczniów klas I - III
2. Czas trwania konkursu: od 4 do 20 stycznia 2023
roku
3. Przystąpienie do konkursu:
a) dla klas pierwszych – praca plastyczna
  w formacie A4 – technika dowolna;
b) dla uczniów klas II-III – polega na napisaniu
rymowanki/wierszyka z rysunkiem, który będzie
nawiązywał do aktywnej i bezpiecznej formy
spędzania czasu w ferie zimowe. Format pracy A4 –
(na jednym formacie wierszyk/rymowanka
  z rysunkiem).
Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury
w składzie powołanym przez organizatora.
Prace zostaną nagrodzone i eksponowane na stronie
internetowej szkoły oraz w holu szkoły.

Organizatorzy: A. Bębas, M. Lutek (MSU)

Tuż przed samymi feriami uczniowie klasy 1a, 2a i 3c
przygotowali krótkie inscenizacje przestrzegające
przed różnymi wypadkami w czasie zabaw zimowych.
Ferie to wyczekiwany czas na odpoczynek od
obowiązków szkolnych, ale by dał nam radość
musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dziękujemy
koleżankom i kolegom za przypomniane przestrogi.

Wszystkim życzymy białej i bezpiecznej zabawy!

B.K.

B.K.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 15 02/2023 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Piegusek

            KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU...
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         Wierszyk dla Babci

Wesołe słońce wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła babci.
I my też, Babciu, mamy dziś dla
                     Ciebie
uśmiech jak słonko jasne na
                     niebie.

    21 stycznia DZIEŃ BABCI
  22 stycznia DZIEŃ DZIADKA

        Wierszyk dla Dziadka

Ile gwiazd w wieczornym mroku
ponad naszym krajem lśni,
tyle przynieś drogim Dziadkom
jasnych i szczęśliwych dni.
źródło:https://wierszykolandia.pl

   Wszystkim naszym Babciom 
   i Dziadkom najserdeczniejsze
             życzenia składają 
   uczniowie klas 1,2 i 3 z SP 11 
                     w Pile
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    ZIMA Z PAPIEROWYCH KÓŁEK

    ZIMA OCZAMI DZIECI

stopka

zima

zimazima

zima zima

zima
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