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Mama Sary stała w kuchni, gotowała barszcz. Tata wyjechał na zakupy,
a Sara oraz Reksio ubierali choinkę. Gdy tata Sary wrócił ze sklepu, to
Reksio obwąchiwał torbę z zakupami. Następnie pobiegł znowu do Sary,
która już zdążyła ozdobić choinkę. Na choince wisiały czerwono –
niebieskie lampki, biały puszysty łańcuch, złote oraz czerwone bombki.
Później Reksio i Sara poszli na spacer do parku. Na dworze było dużo
śniegu. Reksio, gdy zobaczył śnieg skoczył do dużej zaspy, aż nie było
go widać. Sara zaczęła go wyciągać, a gdy go wyciągnęła ze śniegu
poszli dalej. W tym czasie do Sary przyjechali goście. Gdy szli w stronę
domu, Reksio zaczął głośno szczekać. Dziewczynka nie mogła
zrozumieć, dlaczego? Okazało się, że Reksio zobaczył innego psa.
Zaczął się wyrywać ze smyczy. Sara przypadkowo puściła Reksia, a ten
od razu pobiegł do psa i zaczął wesoło merdać ogonkiem. Sara zaczęła
go gonić i łapać, a gdy udało jej się go złapać, wrócili do domu, bo Sarze
zrobiło się zimno. Gdy przyszli do domu zobaczyli przy stole dużo gości.
Siedziała tam babcia, dziadek, wujek, kuzyn oraz kuzynka. Sara bardzo
dawno nie widziała wujka, więc pobiegła go przytulić na powitanie. Mama
w tym czasie biegała z kuchni do salonu z talerzami pełnymi jedzenia. W
domu był świąteczny klimat. Dziadek opowiadał jak kiedyś również z
rodziną świętował Boże Narodzenie. Kiedy dziadek opowiadał swoją
historię, zaczęliśmy już jeść. Wtedy przyszedł do mnie Reksio. Chyba
dlatego, że w domu bardzo pysznie pachniało. Mama mówiła, że nie
wolno dawać Reksiowi jedzenia ze stołu, ponieważ ma swoje miseczki i
ma się uczyć jeść z nich, ale miał takie słodkie oczka, że nie
wytrzymałam i dałam mu plasterek szynki. Kiedy Sara się już najadła to
poszła z kuzynką do swojego pokoju. Bawiły się lalkami, rysowały i zrobiły
konkurs „Kto ładniej narysuje domek?”. Za kilka minut dołączył do nich
kuzyn i razem zrobili tor przeszkód. Bawili się długo i w końcu przyszli do
nich rodzice. Powiedzieli, że pójdą na spacer z Reksem. Sara nie chciała
przerywać zabawy. Poszli z Reksiem po 20 minutach. Kiedy wrócili, to
rodzice jeszcze siedzieli przy stole. Po spacerze dzieci nie chciały już się
bawić, bo były zmęczone, więc Sara poprosiła mamę o to by pościeliła
łóżko dla niej, kuzyna i kuzynki. Mama pościeliła łóżka i dzieci poszły
spać. Ponieważ Sara poszła spać bardzo wcześnie, wstała również rano,
ale gości już nie było. Do Sary przyszedł Reksio i zaczął ją lizać po
twarzy. Sara wiedziała, że nie trzeba iść do szkoły, więc nie chciała
wstawać i znowu zasnęła, a obok niej piesek. Reksio znalazł u Sary dom i
został na zawsze.
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WALENTYNKOWE ZAWIROWANIA SERCOWE W KL. 1B

            ODLOTOWA LEKCJA

3e 3e

Nauka latania
Klasa 3e i 3c śle podziękowania Grupie Akrobacyjnej Żelazny, która 
w dniu 21.02 przeprowadziła ciekawą i inspirującą lekcję na temat
zawodu pilota i pasji związanej z lotnictwem akrobacyjnym. Podczas
zajęć dowiedzieliśmy się między innymi, czym jest licencja pilota, ile
wynosi spalanie paliwa podczas jednego pokazu, jakie warunki muszą
panować na zewnątrz, żeby móc bezpiecznie wystartować i latać.
Najcenniejsza rada jaką otrzymaliśmy: „ Nigdy się nie poddawaj i  wierz w
swoje marzenia!”.
                                                           Notatka: pani Karolina Stodolna

1b

Podczas dzisiejszego święta klasa 1b wykonała serca podczas walentynkowego kodowania.Większość 
z uczniów poradziła sobie świetnie z tym zadaniem. Poznaliśmy również ważne słowa w różnych językach
KOCHAM CIĘ. Życzylismy sobie wzajemnie miłego dnia.W tym dniu zadbaliśmy, aby każdy z nas miał strój 
w kolorze czerwonym i był uśmiechnięty.Nawet Pani Ewelina otrzymała  lizaka w kształcie serca.

K.S. K.S.

K.Ł



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 16 03/2023 | Strona 4  
www.juniormedia.plPiegusek

      NAJMŁODSI I KÓŁKO SZACHOWE W BIBLIOTECE

      Pączusie...
 mniam...mniam...
 w tłusty czwartek

3e

1c

1c 1c

Szachy Szachy Szachy Szachy Szachy Szachy

Zajęcia szachowe z panią Magdą
Pierwsze półrocze z szachami za nami. Chętni uczniowie z klas 1b, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2e, 3a, 3b i 3c
uczestniczą w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".
Spora grupa małych szachistów poznaje zasady królewskiej gry. Wszyscy wiemy, że ta gra rozwija logiczne i
strategiczne myślenie. Z podziwem przyglądam się, z jak wielkim zaangażowaniem mali szachiści podchodzą
do swoich rozgrywek. Każde kolejne spotkanie trenuje coraz to nowsze umiejętności. Szachy to piękna gra.
Polecam wszystkim!
                                                                                                 Notatka: pani Magda Riske
Ciekawostka:
Za kolebkę szachów uznawane są Indie. Według źródeł pisanych gra ta była już znana w Persji na dworze
szacha Chosrowa I Anoszirwana w latach 70. VI wieku naszej ery, gdzie przywieziona została w darze od
indyjskiego radży. (Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Szachy)

W Polsce tłusty czwartek oznacza ostatni czwartek karnawału przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu. W tłusty czwartek sięgamy tradycyjnie
po słodkie pączki i faworki, w niektórych częściach kraju nazywane
chruścikami. Data tłustego czwartku zależy od tego, kiedy przypada
Wielkanoc w danym roku. W tym roku było to 16 lutego.
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         PAMIĘTAMY, POMAGAMY

Wolność

  Wolność od pracy zawodowej to wyczekiwany
   czas na realizację swoich marzeń. Trzy panie 
    z kl.1- 3 postanowiły ten czas wykorzystać.

       Pani Kasi, Pani Reginie i Pani Marlenie 
   życzymy dużo zdrowia i samych pogodnych dni.
                              Dziękujemy 
   za opiekę, ciekawe lekcje i wsparcie indywidualne.
                 Wspominajcie nas serdecznie!

           7 lutego obchodziliśmy 
       Dzień Bezpiecznego Internetu.

www.saferinternet.pl

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego
obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw
edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.
DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online i pozytywnego wykorzystywania internetu.
Zapraszamy na stronę internetową www.saferinternet.pl  Uczniowie
najmłodszych klas w naszej szkole również zgłębiają tajemnice
niebezpieczeństw internetowych. Biorą udział w Akademii
Bezpiecznego Puchatka, oglądają filmiki edukacyjne "Owce w sieci",
biorą udział w "Misji: Bezpieczny Internet" i zostają Sieciakami ze stroną
internetową Sieciaki.pl

Puchatek

24 lutego 2023 r.  1. rocznica
wybuchu wojny na Ukrainie. Ciągle
będziemy wspierać walczących
sąsiadów i naszych ukraińskich
kolegów ze szkoły.
Akcja: 1 zł na ciepłe skarpety:
przyłącz się i TY.
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stopka

Karnawał

B.K.


