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Już Nowy Rok i niedługo koniec
pierwszego semestru. Szybko
zleciało.. ♥

PARTNER

Długo wyczekiwane
FERIE.
Ferie już tuż, tuż. Ja
bardzo się cieszę,
bo będzie można
odpocząć. Niestety,
zimy jak na razie
nie widać, a więc
narty i sanki
odpadają. Bałwana
też się nie ulepi, bo
z czego? Można
powiedzieć, że
ładną mamy wiosnę
tej zimy.
Co będziecie robić
w czasie ferii?
.

.

.

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć; w
dzień ten wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce
obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a
w
Hiszpanii
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– lipca.
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Przyjęło
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babć; w dzień ten
świeckie święto,
Tobie pamięta.
wnuki składają
obchodzone
Oczywiście
Babcia z dziadkiem dziś świętują,
życzenia swoim
w Polsce 22
składam życzenia,
wszystkie dzieci więc pracują
babciom. W Polsce stycznia w celu
szczęścia, zdrowia
Zetrą kurze w każdym kątku,
obchodzone 21
uhonorowania
i zadowolenia!
przypilnują dziś porządku.
stycznia,
w
tym
dziadków.
Przyjęło
W kuchni błyszczą już talerze,
samym
dniu wbluzkę pierze
się, że w ten
Jeśli nie lubicie
wnusia babci
Byłgarii
i
Brazylii,
a
dzień
wnuki
składają
wierszy to
Wnusio już podaje kapcie,
w
Hiszpanii
26
życzenia
powiedzcie coś od
bardzo Kocha swoja babcię.
lipca.
swoim
dziadkom.
serca! Pamiętajcie
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Nie
zapomnijcie
o prezencie, nawet
Święto Dziadków ważna rzecz!
złożyć życzeń. ♥ !
laurka ucieszy! ♥

Święto Trzech Króli.

Trzej Królowie,
Jedyna informacja
o mędrcach
znajduje się
w Ewangelii
Mateusza, gdzie
nie podano ich
liczby.
Współczesna
egzegeza, badając
w
sposób krytyczny
źródła historyczne
i literackie, zwraca
uwagę, że
opowiadanie

Ewangelii Św.
Mateusza o
pokłonie trzech
króli nie ma
charakteru
kronikarskiego.

.
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PANDA WIELKA

Panda wielka, niedźwiedź bambusowy – gatunek
drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedźowatych .
Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe na
wysokości 1600-3500 m n.p.m. (zimą schodzi do 800
m n.p.m.). Jej przynależność do drapieżnych nie ulega
wątpliwości, lecz w rzeczywistości zwierzę odżywia
się prawie wyłącznie pędami bambusa, choć –
podobnie jak większość zwierząt drapieżnych – nie
gardzi jajami i gryzoniami, które zjada wraz z
pokarmem roślinnym. Panda je bardzo dużo – na dobę
potrzebuje ok. 38 kilogramów paszy. Przez długi czas
była zaliczana do rodziny szopowatych jako odległy
krewny pandy małej, jednak badania genetyczne
wykazały, że panda wielka jest spokrewniona z
niedźwiedziami, od których oddzieliła się we
wczesnym rozwoju rodziny niedźwiedziowatych . Jej
najbliższym krewnym jest niedźwiedź andyjski.

pandzie

jedziemy

nicole

nicole

pandzia

nicole

rodzinka

nicole
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EMU-stylowe buciki

emu

nika

W latach 70. Australijczyk Andrew Raggat wymyślił
obuwie, które miało ogrzewać zmarznięte stopy
surferów trenujących po kilkanaście godzin dziennie.
Tak powstały buty Emu. Dziś chodzi w nich cały świat.
Wcale nie z powodu ich niezwykłej urody.
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Zakątki świata

Polska
Święta bez
śniegu ...
Wielu Polaków pamięta, że Święta
Bożego Narodzenia bywały białe i
mroźne. Niestety, w czasie
ostatniej Gwiazdki brakowało tej
zimowej scenerii. Okazuje się, że
to nie przypadek - święta z
wiosennymi temperaturami będą
się zdarzały coraz częściej.

Polska

Zuzia

...

..

Podróże po Polsce ...

..

.....

Zuzia

....

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo mieszczące się w Europie
Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i
Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Polska ma wiele
pięknych miast. Warto je zwiedzać. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest
Toruń. Mianowicie Toruń to prawdziwy skarb. W Polsce warto również
zwiedzić np.:
Dolinę Pałaców i Ogrodów
Kalwarię Zebrzydowską
Polska zawiera jeszcze więcej atrakcji, dlatego uważam ją za świetne
miejsce do zwiedzenia.
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Robi się filmowo

...

...

,,Królowa Śniegu ''
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca
wszystkich ludzi i pozbawić ich emocji. Jeżeli ten
niecny plan się powiedzie, artyści i sztuka na całym
świecie znikną, a ludzie zapomną, czym są miłość,
przyjaźń i dobro. Jednak magiczne lustro Królowej
podpowiada, że Gerda i Kai, dzieci słynnego mistrza
wyrobów ze szkła, mają moc, by pokrzyżować jej
podłe plany. Sługom Królowej udaje się zwabić chłopca
i porwać go do lodowej krainy. Mała i odważna Gerda,
wraz z przyjaciółmi, wyrusza w magiczną podróż
prosto do pięknego i niebezpiecznego świata zimy i
mrozu, aby uratować brata i powstrzymać okrutną
Królową.

,, Wędrówki z dinozaurami ''
Kinowa wersja słynnego serialu BBC o
prehistorycznych gadach, zrealizowana w cyfrowym
3D. Film, który sprawia wrażenie, jakby nakręcono go
70 milionów lat temu, pełen jest zapierających dech
scen akcji, porywających przygód i niezwykłych
krajobrazów, które na zawsze zniknęły z powierzchni
Ziemi.

....

.

Zuzia

...

,, Skubani ''
Nagrodzony Oscarem producent "Shreka" zaprasza
na szaloną podróż w czasie w towarzystwie dwóch
niedopasowanych indyków, które sprawią, że już
żaden człowiek nie zrobi im koło pióra. Przezabawna
animowana komedia o ptakach, które zamierzają
zmienić bieg historii i sprawić, że indyki na zawsze
znikną z ludzkiego jadłospisu. Ich motto to: INDYKA
NIKT NIE TYKA! Jake i Reggie pochodzą z zupełnie
odmiennych indyczych środowisk – jeden jest
indykiem z wyższych sfer, a drugi ze zwykłego
kurnika. Będą musieli jednak przezwyciężyć dzielące
ich różnice i połączyć siły.
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TROSZKĘ CIEPŁA TA
ZIMA...

PRZYPOMINAMY O
KONKURSIE
NA
NAJLEPSZE
WIERSZE,
OPOWIADANIA LUB
ZDJĘCIA I
ZACHĘCAMY
DO WZIĘCIA W
NIM
UDZIAŁU!!!

STYCZEŃ
Nowy Rok zawitał wreszcie
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach
stycznia?
Dzień rośnie po trosze! Wróbelkowi
serce rośnie,
że wiosny doczeka,
chociaż jeszcze droga do niej
mroźna i daleka.
Więc na inne pory roku,
nie patrzy zazdrośnie
mroźny styczeń: bo w nim także
mnóstwo rzeczy rośnie!
.

.

DZIEŃ BABCI
21.01.
Jesteś z nami cały czas,
a przed nami cały las.
To najgorsze za nami już,
a Dzień Babci już tuż-tuż.
Serdeczne składam Ci życzenia,
dużo od innych zrozumienia,
szczęścia, dużo pomyślności,
mnóstwo zdrowia solidności.
I dużo pieniędzy oczywiście
i to również jest na liście.

WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!
.

.

.

.

DZIEŃ DZIADKA
22.01.
Bardzo kocham dziadka mego,
dlatego dam Mu kwiatka tego.
Serdeczne złożę Mu życzenia,
dużo od innych wyrozumienia.
Niech zamiast deszczu kasa leci,
łapę szybko, nim odleci.
Życzę Ci Wszystkiego
Najlepszego,
innego dnia nie znajdziesz takiego.

WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

www.dzienniklodzki.pl
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-Bolku, jak się
nazywał
Chrobry?
- Nie wiem.
- No przecież
tak jak ty.
- Nowak?

Trochę żartów nie zaszkodzi.

Sanki

-Tatusiu, ja już
nie chcę na te
sanki.
Wracajmy do
domu.
- Nie gadaj,
tylko ciągnij!

- Mamusiu, czy
mogę iść się
pobawić?
- Z tą dziurą w
rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą
z drugiego
piętra.

Kinga

przyjaciel i żarty
W kościele za chwilę ma się odbyć
ślub. Młoda para zbliża się powoli
do ołtarza. Wśród zebranych gości
jest mała dziewczynka, która
szeptem pyta swoją mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna
młoda jest tak ślicznie ubrana w
białą sukienkę?
- Bo widzisz córeczko, ona chce
wszystkim pokazać, jaka jest
bardzo szczęśliwa - odpowiada
matka.
- To dlaczego pan młody jest
ubrany na czarno?

Babcie rozmawiają o swoich
wnukach:
- Mój będzie ogrodnikiem, bo cały
dzień siedzi w ogródku i grzebie w
ziemi.
- Mój będzie lekarzem, bo cały
dzień bandażuje lalki.
- A mój będzie pilotem, bo cały
dzień macza szmatę w benzynie,
wącha ją i mówi:
- Babciu, ale odlot...

:D

Kinga

- Czemu płaczesz?
- A, bo wujek spadł z drabiny i
połamał szafkę i stłukł lustro.
- I co, żal Ci wujka? Stało się mu
coś?
- Nie, ale mój brat to widział, a ja
nie...
;)

Kinga

