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Drodzy Czytelnicy!
Dziękujemy wszystkim, którzy zapoznali się z drugim wydaniem gazetki. Dziękujemy
także nauczycielom, którzy włączyli się w tworzenie trzeciego numeru i dostarczyli nam
teksty swoich uczniów. Numer ten oddajemy w Wasze ręce i niezmiennie zachęcamy –
piszcie dla nas!
Redakcja

PISZCIE
DLA NAS!
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Z okazji nadejścia wiosny, klasa

3f napisała wierszyki o tej porze roku:

„Wiosna”
Wiosna to piękna pora roku,
widzę to na każdym moim kroku.
Ptaszki śpiewają, słońce świeci,
a na podwórku bawią się dzieci.
Miło jest pójść na spacer do lasu
i pograć w piłkę od czasu do czasu.
Kalina Mędrecka, kl. 3f
„Nadchodzi wiosna”
Nadchodzi wiosna,
dzieci się cieszą,
ptaki śpiewają.
Ach!
Jak tu pięknie kwiaty kwitną.
Małe zwierzątka się budzą.
Pięknie tu jak w Edenie.
Antoni Roczek, kl. 3f
„Piękna wiosna”
Ptaki śpiewają, pięknie wiosnę ogłaszają.
Wiosna, wiosna, ta pachnąca, ta prześliczna, ta świecąca.
Wiosna, wiosna, pokaż nam, jak jest właśnie tam.
Czy pachnąco, czy świecąco, jak jest właśnie tam?

Pewnie pięknie, pewnie ślicznie i świecąco, i pachnąco!
A prześlicznie?
No na pewno!

Liście, kwiaty się zielenią, ludzie na spacery biegną.
Psy szczekają, ptaki śpiewają.
Ach, jak pięknie wiosną jest.
Wiktoria Makowska, kl. 3f
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A za co lubią wiosnę uczniowie z klasy

3c?

Lubię wiosnę, bo jest radosna i bardzo piękna. Kwitną kwiatki, śpiewają ptaszki.
Wiosną można też jeździć na rolkach i na rowerze. Można też chodzić na długie spacery
i pikniki. Na wiosnę świat budzi się do życia. Podczas świąt Wielkanocnych w Wielką Sobotę
idziemy święcić jajka. Wiosna jest radosna i za to ją lubię.
Lena Ładowska, kl. 3c
Moją ulubioną porą roku jest wiosna. Lubię ją, dlatego że cały świat się zieleni, ptaki
wracają z ciepłych krajów i zaczynają śpiewać. Wiosną można przebywać częściej na dworze,
można jeździć na rolkach i na rowerze. Jest bardzo ciepło, więc można jeść lody.
Maja Matecha, kl. 3c
Moją ulubioną porą roku jest wiosna, dlatego że na wiosnę przyroda budzi się do
życia. Kwitną kwiaty, na drzewach pojawiają się liście i powoli robi się ciepło. Jest też dłuższy
dzień. Na dworze robi się przyjemnie, dookoła słychać śpiew ptaków, jest pięknie, kolorowo.
W maju kwitną moje ulubione kwiaty, którymi są bzy.
Olga Grad, kl. 3c
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Nie tylko wiosna
Zaraz po feriach, na pierwszym piętrze
tuż przy świetlicy klas trzecich, z inicjatywy
nauczycieli i dzięki wsparciu rodziców oraz
dyrekcji, powstał kącik czytelniczy dla dzieci.
Uczniowie na przerwie lub podczas zajęć
świetlicowych mogą odpoczywać i relaksować
się czytając komiksy, książki przygodowe lub
grając w gry planszowe. Kącik czytelniczy cieszy
się ogromnym zainteresowaniem wśród
uczniów, którzy na każdej przerwie chcą choć
przez chwilę w nim odpocząć.

Eksperymentujemy...
Na zajęciach z kółka ekologicznego uczniowie klasy
i

3d

3g podejmują próby rozwikłania niezliczonej liczby zagadnień

przyrodniczych. Ostatnio Tymon sprawdzał, czy na nitce utworzyły
sie kryształki soli...
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Sprawdzamy...
Ciekawość i dążenie do odkrywania to naturalna potrzeba dziecka. Na lekcji przyrody
Zuzia Sz. i Zuzia B. sprawdzają, czym jest obieg wody w przyrodzie...

Sadzimy...
Prawdziwego ogrodnika poznacie po owocach jego pracy. Na zdjęciu Zuzia i Julia
prezentują pięknie rosnący szczypior. Niedługo będzie zdrowym dodatkiem do wiosennej
kanapki...
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Gotujemy...
My - uczniowie klasy

3d

dobrze wiemy, że energię do zabawy czerpiemy m.in.

ze zdrowego jedzenia. Dlatego z ogromną radością podjęliśmy wyzwanie i samodzielnie
przyrządziliśmy sałatkę oraz szaszłyki owocowe. Nasze kulinarne dzieła były nie tylko
kolorowe, ale także bardzo, bardzo zdrowe. ,,Witaminy zawarte w jabłkach, bananach
i mandarynkach pozwolą nam w zdrowiu przetrwać marcową pogodę" - twierdzą zgodnie
Mateusz i Adam.
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Czytamy lektury i piszemy związane z nimi wypracowania
Zadaniem uczniów z klasy

3b było wymyślenie innego zakończenia „Karolci”.

A oto efekty:
Po kilkudziesięciu latach Karolcia, jako starsza kobieta wyszła z psem na spacer. Sama
siadła na ławce, a pies biegał po parku. W pewnej chwili przybiegł do niej niosąc coś
w pyszczku. Oddał jej to.
Okazało się, że jest to ten sam koralik, który rozpuścił się jak kropla rosy.
Przypomniały jej się chwile, kiedy była dzieckiem. Pomyślała, że chciałaby wrócić choć na
chwilę do tamtych czasów. I wtedy znów znalazła się w „Szczęśliwym Zaułku” i spotkała się
z ludźmi, którzy byli dla niej bliscy. Nadbiegła też czarownica Filomena prosząc, by Karolcia
wypowiedziała życzenie, które by pozwoliło jej wrócić do swojej dawnej postaci. Karolcia to
uczyniła, ale koralik zniknął.
Dopóki nie znajdą koralika, pozostaną w swym sąsiedztwie wszyscy.
Lidia Czerwińska, kl. 3b
Karolcia i Piotrek postanowili poszukać koralika. Zaprosili wszystkich znajomych
i zorganizowali obóz w ogrodzie. Napisali plan całego dnia i trzymali się go codziennie.
Przez tydzień dokładnie szukali koralika, ale nie udało się go znaleźć, bo koralik był
niewidzialny i nie dało się go zobaczyć. Po pomoc zgłosili się do niejakiego chemika. Chemik
zgodził się wynaleźć preparat na niewidzialne rzeczy, żeby stawały się widzialne.
Wynalezienie takiego preparatu miało potrwać dwa tygodnie. Przez ten czas dzieci nadal
szukały koralika na rożne sposoby, ale na nic się to zdało. Zniszczyli tylko pół ogródka
grabiami, łopatkami i rękoma. Po dwóch długich tygodniach chemik przyniósł im cudowny
preparat. Pożyczyli od mamy butelkę ze spryskiwaczem i popsikali cały ogródek. Po 10
minutach na błękitny kolor zabłysnęło coś obok siatki. Karolcia rzuciła się na ziemię po
błękitne coś.
Okazało się, że był to koralik. Natychmiast zamknęli go w słoiku, żeby nigdy nie
przepadł. Radości nie było końca. Z tej okazji zorganizowali przyjęcie, a mama upiekła pyszny
tort.
Oliwier Potasiak, kl.3b
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Uczniowie z klasy

3f mieli opisać przygodę, którą chcieliby przeżyć wraz

z bohaterami „Dzieci z Bullerbyn”. Jesteście ciekawi?
Opowiem wam moją najfajniejszą i najbardziej ekscytującą przygodę, którą przeżyłem
z dziećmi z Bullerbyn.
Pojechałem do Bullerbyn na ferie zimowe. Dojechałem późną nocą i spałem
w Zagrodzie Południowej, w jednym pokoju z Ollem. Rano ze wszystkimi dziećmi z Bullerbyn,
oprócz Kerstin, poszliśmy budować igloo. Było trudno zbudować zimowy dom, bo musieliśmy
wyciąć i ułożyć mnóstwo lodowych płyt. Poprosiliśmy mojego tatę o najtrudniejszą dla nas
część budowy, jaką było zrobienie kopuły sufitu.
Kiedy igloo było gotowe, postanowiliśmy się bawić w tropicieli zwierząt. Wypuściliśmy
Svipp’a i podążaliśmy po jego śladach na śniegu. W pewnym momencie doszliśmy do
miejsca, w którym było dużo śladów innych zwierząt. Właśnie w tym miejscu zgubiliśmy ślad
należący do Svipp’a. Wybraliśmy więc jeden ze śladów, które kierowały się w stronę lasu.
Trop ten zaprowadził nas do pułapki na lisy. W niej nie było lisa, tylko mały wilk. Wszyscy
ogromnie się przestraszyliśmy, bo przecież w pobliżu mogła być wilcza mama! Wszyscy
postanowili uciekać, tylko ja i Olle uznaliśmy, że trzeba wilczka uwolnić. Najpierw go
nakarmiliśmy kiełbasą, która miała być dla Svipp’a. Kiedy jadł kiełbasę, dzięki temu, że
przeczytałem książkę pt. „Biały kieł”, mogłem zauważyć białe kły u wilka. Okazało się zatem,
że jest pół wilkiem i pół psem.
Odkąd został przez nas uwolniony, to wszędzie za mną chodził. Rankiem, kiedy się
obudziłem, zobaczyłem, że dalej czekał na mnie przed domem Ollego. Karmiłem go każdego
dnia i kilka dni później, kiedy dalej nie odchodził, poprosiłem rodziców, czy mogę go
zatrzymać. Każde dziecko z Bullerbyn przecież miało swoje zwierzątko. Rodzice się zgodzili,
żebym miał psa, gdyż widzieli, jak świetnie się nim opiekuję. Postanowiłem nadać mu imię
Błysk, bo miał bardzo błyszczące kły i szybko biegał jak błyskawica.
Nigdy nie zapomnę tych ferii zimowych w Bullerbyn. Mieliśmy wiele wspaniałych
przygód, ale ta, którą opowiedziałem, była najwspanialszą, gdyż dzięki niej zyskałem nowego
przyjaciela.
Tomasz Zelek, kl. 3f
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Bullerbyn to bardzo ciekawa miejscowość, dlatego też chciałbym przeżyć w niej
przygodę.
- Cześć Lasse, co robicie?
- Plewimy rzepę.
- Ale fajnie, mogę z wami?
- Jasne, przyda nam się każda para rąk.
Na początku było fajnie, ale później nie było aż tak miło. Gdy skończyliśmy, to
poszedłem z Ollem wydoić krowę. To też była przygoda! Krowa nie chciała dać się wydoić,
więc zrobiliśmy tak, że raz jeden trzymał krowę, a drugi doił i tak na zmianę. Po wydojeniu
krowy, ciocia Lisa dała nam po kanapce z kawałkiem kiełbasy dobrze obsuszonej. Zaraz po
zjedzeniu kanapek poszliśmy: Olle, Lasse, Bosse i ja na wyspę na jeziorku szewca, ale gdy
szewc nas zobaczył, to gonił nas tak długo, aż mu tchu zabrakło (nam zresztą też). Gonił nas
w kierunku Wielkiej Wsi, więc przy okazji kupiliśmy sobie cukierki ślazowe. Gdy wróciliśmy,
dziewczyny zapytały nas:
- Co robiliście?
A my odpowiedzieliśmy:
- Nic takiego. Szewc nas gonił, kupiliśmy sobie cukierku ślazowe, nic takiego.
Niestety nie mogę przeżyć takiej przygody, bo Hałaskowo nie istnieje, ale mogę
przeżyć taką przygodę hmm... w Sevedstorp?
Szymon Łachajczyk, kl. 3f
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Zasady bezpieczeństwa w sieci
Chroń swoją prywatność!
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres
domowy. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.

Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz
o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi
w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!
Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo.
Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

Żródło: www.sieciaki.pl

