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W wstęp... B
Pewnego dnia na lekcji
języka polskiego nasza wychowawczyni, Pani Lidia
Gacek poinformowała nas,
że będziemy mieć własną
gazetkę klasową. Wszyscy
byliśmy bardzo podekscytowani tym pomysłem i od
razu wymyśliliśmy tytuł
„Mądre Asy z drugiej klasy„
Gazetka posiada liczną
redakcję, specjalizującą się
w różnych dziedzinach.

Mamy blok, w którym
opisujemy zabawne historie
jakie
nam
się
przydarzyły. Jest część
z łamigłówkami, rebusami,
krzyżówkami, jak również
ciekawostkami, które warto
znać. Całość jest uatrakcyjniona ilustracjami wykonanymi przez naszych
klasowych rysowników.
Serdecznie zapraszamy do
lektury pierwszego numeru,

A
Pani Lidia Gacek od 2010 r.
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poświęconego jesieni i wspomnieniom z wakacji.
Paulina Fassa

nasza pani

plastyką interesowała się
od najmłodszych lat.
Poważnym
malarstwem
zajęła się w wieku
dorosłym. Zajmuje się
malarstwem olejnym,
akwarelą, akrylem. Często
maluje aleje parkowe,
pejzaże Niziny Śląskiej,
ciekawe zakątki z różnych
miejsc widzianych pod-

czas podróży. Znaczącą część
Jej malarstwa stanowią
kwiaty szczególnie irysy,
tulipany,
anemony,
bratki,
słoneczniki
i maki.

Jesień, liście, zabawy...

J jesień, liście, zabawy...
Lubię jesień, bo można zbierać

kasztany, żołędzie i kolorowe liście. Można
grać w wojnę na liście. Można robić ludki
z kasztanów i żołędzi.
Kuba Gryzło

Jesień

Lubię jesień, bo spadają kolorowe

liście. Jesień jest fajna, bo spadają kasztany
i żołędzie. Nie lubię jesieni, kiedy pada
deszcz.
Adrian Adamowski

Jesienią spadają liście z drzew i pada często
deszcz. Drzewa są bardzo kolorowe i jesienne.
Jesienią jest bardzo dużo kasztanów i żołędzi.
Szybko robi się
ciemno w
dzień i są
bardzo
długie noce.
Dominik
Górski

Lubię jesień, bo można zbierać kasztany i liście.

Nie lubię jesieni,bo jest dużo deszczu.
Jesienią są zimne poranki i wieczory.
Nie podpisano
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Jesień idzie, nie ma na to rady

Lubię

jesień,

ponieważ jesienią
nie jest tak gorąco jak latem. Jesienią można
zbierać kolorowe liście i piękne brązowe kasztany. Najlepszą zabawą jesieni jest bitwa na
liście. Lubię jesień, ponieważ jest to bardzo
kolorowa pora roku.

Lubię jesień, bo można zrobić kaszta-

nowe ludki. Można zbierać kolorowe liście.
Lubię tarzać się w różnobarwnych
liściach jesieni.
Michał Dryja

Julita
Śliwińska

Lubię jesień,

bo wtedy są urodziny Bartka.
Lubię jesień, bo mogę się bawić liśćmi.
Ania Góralczyk

Lubię jesień, bo spadają liście.

Lubię jesień, bo można zbierać kasztany.
Jesień jest deszczowa.
Michał Dryja
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Lubię jesień, dlatego

że można zbierać
kolorowe liście.
Można zbierać kasztany i żołędzie.
Jesienią jest bardzo fajnie.

Lubię jesień, bo jest śmiesznie
i zabawnie. Lubię jesień,
bo są bardzo ładne liście.
Bardzo lubię jesień, bo można
skakać na liście.
Igor Skotarczak
Jesienią zwierzęta przygotowują się do zimy.
Ola Kumięga

Lubię jesień,

bo mogę robić bukiety.
Lubię jesień ponieważ noszę kalosze.
Nie lubię
jesieni, bo jak
jest wielki
deszcz, nie mogę
wychodzić
na dwór.
Lubię jesień, ponieważ chodzę do
lasu. Lubię jesień, bo zaczyna się
nowy sezon piłki nożnej.
Cyprian Romanowski

Lubię jesień, ponieważ jest około 20 stopni

Celsjusza i dlatego, jak wychodzę na boisko, to
nie jest mi ani zimno ani ciepło, tylko w sam
raz. Nie lubię jesieni, ponieważ często pada
deszcz i wtedy nie mogę wyjść na boisko.
Maksymilian Błasiak
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Lubię jesień, bo ma
kolorowe liście. Jesienią
mogę zbierać grzyby.
Marta Moroz

Jesień idzie, nie ma na to rady

Trochę

lubię jesień,

bo jest czasami ciepło, a nie
lubię, bo jest zimno. Gdy jest
jesień można się bawić w
bitwę na liście!
Jak jest jesień, jest kolorowo.
Zuzanna Kamińska

Złota Jesień

Jesienią świat staje
się kolorowy, na drzewach liście przybierają
różne barwy. Zwierzęta
przygotowują się do
zimy robiąc zapasy.
Małe wiewiórki zbierają
orzechy i grzyby. Jesienią dni są coraz krótsze
i chłodniejsze, a to oznacza zbliżającą się zimę.
Paulinka Fassa

Lubię jesień,

Lubię jesień, bo są duże kałuże.

Lubię jesień, bo można zbierać kasztany.
Wspaniała jest jesień, bo czasami jest ciepło.
Julia Sarapuk

bo są kolorowe liście.
Z kasztanów i żołędzi
mogę robić ludziki.
Jesienią jest dużo
warzyw i owoców.
W lasach kwitną piękne wrzosy.
Rozalia Wodziczko

Lubię jesień, bo są kolorowe liście

i lubię je zbierać. Lubię teraz zbierać żołędzie
i kasztany. I lubię też babie lato.
Agnieszka Ochwat
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Jesień, liście, zabawy...

Lubię jesień

dlatego, bo można zbierać
kolorowe liście. Jesienią
jest kolorowo. Lubię jesień,
bo jesienią parki są takie
ładne.
Agnieszka Krawczyk

Lubię jesień, bo:

są moje urodziny, są ładne liście, mogę
jeździć na rowerze, jest ładna pogoda, mogę
zbierać owoce drzew, skakać na kałuże, mogę
robić ludziki z żołędzi, mogę grać w kosza
i w piłkę nożną.
Bartosz Strent

Lubię jesień,

bo noszę kalosze.
Kiedy bawię się
liśćmi, to jest
super. Jesienią
mogę zbierać
kolorowe liście,
kasztany
i żołędzie.
Nie lubię jesieni,
bo jak pada, to nie mogę
wyjść na boisko.
Ania Pewniak

Lubię jesień, bo jesienią

zbieram kasztany i kolorowe liście.
Jesienią są kolorowe drzewa.
Lubię jesień, bo są kałuże.
Lubię jesień, bo jesienią
są moje imieniny.
Mateusz Dejewski

Lubię jesień

Lubię jesień dlatego, bo jest chłodno. Jesień jest kolorowa i spadają
kasztany. Lubię jesień dlatego, bo jest coraz bliżej do moich urodzin.
Jesienią jest coraz bliżej do zimy. Lubię jesień dlatego, bo jest chłodno
i można grać w kosza. Lubię jesień, bo to moja ulubiona pora roku.
Autor: Kuba Strysz
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Nie znoszę jesieni, bo jest deszczowo. Lubię jesień,
Nie znoszę jesieni, bo nie da się robić śnieżek.
Nie znoszę jesieni, bo szybko robi się ciemno.
Piotr Bzdyra

bo są kolorowe liście.
Jesienią spadają
kasztany i żołędzie.
Jesienią lata
babie lato.
Nikola Oźminkowska

Szła jesień po świecie

i malowała drzewa na złoto. Spotkała
wiewiórkę, która zapytała ją: ”Dlaczego
malujesz liście na złoto?„Chcę rozjaśnić
ciemne dni. Dni są coraz krótsze i często
pada deszcz.”
Mateusz Dejewski

Jesień maluje świat na złoto,

bo chce, żeby ładnie wyglądał. Spaceruje po
parku, lasach, drogach i ozłaca cały świat.
Trzyma w ręku różdżkę. Jak dotknie zielonego
drzewa, to ono zmienia swój kolor na złoty.
Dużo ma z tym pracy, ale bardzo lubi to
robić.
Bartek Strent

Jesień maluje świat na złoto,

dlatego że drzewa nie dają słońca liściom,
ponieważ same go potrzebują, a wtedy dni
są krótsze niż wiosną albo latem.
Maksymilian Błasiak

Pani Jesień chodzi po świecie.

Maluje drzewa na złoto, czerwono
i pomarańczowo. Tak przygotowuje je do snu.
Przypomina wszystkim, że powoli zbliża się
zima. Ptaki
odlatują do
ciepłych krajów,
zwierzęta
przygotowują
się do zimy.
Ola Kumięga
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Ciekawostki przyrodnicze

K ciekawostki przyrodnicze
Bóbr

jest największym europejskim gryzoniem. Dorosły samiec może mieć 1 m długości i ważyć 30
kg. To wspaniały pływak. Ma mocne zęby. Bóbr jest roślinożerny, a jego ulubionym daniem
jest kora drzew. Na zimę
gromadzi pnie i gałęzie. Raz
dobrana para bobrów zostaje
razem na zawsze. Samica po
3 miesiącach ciąży rodzi 2
do 5 małych. Obecnie bóbr jest
pod ochroną.
przygotował Kuba Gryzło

Dlaczego liście zmieniają barwy jesienią?

To chlorofil, zawarty w
kolor. Jesienią jednak chlorofil
kolor, uwidaczniają się inne
czerwieni, żółci i złota.

roślinach nadaje im zielony
zanika. Kiedy znika zielony
barwy liści – piękne odcienie

przygotowała Ania Pewniak

Świnki morskie

Dawno, dawno temu…
Świnka morska pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie była hodowana przez Inków. Jakieś 500
lat temu dotarła do Europy.
Jednak w Ameryce Południowej
świnki morskie żyją nadal
na wolności. Tworzą niewielkie stada – zazwyczaj do
dziesięciu zwierzątek.
przygotowała Zuzia Kamińska
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Łabędzie

Ptaki duże, o bardzo długiej szyi i mocnych skrzydłach. Barwa łabędzia jest biała lub czarna,
w młodości szaropopielata. Ze skóry garbowanej wraz z piórami robiono kiedyś drogie futra.
przygotowaa Agnieszka Ochwat

Pająk

Pająki ze względu na małe rozmiary mogą
niewielkie odległości. Najdrobniejsze z nich mają
sposób na pokonywanie znacznych dystansów.
się na sam szczyt rośliny i zaczyna prząść
ona dostatecznie długa, porywa ją podmuch
w powietrze razem z jej wytwórcą. W ten sposób
w przestworzach i w końcu ląduje na nowym

przemieszczać się na
jednak doskonały
Pająk wdrapuje
nić. Gdy jest
wiatru i unosi
pająk szybuje
terytorium.

przygotował Mateusz Dejewski

Rusałka pawik

Gatunek motyla z rodziny rusałkowatych. Występuje w Azji i Europie po Japonię, w Polsce jest
jednym z najbardziej pospolitych motyli.
Długość ciała 35 mm, rozpiętość skrzydeł 50-55 mm. Ma skrzydła ubarwione w intensywnie brązowo-czerwonym kolorze. Najbardziej charakterystyczną cechą tego
gatunku, po której łatwo odróżnić go od innych gatunków motyli są duże,
wielokolorowe plamki (pawie oczka) na końcach przednich i tylnych skrzydeł.
Plamki te to mechanizm obronny; imitując oczy mają zasugerować ewentualnemu napastnikowi, że czai się tutaj groźny drapieżnik.

J

Rusałka występuje na polanach i skrajach lasów, w ogrodach, sadach i
w wielu
innych miejscach. Postać dorosła występuje przez całe lato, można ją spotkać na różnych kwiatach, z których spija nektar.
Zimuje w różnego rodzaju kryjówkach, preferuje wilgotne i ciemne miejsca, np. jaskinie, szczeliny
w skałach, nory ssaków. Okres godowy przypada na wiosnę, potem drugi raz w lecie.
Samica składa jaja na spodniej stronie liści pokrzyw. Są one delikatnie żeberkowane i tworzą
duże pakiety.
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu 9.
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Motyle wylęgają się z jaj po 2-3 tygodniach zielonkawobiałe gąsienice o długości 2-3
mm mają czarną, błyszczącą głowę. Gąsieniczki od razu przystępują do żerowania,
po kilku dniach linieją i wspólnie okrywają całą pokrzywę dużym białym oprzędem.
Dorosłe gąsienice mają na grzbiecie
rozgałęzione, długie kolce, a całe ich
ciało pokryte jest białymi
kropkami.
Po
3-4
tygodniach od wylęgu
opuszczają
roślinę,
na której żerowały
i szukają kryjówek, np.
na gałązkach innych
roślin, szczelinach w korze,
drewnie lub murze, itp.
Gąsienica wykonuje nieduży
oprzęd, do którego przyczepia się ostatnią parą odnóży
odwłokowych i lekko wygięta
zawisa głową w dół.
J Przepoczwarczenie trwa kilka dni.
Już po 1-2 dniach nieruchomego zawisu pęka jej skóra na grzbiecie i stopniowo wyłania się poczwarka. Falistymi skurczami
zsuwa ona oskórek gąsienicy do tyłu. Dalej następuje najtrudniejszy dla niej moment: wydobycie z oskórka zakończonego haczykiem końca ciała i zaczepienie tym kolcem o oprzęd. Poczwarka
wygina się tak długo, aż pozbędzie się oskórka.
Przez następne 2 tygodnie jest nieruchoma, otoczona własnym oskórkiem i zachodzą w niej
bardzo duże zmiany w budowie narządów wewnętrznych i zewnętrznej budowie ciała. W tym
czasie przeobraża się w postać dorosłą motyla ze skrzydłami. Gdy to nastąpi, w ciągu kliku
sekund motyl wyślizguje się z dolnej części oskórka i rozprostowuje skrzydła pompując do ich żyłek
hemolimfę.
przygotowała Marta Moroz

Pies

Pies to podobno najlepszy przyjaciel
człowieka i psa najpierw oswojono. Ludzie
niewidomi często mają psa, bo pies im
pomaga.
przygotowała Julita Śliwińska
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Tryb życia bobrów

Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem
drzew liściastych (najczęściej topole, wierzby), które zgromadził w lesie. Drzewa stanowią jeden
z budulców żeremi.
przygotował Michał Dryja

Świnka morska

Świnka morska to jedno z najsympatyczniejszych zwierzątek hodowanych w wielu domach na
świecie. Świnka pochodzi z Ameryki Południowej. Pierwsze wzmianki o hodowli domowej tych
zwierząt pochodzą z 3000 r. p.n.e. Świnka zawdzięcza swą nazwę podobieństwu do popularnych
zwierząt gospodarskich; również charakterystyczne pomrukiwanie i chrząkanie świnek morskich
przypominają odgłosy jakie wydają świnie. Świnki żyją do ok. 8 lat. Jeśli będziemy dobrze
opiekować się swoim gryzoniem, świnka odwdzięczy się nam dobrym humorem i samopoczuciem,
a także okaże nam swoje przywiązanie i radość z obcowania z nami wydając charakterystyczne
pomruki. Świnki różnią się między sobą długością i fakturą sierści, jak również jednolitym lub
wielobarwnym umaszczeniem. Rasy angielskie mają sierść krótką i przylegającą do ciała. Rzadziej spotykamy odmianę abisyńską, czyli rozetkową, czy też długowłose angorki. Świnki morskie
to bardzo ciekawskie, a nawet wścibskie zwierzątka, więc będą swój nos i wibryssy (to te fajne
wąsiki) wpychać w każdy kąt. Świnka morska jest zwierzątkiem czystym i dbającym o higienę.
Podstawowym pokarmem naszego pupila powinna być sucha pasza dla świnek. Dodatkami
powinny być: kolby dostępne w różnych smakach, biszkopty, gryzaczki i smakołyki przeznaczone
dla gryzoni. Uzupełnieniem suchego pożywienia powinno być siano. Dużą wartość odżywczą
mają warzywa i owoce. Codziennie powinniśmy zmieniać wodę w poidełku. Co najmniej raz
w tygodniu robimy generalne sprzątanie klatki. Świnki morskie są hodowane na
całym świecie, a tak„świnka morska nazywana jest w najpopularniejszych językach:
angielski: guineapig,
hiszpański: cobaya,
francuski: cobaye,
niemiecki: Meerschweinchen, Meerschwein,
włoski: cavia,
portugalski: cobaia,
japoński:
(morumotto).
przygotował Mateusz Sikuciński
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A wakacyjne opowiastki
Moje skarby z wakacji

W tym roku wakacje spędziłem nad
morzem.
Co prawda nie
chciałem
jechać nad morze, bo byliśmy
już tam ze sto
razy.
Ale rodzice postanowili i tam
pojechaliśmy.
Pogoda była beznadziejna:
prawie cały czas padał
deszcz i było bardzo zimno.
Byłem zadowolony, bo i tak
nie chciałem się kąpać
w morzu. Ale coś trzeba było
robić. Dużo spacerowaliśmy
po
plaży.
Puszczałem
z tatą kaczki po wodzie,
a przede wszystkim zbierałem
muszelki i kamienie. Były
ogromne fale, które wyrzucały
muszelki na ląd. Każdy mógł
zebrać ze sto muszli!
Mi najbardziej podobały
się kolorowe muszle. Teraz
w domu mam dużo muszli,
a może nawet tysiąc.
W przyszłym roku na
pewno pojadę nad morze.
Bartosz Strent

Fikumiku
w pamiętniku

Gdy
zaczęły
się
wakacje, rozpoczęły
się atrakcje.
Wyjechałam
w świat daleki,
zobaczyłam góry,
rzeki. Gdy wróciłam
z
tych
wakacji,
pojechałam wprost do
babci.
Truskaweczki i jagody z tego
słyną tu ogrody.
Babcia hamak rozłożyła, a ja
ciągle tam marzyłam,
o zwierzątkach, które spotkam
konia, pieska no i kotka!
Wiatr w żaglówki nagle wieje,
a kapitan ster mi daje.
Tu piratów cała masa,
a zabawa pierwsza klasa!
Wakacyjne me
wspomnienia
o przygodach
i wrażeniach,
chociaż
było ich bez
liku, spiszę
wszystkie
w pamiętniku.
Zuzanna Kamińska
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Plaża, morze, dużo słońca,
dobry humor mam bez końca.
Morska kąpiel, zabawa od
rana, po południu wycieczka udana. Cenne chwile
z rodzicami, mnóstwo
rozmaitości.

Lubię jak jesteśmy razem
w gąszczu wakacyjnych
radości.
Hubert Malczak

Bardzo lubię
wakacje:

dużo
jeździłem,
wiele zwiedziłem:
morze, Gdańsk,
Sopot, Malbork,
a w nim na zamku
krzyżackim rycerzem byłem.

Wakacyjne opowiastki

Z wyjazdów
wakacyjnych

najbardziej podobała mi
się kolonia w Morawie.
Byłam tam z Zuzią i Anią.
Mogłyśmy tam jeździć konno,
tańczyć na dyskotekach
i bawić się w podchody nocą.

Piotr Bzdyra

zbierałem muszelki i wiatr
był wielki. W morzu były duże
muszle, lecz fale ogromne
nie chciały je oddać, więc
biegałem po plaży, żeby się
nie poddać.
Dominik Górski (Messi)

Na wakacjach byłem na takich
atrakcjach:
trampolinie,
pontonach
z silnikiem
i rzutach
do kosza.

W górach
w Zakopanem
doszedłem
z rodzicami i ciocią nad
Morskie Oko i Smreczyński
Staw. Oglądałem panoramę
Tatr.

Lubię w basenie pływać,
na boisku w piłkę grywać.
Aż wakacji nadszedł kres, no
a w szkole fajnie jest!

Chodziłem po plaży,

Wakacje były
superowe.

Przygotowałyśmy
również
przedstawienie, w którym
byłam akrobatką chodzącą po
linie.
Julita Śliwińska

Znalazłam muszelkę
na piasku, w słońca
blasku. Schowałam do pudełka, żeby mi nie
uciekła.

Maksymilian Błasiak

Wakacyjne skarby

Byłam nad morzem z babcią
i dziadkiem.
Kąpałam
się
w morzu.
Była
ciepła
woda.

Ania
Góralczyk
Budowałam zamki z piasku.
Wiktoria Chojnacka
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Wakacyjne opowiastki

Obóz karate

Byłam na obozie, świetnie się
bawiłam, karate trenowałam
i się nie nudziłam.

Biegałam po plaży, muszelki
zbierałam oraz wielkie zamki
z piasku budowałam.

Moje wakacje

Z rodzicami w Jarosławcu
byłam w mini golfa grałam
i trzecie miejsce zajęłam.
Na latarnię wchodziłam,
strasznie się zmęczyłam,
z góry w dół patrzyłam,
w basenie pływałam,
koleżankę poznałam
i bardzo fajnie się
bawiłam.

Wyczesane wakacje

Włochy to kraj piękny,
gdy tam jechałam, wysokie
Alpy widziałam, a jak
już dotarłam na wakacje,
dopiero zaczęły się atrakcje.
Już
dnia
pierwszego
w basenie się kąpałam,
a dnia drugiego nad
Gardę wybrałam, zamek
z kamieni zbudowałam
i oczywiście pływałam.
Zwiedziłam
Mediolan,
Weronę i Padowę, każde
z tych miast było odjazdowe.

Na wakacje
pojechałam nad morze,

Zbierałam muszle, chodziłam po plaży. Lubiłam, jak

Paulina Fassa

Wakacyjne skarby

Już wakacje się skończyły
i naprawdę super były!
W Ustce z rodzicami byłem
i muszelkę tam kupiłem.
Malutką muszelkę i piękną
jak zorza, teraz codziennie
słucham, jak szumi
mój skarb znad
morza.
Kuba Strysz

Ania Pewniak

mnie słonko w plecy parzy.
Na
statki
patrzyłam
i o podróżach marzyłam.
Muszelki też zbierałam
i do plecaka je chowałam.
A na koniec morzu na do
widzenia pomachałam.
Marta Moroz

14.
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Wakacyjne opowiastki

Wakacje

Wakacje

Któregoś dnia tata wypożyczył samochód. Byliśmy
wtedy w Grecji. I jechaliśmy
do miasta Lindos.
A w mieście Lindos z mamą
jechałyśmy na osiołkach.
Tata robił dużo zdjęć. Na
górze był piękny widok. Było
dużo kotów, z tatą i mamą
mówiliśmy, że to miasto
kotów.
Agnieszka Krawczyk
Byłam na wycieczce z moimi
rodzicami. Siedziałam sobie
blisko sosny, aż tu nagle
zaskoczyły mnie dwa małe
osły.
Agnieszka Krawczyk

Wyjechaliśmy na wakacje.
Też jechał mój kuzyn.
Kąpaliśmy się w morzu, było bardzo
fajnie.
Słyszeliśmy
dzięcioła, jeździliśmy
na rowerach.
Kilka dni padał deszcz.
Nudziliśmy się w domu,
graliśmy w karty i w różne
zabawy.

Wakacje

Lipiec i sierpień to czas
wakacji.
Czas
kąpieli
w morzu, słońcu i wędrówek
górskich. Morze to plaża
i muszle. Góry to piękne
widoki, przyroda, jaskinie,
spływ Dunajcem.

Agnieszka Ochwat

Moje wakacje

Wakacje to słońce, morze,
góry, las, chciałabym być na
nich jeszcze raz.
Lecz teraz są zajęcia w szkole
i trzeba uczyć się w mozole.
Rozalia Wodziczko

Michał Dryja

Wakacyjne
skarby Nikoli

Dzień był piękny

Moje skarby wakacyjne,
Są dziś bardzo atrakcyjne.
Bursztyn kamyk i muszelka,
To dla dziecka rzecz jest
wielka.

i radosny, łapałem jaszczurki niedaleko sosny.
Mała jaszczurka złapać
się nie dała. Oprócz ogona
uciekła cała!
Kuba Gryzło

Nikola Oźminkowska
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Wakacyjne opowiastki

Miałem dużo atrakcji.
Kapałem się w basenach,
zjeżdżałem na ślizgawkach.
Wieczorami grałem w piłkę
nożną z kolegami, których
zapoznałem.

Wakacje

Nad jeziorem
świeciło słońce
Bardzo przyjemne
i bardzo gorące.
Z koleżanką pływałyśmy
rowerem po wodzie.
Przyglądałyśmy się ładnej
przyrodzie.
Aleksandra Kumięga

Wspomnienia
z wakacji 2011

Mateusz Bandziak

W tym roku na wakacjach
byłem na obozie karate. Obóz
był nad morzem. Pojechałem
autem z tatą i bratem.
Byliśmy w Pogorzelicy.
Padało cały tydzień.
Potem wyszło słońce
i wyszliśmy na plażę.
Znalazłem czarną
muszelkę.

W tym roku byłem na
wakacjach w Turcji. Wczasy
spędziłem bardzo fajnie.
16.

O Mateuszu
Dejewskim na
wakacjach
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Spodobało mi się bardzo,
wziąłem ją do domu.
Koniec

Zbieram

muszelki

na plaży kolorowe, duże,
małe. Zobaczyłem wodnych
narciarzy jak wskakiwali
na fale.
Mateusz Dejewski

Co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

L co nas ciekawi co chcemy powiedzieć
Tytuł: koleżanki i koledzy

Mój kolega to Bartek, bo mnie szanuje i na
mnie nie krzyczy.
Moja koleżanka to Zuzia, bo jest bardzo miła.
Mój kolega Mateusz jest bardzo grzeczny i miły
i sprawiedliwy.
Mój kolega Kuba jest bardzo śmieszny i bardzo
miły.
- Kuba Strysz

FC Barcelony.
Kaka odnosił wielkie zwycięstwa w Realu.
Urodził się 22 kwietnia 1982 roku w Brasili.
- Cyprian Romanowski

Koszykówka

Pewnego słonecznego dnia poszedłem zagrać

Kotek

Tu jest płotek, a tu błotko,
a tu tupta kotek z kotką.
Fajnie kotkom tuptać po płotku,
by nie zamoczyć sie w tym błotku.
- Wiktoria Chojnacka
z tatą w koszykówkę, a po południu pojechaliśmy wraz z panem Grzesiem rozegrać
mecze z innymi szkołami. Walka na boisku
była bardzo zacięta. Udało nam się wygrać
jeden mecz, a drugi zremisować. Bardzo lubię
zajęcia z koszykówki. To mój ulubiony sport.
- Kuba Strysz

Lionel Messi

jest najlepszym napastnikiem swiata.
Strzelił 192 bramki w swojej karierze. Rozegrał
278 meczy. Wykonał 82 asysty. Urodził się
w Argentynie 21 czerwca 1987 roku. Skauci
z FC Barcelony szybko dostrzegli jego talent.
W 2000 roku Lionel Messi dołączył do szkółki

Sport

Sporty są takie: tenis, koszykówka, piłka
nożna, ping-pong, siatkówka, biegi, skoki
narciarskie.
- Maksymilian Błasiak
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Co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

Rekordy dinozaurów

Jednym z największych dinozaurów znalezionych w Europie jest apatozaur, mający
20 m długości i ważący 30 ton. Z kolei 14,5
m długości miał gigntozaur, który należał
do największych dinozaurów żywiących się
rybami.
Natomiast najmniejszym, znalezionym
okazem dinozaura jest 20 centymetrowy
muszar. Nie jest to jednak osobnik dorosły, lecz
młody osobnik jakiegoś gatunku.
Nieco większy od tego znaleziska był, kompsognat, miał on 60 cm długości i był
rozmiarów kota.
Największą czaszkę miał rogaty triceratops,
miała ona dwa metry długość.
Największy „żagiel” na grzbiecie nosił
mięsożerny spinozaur, ta okazała ozdoba
osiągała długość 1,75 m.
Deinocheir miał najdłuższe, bo 25 centymetrowe szpony, a karcharodontozaur aż 20 cm
zęby.
Przy tych wszystkich rekordach trzeba
jednak pamiętać, że wciąż znajdowane są nowe kości dinozaurów.
Przyporządkowanie takiego znaleziska do gatunku oraz rekonstrukcja
szkieletu nie są łatwe, zwłaszcza gdy
znajduje się pojedyncze kości.
Wszystkim miłośnikom dinozaurów
polecam wycieczkę do Bałtowskiego
Parku Jurajskiego, gdzie znajduje
się ponad 60 modeli prehistorycznych gadów naturalnej wielkości.
Znajduje się tu również Muzeum
18. Mądre Asy z drugiej klasy ^ nr 1/2011

Jurajskie , w którym można zobaczyć liczne
skamieniałości z Polski i ze świata.
- Kuba Strysz

Monolophosaurus - Dinozaury

Grzebień Monolophosaurusa, niezbyt dużego
drapieznego dinozaura żyjącego w środkowej
jurze w Chinach, tworzyły dwie kości czaszki
połączone ze sobą i rosnące do góry.
- Maksymilian Błasiak

Supersaurus

Supersaurus to największy dinozaur. To jest
roślinożerca. Żył w jurze 150 milionów lat
temu! Został odkryty w Ameryce Północnej.
Długość około 48 metrów. Wysokość około 16,5
metra. Ważył aż 50 ton.
- Maksymilian Błasiak

Co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

Cristiano Ronaldo

Moim ulubionym sportowcem jest Cristiano
Ronaldo dos Santos Averro. Lubię go, bo jest
bardzo dobrym piłkarzem. Strzela dużo goli
i umie wykonać
dużo ciekawych
trików z piłką
Jest
jednym
z najlepszych
zawodników
Realu Madryt.
Cristiano
Ronaldo urodził
się w Funchal
na portugalskiej
wyspie Madera. Przydomek „Ronaldo“
otrzymał od ojca na cześć amerykańskiego
prezydenta Ronalda Reagana.
W piłkę nożną zaczął grać w wieku 8 lat,
w małym klubie CF Andorinha, gdzie sprzątał
jego ojciec. W wieku 10 lat zainteresowały
się nim dwa największe kluby z Madery: CS
Maritimo i CD Nacional. W czasie mistrzostw
Europy był obserwowany przez Liverpool
i Juventus po tym, jak jego zespół, pokonał
reprezentację Anglii,lecz ostatecznie trafił
do Manchestęru United. W spotkaniu Ligi
Mistrzów strzelił swoje pierwsze gole w Champions League.
W 2008 r. został laureatem Złotej Piłki.
W czerwcu 2009 trafił do klubu Real Madryt.
Hiszpański klub zaoferował za piłkarza 93,2

mln euro. Tym samym Cristiano stał się
najdroższym piłkarzem w historii. Na jego
prezentacji zjawiło się ponad 80 tys. widzów.
Jest to rekord, jeśli chodzi o liczbę osób na
prezentacji jednego zawodnika. W 2011 roku,
dzięki strzelonym przez niego bramkom, po 18
latach Real Madryt zdobył swój 18 Puchar
Hiszpanii. W sezonie 2010/2011 zdobył 40
goli w lidze, za co został nagrodzony Złotym
Butem.
- Mateusz Sikuciński

10 Lionel Messi
FC Barcelona

Wybierany na najlepszego piłkarza, świata
od dwóch lat. po raz
trzeci z rzędu został
królem strzelców Ligi
mistrzów. W tym
zdobył we wszystkich
rozgrywkach
53
bramki! Jego zagrania
są uznawane za
dzieła sztuki. Byłby
kaleką gdyby Barcelona kilkanaście lat
temu nie zapłaciła
za jego leczenie hormonalne.
- Michał Dryja
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Jesienna wycieczka Asów

A dzień pieczonego ziemniaka W
Wycieczka do Białego Kościoła

Gdy byliśmy na wycieczce, to mi się podobało,
jak graliśmy w piłkę nożną. Bardzo mi się
jeszcze podobało, kiedy piekliśmy kiełbaski na
ognisku. Były super gry i zabawy z ziemniakami. Jak wróciliśmy do Wrocławia, to
byliśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.
Dominik Messi Górski

W piękny słoneczny dzień
października pojechaliśmy
z naszą Panią Lidią Gacek
na wycieczkę do Białego
Kościoła. Już w autokarze nie
mogłam się doczekać, kiedy
dojedziemy do tego pięknego
miejsca. Było wspaniale
i wesoło. Piekliśmy kiełbaski,
graliśmy w gry i świetnie
się bawiliśmy.
Najzabawniejsze dla mnie
było to, że niektóre dzieci

przypaliły swoje
kiełbaski tak, że były całe czarne.
Ciekawe, czy im smakowały?
Zuzia Kamińska

Graliśmy z kolegami w piłkę nożną. Piekliśmy
kiełbaski na ognisku. Były różne konkursy
20.
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i zabawy. Z kolegami i koleżankami bawiliśmy
się na placu zabaw. Na koniec wycieczki

zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Z wycieczki wróciliśmy wszyscy zadowoleni.
Mateusz Bandziak

We wtorek byliśmy
w Białym Kościele na
wycieczce. Pogoda była
piękna i słoneczna.
Bawiliśmy się na
placu zabaw. Były różne
konkursy, zabawy z ziemniakami. W końcu

było to „Święto
pieczonego ziemniaka. Piekliśmy

kiełbaski na rożnie. Były
takie pyszne, że zjadłem
aż dwie. Do Wrocławia
wróciliśmy zmęczeni,
ale szczęśliwi.
Kuba Gryzło

Razem z klasą byliśmy na
wspaniałej wycieczce. Podobały

mi się gry i zabawy, które organizowali pan
i pani. Był tam też mini plac zabaw. Ale
najfajniejsze było ognisko, przy którym

Dzień pieczonego ziemniaka

piekliśmy kiełbaski. Moja spaliła się na
węgielek. To był naprawdę wspaniały dzień.

się z pagórka. A kiedy wracaliśmy czytałem
komiks Odyseja Asteriksa.

Ania Góralczyk

Maksymilian Błasiak

We wtorek byliśmy na wyciecze
w Białym Kościele. Pani i pan mieli

Na wyciecze podobał mi się krajobraz za
oknem autokaru. Miło wspominam także gry
i zabawy. Podobało mi się przeciąganie liny
oraz granie w piłkę nożną. Sprzyjała nam
pogoda. Wróciliśmy do Wrocławia

w koszykach fajne zabawki. Na boisku graliśmy
w piłkę nożną i przeciągaliśmy linę z drugą C.
Tam piekliśmy kiełbaski. Tam było dużo, dużo
zabaw. Często widziałem
brązowego kotka.

zmęczeni,
szczęśliwi.

ale

To była
bardzo fajna wycieczka.

Kacper Klusko

Cyprian Romanowski
Na wyciecze było ognisko
i piekliśmy kiełbaski.
Była ładna pogoda. Było
dużo konkurencji z ziemniakami. Bawiliśmy
się na placu zabaw.
Były tam cztery koty. Na

Marta Moroz

Na wycieczce było bardzo
fajnie.
Po drodze widzieliśmy
sarny. Na ognisku
piekliśmy kiełbaski.
Braliśmy
udział
różnych zabawnarysował Cyprian Romanowski w
nych konkurencjach. Przeciągaliśmy linę
z 2c. Najbardziej podobał mi się

Kiedy jechaliśmy czas strasznie się dłużył.

I na koniec, było super.

wycieczce uczyli
nas tańczyć.

Na wczorajszej wycieczce najlepsze
było palenie ogniska na którym
piekliśmy kiełbaski. Bardzo fajne było

też przeciąganie liny. Niektórzy chłopacy grali
w piłkę nożną. Ale ja nie grałem z nimi tylko
zjeżdżałem na rurze. A pod koniec turlałem

mecz piłki nożnej z kolegami z 2c.
Mateusz Sikuciński

Ostatnio z klasą wybraliśmy się na wycieczkę
do Białego Kościoła. Po drodze z autokaru podziwiałam piękne widoki. Jak tylko
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Jesienna wycieczka Asów

dojechaliśmy na miejsce, zaczęła się zabawa.

Były konkursy i przeciąganie
liny, a to wszystko z ziemniakami.

Piekliśmy smaczne kiełbaski przy ognisku.
Tam po raz pierwszy zobaczyłam muchomora.
Razem z moją przyjaciółką Zuzią bawiłyśmy
się z oswojonymi kotkami. Popołudniu
wróciliśmy do Wrocławia. Wszyscy byliśmy
zmęczeni, ale szczęśliwi. Wycieczka się nam
udała.
Paulina Fassa

We wtorek jechaliśmy na wycieczkę do Białego
Kościoła, w drodze widzieliśmy piękne krajobrazy. Przez cały dzień była piękna, słoneczna
pogoda. Na wycieczce najbardziej

podobało mi się pieczenie ziem-
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niaków.

W ośrodku widzieliśmy aż trzy
koty, dwa duże i jednego małego. Jeden z dużych
kotów nie miał oka.
Julita Śliwińska

We wtorek pojechaliśmy z moją klasą i 2C
na wycieczkę do Białego Kościoła. Najbardziej podobało mi się kiedy graliśmy w piłkę
nożną. Moja drużyna jeden mecz wgrała
a drugi przegrała. Miałem kilka bardzo
ładnych akcji i bardzo dobrze mi się grało.
Na wycieczce podobał mi się również gril.

Bardzo smakowały mi kiełbaski,
które upiekłem. Wycieczkę uważam za
udaną i chciałbym tam pojechać jeszcze raz.
Bartek Strent

Łamigłówki mądrej główki

A łamigłówki mądrej główki
Bartosz Strent
1. To pływa w jeziorach

1

2. To jest wąż

2
3

3. To jest zwierzę w paski

4

4. To jest imię

5

5. To mieszka w norkach

nie podpisana

1
2

U

R

3
4
5
6
7

Agnieszka Ochwat
1

1. Skacze i je marchewki

2

2. Lata, brzęczy i żądli

3

3. Trze się warzywa

4

4. Miauczy i drapie

5

5. Jest ostre, ma kolor srebrny

V
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Łamigłówki mądrej główki

S

Zuzia Kamińska

Rebus literowy i liczbowy
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Ile to jest?
Hasło:

5 + 8 + 1 + 8 + 1 = … + 8 - 8 =…
1+8+1+8+5=…+8-8=…
1+2+3+4+5+6+7+8+9=

1. Nią rysujesz.

1

2. Jedno z dwóch w rowerze.

2

3. Do czesania.

3

4. Bawią się nią dziewczynki.

4
5

Mateusz Dejewski

24.
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5. Do szycia.

.

Łamigłówki mądrej główki

Q

Paulina Fassa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Julia Sarapuk
1

1. Po tym się przechodzi?

2

2. To jest kwiat?
3

3. To jest zwierzę?

4

4. To jest napój?

5

5. To jest imię męskie?

Ania Pewniak
1

1. Tym polewasz ziemniaki
2. Tym jesz zupę

2

3. To widzisz w komputerze

3
4

4. Tym widzisz
5. To się kręci i napędza samochód

5
6

6. Tym robisz zdjęcia

O?
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Łamigłówki mądrej główki

M

Julita Śliwińska

1. Tym się chronisz przed deszczem

1

2. Ulubiony owoc małpki

2

3. Tym się bawią dzieci

3

4. Przeciwieństwo prawej strony

4

5. Najważniejsza w rodzinie

5

1
2
3
4
5
6

26. Mądre Asy z drugiej klasy ^ nr 1/2011

Łamigłówki mądrej główki

Maksymilian Błasiak
1

1. Dawniej kuł broń

2

2. Tym widzimy

3

3. To jest słodkie i do picia

4

4. Najmniejsza liczba oprócz liczb ujemnych

1+7=S
71 - 22 = n

12 + 9 - 8 = a
56 + 11 = ę

8 102 13 49 5

35 + 67 = z
41 - 22 = j

19 67

10 - 7 + 2 = u

zieleń.

Michał Dryja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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