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- moja klasa 2a
Jestem uczniem klasy 2
a. Bardzo lubię kolegów
i koleżanki z mojej klasy.
Większość chłopców, tak jak
ja lubi grać w koszykówkę
i piłkę nożną. Niektóre dziewczynki tańczą w grupach
baletowych i trenują karate.
Naszą wychowawczynią jest
Pani Lidia Gacek, która
uczy nas wielu ważnych
rzeczy. Razem z Panią często
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jeździmy na przedstawienia teatralne.
W ubiegłym roku szkolnym
byliśmy na zielonej szkole
w Szklarskiej Porębie.
W mojej klasie panuje miła
atmosfera. Czasami dochodzi
do konfliktów, które jednak
są szybko rozwiązywane.
Cieszę się bardzo, że
jestem uczniem klasy 2 a
i że mam taką wspaniałą
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wychowawczynię.
Kuba Strysz

W nasze ferie zimowe
Ferie w tym roku
spędzałem u dziadków.

Moi dziadkowie mieszkają 30 km za
Wrocławiem w Nizinach. Z dziadkami
mieszkają 3 psy: Wiki, Nora i Borys oraz
3 koty: Agent, Fiona i Bazyl. Pomagałem
dziadkowi: woziłem drewno taczkami do
kominka. W wolnych chwilach gram na
komputerze. Bardzo lubię spędzać czas
u dziadków.
Piotr Bzdyra

Moje ferie

Tegoroczne ferie rozpocząłem wizytą u cioci.
Później pojechałem do babci, która mieszka
na wsi koło Ślęzy. A po pięciu dniach
pojechałem na obóz piłkarki. Na obozie
jeździliśmy na nartach. Jednak głównym
zajęciem była piłka nożna.
Codziennie mieliśmy 2 lub 3 treningi.
Bardzo podobały mi się ferie, szkoda, że tak
szybko minęły.
Cyprian Romanowski

Nasze ferie zimowe

Na ferie pojechałem

z rodzicami i siostrą do Szklarskiej Poręby.
Śniegu było bardzo dużo i ciągle jeszcze
dopadywał. Zjeżdżałem na sankach, lepiłem
bałwana, chodziłem na różne wycieczki.
Jechałem też kuligiem w prawdziwych
saniach z końmi. Po kuligu było ognisko
i pieczenie kiełbasek. Tydzień szybko minął
i trzeba było wracać do domu
Kuba Gryzło

Ferie zimowe

Pierwszy dzień ferii zimowych spędziłem
z rodzicami w Karpaczu. Bardzo mi się
tam podobało. Nauczyłem się jeździć na
nartach. Czwartego dnia zjeżdżałem już
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z wysokiej góry. Ferie w Karpaczu minęły
bardzo szybko. Szkoda, że spędziłem tam tylko
sześć dni.
Kuba Strysz

Na feriach zimowych byłem

razem z bratem u dziadków. Moi dziadkowie mieszkają w Górach Sowich. W tym
czasie spadło dużo śniegu i codziennie
jeździłem na sankach. Byłem również na
stoku narciarskim w Sokolcu. Nauczyłem się
wjeżdżać ma górę wyciągiem orczykowym.
Na nartach ścigałem się z moją kuzynką
Olą. Fere spędziłem aktywnie na śniegu
i były bardzo udane.
Hubert Malczak

Relacja rewelacja...

Wrażenia z ferii”

W pierwszym tygodniu ferii byłam u babci
i dziadka. Gdy spadł śnieg chodziłam na
górkę, żeby zjeżdżać na sankach.
W drugim tygodniu ferii byłam na zimowisku w Górze Św. Anny. W Górze Św. Anny
było dużo śniegu i chodziliśmy często na
spacery. Codziennie rano jeździliśmy konno.
Zimowisko kończyło się przedstawieniem,
a po przedstawieniu poszłam z rodzicami i bratem oglądać bazylikę. Ferie były
wspaniałe.
Ania Góralczyk

Moje ferie zimowe

Przyjechała tam też moja wakacyjna
przyjaciółka Marysia, z którą świetnie
się bawiłam. Pierwszy raz jeździłam na
nartach. Jeżdżenie na nartach bardzo
mi się spodobało i sprawiało mi dużą
przyjemność. Drugi tydzień spędziłam
u ukochanej babci i dziadka. Pewnego dnia
wybrałam się z babcią nad jezioro, była
słoneczna pogoda a jezioro było pokryte bardzo
grubą warstwą lodu. Moim ulubionym
zajęciem u dziadków było dokarmianie
grupy bezdomnych kotków. Wszystkie kotki
cieszyły się za każdym razem na mój widok,
a mi opiekowanie nad nimi sprawiało
wielką radość.
Zuzia Kamińska

Na początku ferii zimowych pojechałam
z rodzicami do pięknej górskiej miejscowości.
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Wrażenia z ferii.

W czasie ferii zimowych ulepiłam bałwana.
Kiedy siedziałam w domu i się nudziłam
to grałam w gry. Podobało mi się, jak
pojechaliśmy w góry jeździć na sankach.
Jak mi się nudziło to dzwoniłam do Rozalki,
wtedy przychodziła i fajnie się bawiłyśmy.
???

Ferie spędziłem u babci.

Bawiłem się z moim psem Cackiem. Grałem
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też w piłkę nożną. Odmawiałem różaniec
z moją prababcią Lodzią.
Michał Dryja

Wrażenia z ferii

Ferie spędziłem w domu. Moja mama
zabierała mnie na basen. Cała moja
rodzina jeździła na nartach. Czasem
mogłem pograć na komputerze i oglądałem
telewizję.
Kacper Klusko

Relacja rewelacja...

W czasie ferii byłam na

zimowym obozie karate. Zostało mi
z niego dużo wspomnień. Trzeciego
dnia z kolegą zaczęliśmy lepić
bałwana. Potem dołączył do nas
prawie cały obóz, a bałwan wyszedł
dwumetrowy. Super zabawa była
dopiero w niszczeniu bałwana.
Sensei Sylwek zniszczył mu głowę
kopnięciem sotokage, a potem
razem skakaliśmy i zgniataliśmy
bałwana. W piątek było ognisko i
ulepiliśmy duże igloo. Igloo było
takie wielkie, że zmieściło się tam
dziesięć osób. Potem włożyliśmy do
środka świece i było bardzo pięknie.
Ania Pewniak

Ferie

Na feriach nigdzie nie byłam, choć ciągle
o tym marzyłam. Ciągle bajki oglądałam,
czytałam i na komputerze grałam.
Na feriach nigdzie nie byłam, bo się
przeprowadziłam. Musiałam do pudełek
pakować: ręczniki, ubrania, pet-shopy.
W nowym miejscu pieska poznałam i miło
spędziłam z nim czas. Po tych wrażeniach
feriowych bezpiecznie wróciłam do szkoły.
Paulinka Fassa

Ferie

W pierwszym tygodniu ferii byłem w
Karpaczu. Drugiego dnia wypożyczyliśmy

narty, bo było dużo śniegu. Codziennie
jeździliśmy na wypożyczonych nartach,
najczęściej na stoku Lodowiec. Obiady
jedliśmy w wielu restauracjach.
Zwiedzaliśmy skocznię narciarską i tamę.
W drugim tygodniu byłem z bratem
u dziadków. Oglądałem dwa filmy w kinie
„Kot w butach 3D i Mupety” 2D.
Mateusz Dejewski

Ferie rozpoczęłam jazdą
na nartach. Z tatą i dziadkiem

pojechałam do Czech. Byłam tam pierwszy
raz. Po powrocie wyjechałam z mamą
i bratem do babci i dziadka. Tam jeździłam
na łyżwach. Byłam też u prababci i cioci.
Piekłam tam chleb i widziałam tygodniową
owieczkę. Ostatnie dwa dni spędziłam
jeżdżąc na nartach.
Wiktoria Chojnacka
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Nasze ferie zimowe

Bardzo lubię ferie zimowe.

Chociaż w pierwszym tygodniu byłam chora,
to w drugim było już fajnie. Chodziłam na
spacery nad rzekę karmić kaczki. Byłam też
w kinie na filmie pt. „Alvin i wiewiórki”.
A najbardziej podobało mi się pieczenie
ciasteczek z tatą. Było ich bardzo dużo i były
pyszne.
Aleksandra Kumięga

Jak byłem na feriach

to podobało mi się, że zawsze gdzieś
jeździliśmy, na przykład: do kina, do
kościoła Św. Jadwigi, na spacery i do
Marcinowa. Też pojechaliśmy do Zieleńca
na narty na północny-wschód. Potem
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bawiłem się w domu z rodziną, czyli:
Mamą, tatą, bratem.
Mateusz Sikuciński

Moje wrażenia z ferii

Ferie spędziłem w Szklarskiej Porębie.
Zjeżdżałem na nartach zjazdowych i
biegałem na nartach biegowych. Moim
wrażeniem było to, że pierwszy raz byłem
na nartach biegowych. Fajnie było biegać na
nartach biegowych. Pierwszy raz byłem na
wyciągu krzesełkowym. Najpierw się bałem
jechać wyciągiem krzesełkowym. Ale potem
już się nie bałem. Mówię wam, polubicie
narty biegowe.
Bartosz Strent

Relacja rewelacja...

Moje ferie

Przed feriami rozchorowałam się
i przez to nie mogłam pojechać do dziadków.
Przez tydzień leżałam w łóżku i w końcu
prawie się wykurowałam. W drugim
tygodniu ferii pojechałam na zimowisko
do Góry Św. Anny. Mieszkałam w pokoju
z Anią, Natalką i Zuzią. Świenie się tam
bawiłam, codziennie jeździłam konno.
Każdego dnia mieliśmy próby do spektaklu
pt.: Czary mary”. Na zimowisku jeździłam
w różne ciekawe miejsca np.: do juraparku
w Krasiejowie albo na basen.
Julita Śliwińska
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ulubiona pora roku
Zima

Moja ulubiona pora roku to zima. Zimą
można lepić bałwana i rzucać się śnieżkami.
Kiedy jest dużo śniegu, to można pojeździć
na sankach. Lubię wyjeżdżać w góry na narty.
W tym roku nie ma śniegu i jest mi
smutno.
Kacper Klusko
Zima to moja ulubiona pora roku, bo można
jeździć na nartach. Często chodzę na lodowisko
i jeżdżę na łyżwach. Z kolegami mogę

ulepić bałwana i urządzić bitwę
na śnieżki. Lubię zjeżdżać na sankach

rzucać się śnieżkami i jeździć na sankach.
Kiedy zimą jest mróz, to na szybach pojawiają
się ciekawe wzory.
Julita Śliwińska
Lubię zimę, ponieważ wtedy są święta
i można spotkać całą rodzinę. Dostaje się wtedy
prezenty. Zima to moja ulubiona pora roku,
ponieważ można uprawiać sporty zimowe.
Lubię wtedy jeździć na sankach i łyżwach.
W zimie jest pięknie, bo jest dużo śniegu.

I wtedy mogę kibicować Justynie
Kowalczyk. Szkoda, że już nie skacze
Adam Małysz.

z wysokiej górki. Skoki narciarskie to mój
ulubiony sport zimowy.
Kuba Strysz

Cyprian Romanowski

Moją ulubioną porą roku jest zima, ponieważ
można się rzucać kulkami śnieżnymi.
Lubię też zimę, bo można robić igloo, jeździć
na sankach i na jabłuszku. Lubię

na narty, lepić bałwana, wyjechać w góry,
chociaż jest trochę głupio, bo nie można grać
w piłkę nożną. Jest dużo innych zabaw, na
przykład można rzucać się śnieżkami i jechać
na saniach.
Mateusz Sikuciński

zimę ponieważ spotykam się z:
wujkami, ciociami, dziadkami,
babciami, kuzynkami, kuzynami
i prababcią. Lubię też, bo przychodzi
Święty Mikołaj.
Maksymilian Błasiak

Moją ulubioną porą roku jest zima, ponieważ
wtedy mam urodziny. W zimie dostaję
najwięcej prezentów. Lubię, kiedy zimą
pada śnieg, można wtedy lepić bałwany,
8.
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Zima jest jedną z ulubionych
pór roku. Lubię zimę, bo można: pojechać

Lubię zimę bo można lepić bałwana
ze śniegu. Można lepić kulki ze śniegu

i rzucać się nimi. Jak jedziemy na narty.
Bardzo się cieszę. Zima to najfajniejsza pora
roku dla mnie.
Agnieszka Ochwat
Bardzo lubię zimę, bo można lepić bałwany

wiosna, lato, jesień, zima?

i można rzucać się śnieżkami. Zimą można
jeździć na sankach, nartach, łyżwach. Zimą
jest ładnie, ponieważ ziemia okryta jest białą,
puszystą kołdrą ze śniegu. Zima jest

fajna, bo można robić aniołki na
śniegu. Zimą są święta, a wtedy dostajemy

fajne prezenty.
Igor Skotarczak

Ja z mamą i tatą poszłam
w zimie lepić bałwana. Na drugi
dzień bałwan się roztopił. Został po nim
tylko kawałek śniegu. Bardzo się zmartwiłam.
A wtedy zaczął padać śnieg. Znów zaczęłam
robić bałwana. Tym razem bałwan się nie
roztopił. Stał tam przez całą zimę. I wszyscy go
podziwiali. A wieczorem cała rodzina bawiła
się przy bałwanie.
Rozalia Wodziczko

Moja ulubiona pora roku to wiosna. Wiosna
to: marzec, kwiecień i maj. W maju są
moje urodziny. Zaczynają kwitnąć
drzewa i kwiaty. Polana Chochołowska pokryta
jest żółtymi i fioletowymi krokusami.
Michał Dryja
Moją ulubioną porą roku jest wiosna. Dlatego,
bo pod koniec wiosny są moje urodziny. Lubię
też wiosnę dlatego, bo wiosną rozkwitają
kwiaty, a ja lubię kwiaty. Dlatego też wiosna
jest fajna, bo wiosną zaczyna się robić ciepło.

A poza tym wszystkie pory roku
są fajne.
Agnieszka Krawczyk

Wiosna

Lubię wiosnę, bo zaczynają rosnąć zielone liście
na drzewach. Lubię patrzeć, jak powracają
ptaki na wiosnę i słuchać ich wesołego śpiewu.
Wiosną zakwitają piekne kwiaty: żółte krokusy,
malutkie zawilce, kolorowe tulipany, pachnące
hiacynty, złote narcyzy, bielutkie przebiśniegi
i granatowe szafirki. Z tych kwiatów najbardziej lubię krokusy, które wiosną pojawiają się
przy wrocławskich ulicach. Podobają mi się
też bardzo czerwone tulipany, bo mają grube
liście i duże kielichy. Śnieżyczki wydają mi
się smutnymi kwiatkami, bo są tak pochylone, jakby płakały. Moim zdaniem wiosna
to bardzo interesująca i piękna pora roku.
A wy jak myślicie?
Zuzanna Kamińska
Moją ulubioną porą roku jest wiosna. Wiosną
dni są coraz dłuższe i cieplejsze. Można
częściej chodzić na dwór, jeździć na rowerze,
hulajnodze i rolkach. Drzewa rozwijają liście
i zakwitają kwiaty. Latają motyle, pszczoły
i inne owady. Wiosną ptaki przylatują
z ciepłych krajów. Lubię wiosnę, bo jest
taka zielona.
Aleksandra Kumięga
Moją ulubioną porą roku jest lato. Wtedy
jest przeważnie ciepło i słonecznie. Nawet
jeśli pada deszcz, to szybko się wypogadza
i można grać w piłkę. Lubię lato, bo wszystko
jest zielone i mogę długo być na podwórku.
Poza tym w lecie są wakacje i wyjeżdżam
z rodzicami i bratem na wczasy. Latem także
są najdłuższe dni. Chciałbym, aby lato
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Ulubiona pora roku

trwało cały rok.

Hubert Malczak

Moja ulubiona pora roku to
wiosna. Jest ona ciepła i wesoła. Wiosną

kwiaty rosną na ziemi i drzewach. Idąc na
wiosenny spacer, widzimy różne ciekawe
zwierzęta, na przykład motyle zapylające
kwiaty, wiewiórki skaczące po drzewach oraz
nadlatujące do nas ptaki. To piękna pora
roku, dlatego właśnie wybrałam wiosnę.
Paulinka Fassa

Wiosna i lato

Wiosnę i lato lubię najbardziej, bo jest ciepło,
można grać w piłkę, bawic się na dworze,
jechać na wakacje!
Mateusz Sikuciński

Lato

Moja ulubiona pora roku to lato, bo jest gorąco
i można się kąpać w basenie i w morzu.
W lecie wyjeżdżam na obóz piłkarski i tam
gram w piłkę nożną na boisku. W tamtym
roku też wyjeżdżałem na obóz piłkarski. Lato
jest fajne dlatego, bo w basenie zjeżdżam na
zjeżdżalni. Lato dlatego mi się podoba, bo ja
z rodziną podróżujemy po różnych krajach.
Dominik Górski

dlatego, że szkoła jest zamknięta
i nie muszę się uczyć.
Marta Moroz

Moją ulubioną porą roku jest lato, bo jest
bardzo ciepło i można się kąpać w basenie.
W lecie wyjeżdżam na wakacje i wypoczywam.
O tej porze roku jem dużo lodów.
Latem mogę dłużej pospać. Bardzo lubię lato,
bo wtedy są moje urodziny. W czasie wakacji
jeżdżę do dziadków, a tam bawię się z psami,
łowię ryby w stawie.
Piotr Bzdyra

Moja ulubiona pora roku to lato.

Tę porę roku uwielbiam, bo można się kąpać
w basenie i grać w piłkę. W lecie są bardzo
duże upały, a ja lubię ciepło. Latem można
jeździć na rowerach.
Mateusz Bandziak
Lubię lato, bo jest wtedy ciepło i słonecznie.
Mogę jechać nad morze, budować zamki
z piasku i kąpać się w wodzie. Spacerując
po plaży zbieram muszelki. Latem nawet
w nocy jest ciepło. Można wtedy spać w namiocie. A kiedy pada letni ciepły deszcz, uwielbiam biegać na boso po trawie. Lato jest

wspaniałe!
Ania Góralczyk

Moją ulubioną porą roku jest lato. W lecie
obchodzę swoje urodziny, które wypadają
w lipcu. W lecie wyjeżdżam na wakacje w góry
i nad morze. Latem dojrzewa zboże, kwitną
kwiaty, a dni są długie i ciepłe. Latem lubię
chodzić na długie spacery. Lubię lato
10.
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Lato jest moją ulubioną porą roku. Między
innymi dlatego, że są wakacje. Wszystko
jest wtedy kolorowe, świeci słońce i dni są
dłuższe. W lecie można jeść pyszne

lody, jeździć do późna na rowerze

wiosna, lato, jesień, zima?

i leniuchować. Lato ma jeszcze tę zaletę,

że nie trzeba się ciepło ubierać. Woda w jeziorach jest ciepła i można się kąpać. Można też
na boisku grać w koszykówkę. Już nie mogę się
doczekać następnego lata.
Jakub Gryzło
Moja ulubiona pora roku to lato. Dlatego
lubię lato, bo można: grać na boisku
w koszykówkę, kąpać się w morzu. Latem cała
moja rodzina ma urodziny, oprócz taty.

Latem są wakacje i wyjeżdżamy
nad morze.

Mateusz Dejewski

Moja ulubiona pora roku to
jesień. Bo jesienią spadają liście

i można zrobić walkę na liście i nikt się nie
skaleczy. Jesienią też można zbierać kasztany,
a następnie robić stworki z kasztanów. Jesienią
można spotkać w parku wiewiórki.
Julia Sarapuk

Moja
ulubiona
pora roku to jesień.
W jesieni lubię
to, że liście są kolorowe, można bawić
się w wojnę liściową
i dużo innych zabaw.
Jesień to dobry czas na
sport. Najbardziej lubię:
koszykówkę i piłkę nożną. Jesienią,
w listopadzie, są moje urodziny.
Bardzo lubię spacerować jesienią, bo wtedy
można szaleć, ile się chce! Jesienią dobrze
się łowi ryby drapieżne. Okonie

biorą najlepiej na sztuczne
gumowe ryby. Mówię Wam, polubcie
jesień!
Bartosz Strent
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K ciekawostki przyrodnicze
Niedźwiadek

Jestem brązowy niedźwiadek i jestem bardzo
łakomy. Tak bardzo lubię miód, że nie zwracam
uwagi na bolesne ukąszenia pszczoły, gdy
zabieram miód z ula. Kiedy spadnie pierwszy
śnieg, chronię się w norze i śpię na posłaniu
z liści przez sześć miesięcy.
Ania Góralczyk

Pyton

Pingwiny

Krokodyle nilowe pozwalają mniejszym
ptakom, jak czajki, wchodzić do swoich otwartych paszcz i wyjadać resztki pożywienia
spomiędzy zębów.

Czy wiesz że...
u pingwinów jest inaczej
niż u ludzi, bo to ojciec
wysiaduje jajko!
Po wykluciu małe
pingwinki wyglądają
jak kłębki kurzu
zebranego spod
kanapy.
Paulinka
Fassa

Pnie i gałęzie
drzew są
twarde i mocne, ale
liście większości drzew liściastych są cienkie
jak papier i słabe - zbyt słabe, by przetrwać
ostrą zimę. Dlatego większość drzew liściastych
zrzuca liście jesienią, mniej więcej w tym
samym czasie, kiedy my zaczynamy się
cieplej ubierać.
Agnieszka Krawczyk
12.
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Po dużym posiłku takim jak lampart, pyton
może nic nie jeść przez 12 miesięcy. Rekordzistą
jest pewien pyton skalny, u którego przerwa
między posiłkami wynosiła 2 lata i 9
miesięcy.

Krokodyle nilowe

Żółw słoniowy

Żółwie słoniowe mogą wytrzymać ciężar równy
1 tonie - mniej więcej tyle, ile waży jeden
samochód osobowy.

Kameleony

Kameleony mają tak słaby słuch, że nie obudzi
ich nawet krzyk w pobliżu.

Nosorożce

Rogi nosorożców nie są zbudowane z prawdziwej tkanki rogowej, ale z bardzo mocno
ściśniętych ze sobą włosów. Największy róg
należał do nosorożca białego i mierzył ponad
1,5m długości.

Hipopotam

Samiec hipopotama może osiąga 4m długości
i ważyć nawet ponad 3 tony.

Ciekawostki przyrodnicze

Żyrafy

Żyrafy są największymi zwierzętami na
świecie, ale jedna żyrafa waży pięć razy
mniej niż słoń.

Słonie

Słoń zjada około 150 kg pożywienia dziennie,
co stanowi wagę dwóch dorosłych osób.

Lwy

Dorosły samiec lwa może zjeść za jednym razem
30 kg mięsa. Dzięki temu nie musi jeść przez
kolejnych kilka dni.
Kuba Strysz

Od misia zacznijmy poznawanie
ssaków, które przesypiają zimę.

Najczęściej spotykanym niedźwiedziem
w Polsce jest niedźwiedź brunatny. Zamieszkuje on górskie lasy, znajduje schronienie
w pieczarach i wykrotach. W swej kryjówce
zwanej gawrą zimuje długo, lecz nie zapada
w całkowite odrętwienie i od czasu do czasu
się budzi. Podczas zimy od grudnia do lutego
samica rodzi od 2 do 4 młodych, które przez
pierwsze 4 tygodnie są ślepe. Małe wychodzą
po raz pierwszy z ukrycia wiosną.
Marta Moroz

Lis

polarny

zamieszkuje Arktykę
i Grenlandię. Pochodzi z rodziny psowatych
i jest drapieżnikiem. Lis jest nieduży, waży
od 2,5 do 8 kg. Z wyjątkiem czarnego nosa, całe
jego ciało pokrywa długie i puszyste futro,
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nawet poduszki stóp. Ma krótkie łapy, szpiczasty pysk, nieduże i zaokrąglone uszy, długi
i puszysty ogon. Lis ma doskonały wzrok i węch.
Jest szybkim biegaczem i dobrym pływakiem.
Poluje na małe ssaki i pisklęta.
Kuba Gryzło

Pingwin Adeli mieszka w białej lodowej

krainie. Pewnego razu przyjechał do niego
w odwiedziny kuzyn pingwin cesarski.
Bardzo chciał nauczyć się budować igloo. Uczył
się, uczył i w końcu był mistrzem budowania
igloo. Niedługo odbywał się konkurs na najwyższe
igloo. Konkurs wygrał pingwin cesarski,
a pingwin Adeli odtrąbił wesołą piosenkę na
jego cześć.
Bartosz Strent

Lis polarny jest średniej wielkości, jest
koloru biało-złotego, ma czarne oczy i ma nosek
czarny. Ma małe szpiczaste uszka. Jak biega
po śniegu, to wtedy ma małe krótkie nóżki,
ma też długi puszysty ogon. To zwierzę dlatego
lubię, bo jest ładne i puszyste.
Dominik Górski

Lis polarny

ma 4 krótkie łapy. Ma
średnią wielkość i puszyste futerko. Jego pyszczek jest mały zakończony czarnym noskiem.
Futerko Lisa jest białe, żeby zwierzę było niewidoczne dla drapieżników. Myślę, że to zwierzę
jest bardzo przygotowane do życia na śniegu.
Cyprian Romanowski

Lis polarny

jest koloru beżowo-białego.
Jest niewielki. Ma mały pyszczek z czarnym
noskiem. Ma czarne oczy. Małe sterczące uszy.
Porusza się na czterech małych łapkach. I ma
duży puszysty ogonek. To zwierzątko bardzo mi
się podoba, bo jest piekielnie puszyste.
Maksymilian Błasiak

Opiszę lisa polarnego,

który jest
drapieżnym ssakiem. Ten psiak ma puszystą
sierść koloru białego, czarne oczka i małe szpiczaste uszka. Lisek polarny ma puszysty ogon
i krótkie nóżki. Ten psiak żyje na biegunie
północnym. Opisałem lisa polarnego, bo
bardzo mi się podoba.
Piotr Bzdyra

Lotołapanka
latająca wiewiórka
Lotołapanka karłowata
nazywana jest również
workolotem karłowatym
lub po prostu latającą
wiewiórką.
Ciekawostka: Jak
u wszystkich torbaczy
14.
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rozwój młodych lotołapanek
przebiega w torbie na brzuchu
matki.
Lotołapanki żyją
w Australii,
Tasmanii i Nowej
Gwinei.

Mors - koń morski.

Małe morsy rodzą
się latem. Samce
stają się samodzielne w wieku 7
lat, samice w wieku
4-6 lat.
Ciekawostka:
Kolor
skóry
morsów
w słońcu zmienia się na różowy, bo ich
naczynka krwionośne
rozszerzają się po
wpływem ciepła.
Morsy
zamieszkują wody
przybrzeżne
Arktyki,
wybrzeża
Ameryki
Północnej i Rosji
Przygotowała: Julita Śliwińska
W Polsce pomidory, marchewki, sałata nie
rosły od zawsze. Pochodzą z Włoch i trafiły do
Polski w XVI wieku. Sprowadziła je Królowa
Polski.
Najbardziej popularna biedronka to siedmiokropka. To bardzo pożyteczny owad, zjada
240 mszyc.

Małe foki przez 6 tygodni nie wchodzą do

wody, bo nie potrafią pływać.
Mrówki kontaktują się czułkami. Przekazują
sobie informacje. Czułki wydzielają
substancje lecznicze.
Do Polski przylatuje 41 tys. bocianów. Na
świecie jest ich 160 tys. par.
Miś koala bardzo rzadko schodzi
z drzewa by się napić. Wystarczy mu
woda z liści.
Niektóre kolorowe motyle są trujące. Gdy
były gąsienicami żywiły się toksycznymi
roślinami.
Trąba słonia składa się z 40 tys.
mięśni, a ciało człowieka ma ich 600.
Wiktoria Chojnacka

Siłacze wśród zwierząt

Jedne są ogromne, inne zaś niewielkie, ale
łączy ich jedno - niezwykła siła. Należą do
nich: słoń, mrówka, żuk i goryl.

Słoń

Słoń to największy lądowy ssak na świecie.
Może podnieść ciężar 9 ton, czyli większy niż
on sam. W przeszłości słoń był niezastąpiony
w przenoszeniu prawdziwych ciężarów.

Mrówka

Mrówka to najsilniejszy owad. Na całym
świecie jest ich 20 tys. gatunków. Najsilniejsze
są mrówki południowoamerykańskie. Potrafią
przenieść w szczękach dwucentymetrowy fragment liści o wadze pięciokrotnie większej od
swojej. Gdyby człowiek miał taką siłę to mógłby
przenieść ciężar o wadze 2,5 tony, czyli ciężar
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auta osobowego.

Żuk

Żuk leśny to największy chrząszcz w Polsce. Jest
w stanie unieść ciężar tysiąckrotnie większy
od swojej wagi. To tak jakby człowiek podniósł
80 ton, czyli 60 samochodów osobowych.

Goryl

Goryl to największa
małpa. Ma prawie 2
metry wzrostu i waży
około 200 kilogramów.
To silny ssak, dorosły
potrafi podnieść ciężar 1
tony. Żywi się roślinami i
owocami.
Wiktoria Chojnacka

Niedźwiedź brunatny

Jest to dostojne, futrzaste zwierzę. Pomimo tego,
że porusza się wolno jest bardzo sprawnym
i szybkim myśliwym. Potrafiłby dogonić
najlepszego sprintera wśród ludzi. Niedźwiedź

A przysłowia
Kiedy w styczniu wieje, to w lipcu idziemy
w knieje.
Dominik Górski
Kiedy wichura mocno wieje to się na świecie
źle dzieje.
W listopadzie jest mokro w sadzie.
Julita Śliwińska
16.
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brunatny mieszka najczęściej w lasach
liściastych i iglastych w okolicach gór. Można
go spotkać w Europie, Azji oraz w Ameryce
Południowej. Kiedy nie uda mu się umknąć
przed zimą w cieplejsze i nasłonecznione
tereny, lub w górach zejść na niższe wysokości,
wtedy musi przetrwać zapadając
w sen zimowy. Zimowanie niedźwiedzia
może trwać od
października do
maja.
Miejsce
snu niedźwiedzia
nazywamy gawrą. Gawra
jest zwykle schowana wśród
gęstej plątaniny powalonych
drzew lub w spruchniałym wielkim
drzewie, w jamie pod skałą, albo pod korzeniami powalonego drzewa. Kiedy przeszkodzi
mu się w śnie zimowym, poszukuje innego,
mniej doskonałego i znacznie oddalonego od
poprzedniego miejsca.
Zuzia Kamińska

o miesiącach
Jeżeli w starym roku pogoda dopisała to
w nowym roku plucha i wiatr na nią
dmucha.
Agnieszka Krawczyk
Gdy w lipcu słońce świeci, opala buzię dzieci
a gdy deszcz pada smutna dzieci gromada.
Marta Moroz

Rysunkowe wspomnienia

Gdy pogoda deszczowa, o rowerze nie może być
mowa.
Bartosz Strent
W styczniu plucha i wiatr dmucha a to

znaczy że wiosna będzie sucha.
Mateusz Dejewski
Gdy jesień kolorowa to zima deszczowa.
Kuba Gryzło

L nasze zimowe prace
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wiosna, lato, jesień, zima?

A co to znaczy być życzliwym?
Być życzliwym to znaczy zachowywać
się serdecznie i uprzejmie
w stosunku do innych. Można

być miłym dla nauczycieli, kolegów z klasy,
rodziców, dziadków, rodzeństwa. Życzliwym
jest ten, kto robi dobre uczynki innym. Na
przykład: wita się serdecznie, otwiera drzwi
pani w klasie, odnosi brudne naczynia
nie było podpisane

śmieje, ani nikt się nie bije. Być życzliwym
to znaczy być dobroczynnym, czyli dawać coś
albo też być miłym. Dla mnie życzliwe osoby
to Ola, Zuzia, Ania, Paulina i Bartek oni
są dla mnie życzliwi. Jeśli ktoś nie jest miły,
sprawiedliwy, dobry i uczynny, to nie jest
życzliwy. Życzliwa osoba zawsze pociesza smutnych ludzi.
nie było podpisane

Co to znaczy być życzliwym?

Życzliwość to dobra cecha człowieka.

O

Moi koledzy i koleżanki z klasy są mili i zawsze
życzliwi dla mnie. Być życzliwym to znaczy być
miłym, pomocnym i gotowym do stawania
w obronie innych osób. Ludzie życzliwi mają
wielu przyjaciół. Moi przyjaciele to: Paulinka,
Julitka, Hubert, Piotrek i Michał, oni są
życzliwi, okazują mi szacunek i zawsze mogę
na nich liczyć. W mojej rodzinie wszyscy się
kochają i są dla siebie życzliwi. Gdyby ludzie
zrozumieli, że bycie życzliwym jest ważne i że
nic nie kosztuje to świat byłby lepszy. Nawet
w świecie zwierząt możemy zauważyć życzliwość
i opiekuńczość.
Zuzia Kamińska
					

G

Kiedy się jest życzliwym, to słucha
się, jak ktoś mówi, a także jest się
uprzejmym. Jak jest w szkole życzliwa

klasa, to w tej klasie nikt się z nikogo nie

					

R

Być życzliwym to znaczy dobra życzyć innym
ludziom. Człowiek życzliwy pomaga innym,
jest miły i zawsze uśmiechnięty. Życzliwość to
spełnianie dobrych uczynków. Ludzie życzliwi
mają wielu przyjaciół. Warto być na co dzień
życzliwym, uprzejmym i pomagać innym.
Kuba Gryzło
			

H

Życzliwość to znaczy, że ktoś komuś
dobrze życzy. Życzliwe dziecko pożycza,

daje i jest koleżeńskie. Jeśli ktoś ma dobre
cechy charakteru, łatwiej mu być życzliwym.
Życzliwi ludzie oprócz tego, że pomagają, to się
często uśmiechają. Warto jest być życzliwym,
bo wtedy świat staje się lepszy.
Bartosz Strent

		

						

Q
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L co nas ciekawi co chcemy powiedzieć
Bezpieczna zima

Zima to czas na sanki, łyżwy, narty i bezpieczne zabawy. W górach o bezpieczeństwo dbają
ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego GOPR. Wiedzą oni jak spędzić
bezpiecznie czas na stokach i szlakach.
Jezioro, rzeka, staw, zimą bywają bardzo niebezpieczne. Mogą być częściowo zamarznięte, nie
wiemy jak gruby jest lód. Zimą nie wolno się
tam bawić.
Śnieżki to fajna zabawa, ale pamiętajmy by
celować w drzewo lub bałwana. Nie celujemy
w kolegę, koleżankę, bo to może bardzo zaboleć.
Wiktoria Chojnacka

Karnawał

Karnawał to bale i zabawy trwające od
święta Trzech Króli czyli 6 stycznia do 21
lutego, przed Środą Popielcową. Karnawał to
także parady uliczne jak w Brazylii. W Rio
de Janeiro zabawa rozpoczyna się od przekazania klucza do miasta i pokazem kolorowych petard. Karnawał w Brazylii trwa
pięć dni i pięć nocy. To
pokazy tancerzy ubranych w piękne błyszczące
i kolorowe stroje.
We Włoszech karnawał
rozpoczyna się drugiego
dnia Bożego Narodzenia
i trwa do Środy Popielcowej. Kończy się balem w
24. Mądre Asy z drugiej klasy ^ nr 2/2012

Wenecji na placu św. Marka. Na twarzach
nosi się piękne kolorowe maski i stroje kostiumowe.
W wielkiej Brytanii, Australii i Stanach
Zjednoczonych świętuje się „Naleśnikowy
wtorek”. To dzień parad i jedzenia naleśników.
W Polsce na pożegnanie karnawału je się
„śledzika” i wita post.
Wiktoria Chojnacka
Jak byłem na turnieju Mikołajkowym, to
ze swoją drużyną zajęliśmy drugie miejsce
i dostaliśmy dyplomy. Wszystkie mecze
wygraliśmy oprócz jednego, który przegraliśmy
1:0, ponieważ nie obroniłem jednej bramki.
Wyszedłem z bramki, żeby złapać piłkę, ale się
nie udało i wpuściłem bramkę. Na turnieju
naszej drużynie się podobało. Ja byłem kapitanem zespołu i z Michałem Dryją, Bartkiem
Strentem i z dwoma kolegami strzeliliśmy
dużo goli. Wydawało się nam że piłka nas
bardzo lubi.
Dominik Górski

Co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

Sporty zimowe –

dyscypliny rozgrywane w okresie zimowym.
Niezbędnymi warunkami do ich przeprowadzenia są mróz i często śnieg. Do sportów
zimowych zaliczamy narciarstwo alpejskie
i klasyczne, snowboard, skoki narciarskie,
saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie,
jazda figurowa na lodzie, show track jazda
szybka na lodzie, bojery, biattlon, curling,
skibob. W dzisiejszych czasach wskutek rozwoju
techniki większość z tych dyscyplin można
rozgrywać w porze letniej, np. hokej, jazda
figurowa czy skoki narciarskie.

Snowboard

sport zimowy polegający głównie na jeździe
na desce snowboardowej.
Piotr Bzdyra

Biegi narciarskie

Jest to sport popularny głównie w północnej
Europie i Kanadzie. Biegi narciarskie wraz
ze skokami narciarskimi oraz kombinacją
norweską należą do rodziny narciarstwa
klasycznego. Istnieją trzy główne style stosowane w biegach narciarskich: technika
klasyczne, dowolna (łyżwowa) i telemark.
Biegi narciarskie zostały zapoczątkowane na
terenach Półwyspu Skandynawskiego w czasach
prehistorycznych. Pierwsze zawody w biegach
narciarskich (oraz z narciarstwie zjazdowym
i skokach narciarskich) były organizowane
już w połowie XIX wieku w Norwegii. Biegi
narciarskie wiele osób uprawia jako „pierwsze
wycieczki na nartach”. Sport ten prowadzi
do spalania największej ilości kalorii. Jedną

z najlepszych światowych biegaczek jest Polka
Justyna Kowalczyk. Justyna zadebiutowała
9 grudnia 2001r. w Cogne. Od tamtej pory
zdobyła mnóstwo nagród. Między innymi:
3 kryształowe kule w sezonach: 2008/2009,
2009/2010 i 2010/2011. Trzy razy zajęła 1
miejsce w turnieju Tour de Ski, zdobyła złoto,
srebro i brąz na Igrzyskach Olimpijskich
w 2010r. w Vancouver oraz odniosła wiele
sukcesów na Mistrzostwach Świata w 2009
i 2011r.
Mateusz Dejewski

Skoki narciarskie

Moim ulubionym sportem zimowym są skoki
narciarskie. Bardzo lubię oglądać telewizyjne
transmisje z zawodów, ale także grać w skoki
na komputerze. A to kilka ciekawostek na temat
skoków:
Simon Amman jest mistrzem olimpijskim.
Thomas Morgernstern był mistrzem świata
na skończni Wilingen.
W tym roku Kamil Stoch skakał najlepiej
na skoczni w Zakopanem i oddał skoki 135 m
i 133,5m.
Największa skocznia położona jest w Norwegii.
Ta skocznia znajduje się w Vikersund.

Biegi narciarskie

W biegach narciarskich używa się wąskich
nart, do których przyczepiony jest tylko czubek
buta. Justyna Kowalczyk jest wielokrotną
mistrzynią w tej konkurencji.

Czwórki bobslejowe

W tym sporcie zawodnicy pchają pojazd, żeby
go rozpędzić, wskakują do niego w biegu i mką
szybko lodowym korytarzem.
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Curling

Curling należy do sportów zespołowych. Jest
on rozgrywany na prostokątnej tafli lodu
o długości 45,72 metrów i szerokości 5 metrów,
na którego końcach namalowane są dwa zestawy
kół (domy). W rywalizacji biorą udział dwie
drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa
się 8 granitowych kamieni, często żartobliwie
nazywanych „czajnikami”, które są wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego
„domem”. Kamień może ważyć maksymalnie około 19,96 kg i jest do niego przymocowana specjalna rączka, dzięki której można
nadac mu odpowiednią rotację. Podczas gry
zawodnicy muszą nosić specjalnie przygotowane obuwie. Podeszwa jednego z butów jest
pokryta cienką warstwą teflonu bądź innego
tworzywa o gładkiej powierzchni. Spód drugiego buta jest pokryty cienką warstwą gumy,
aby zwiększyć przyczepność. Do zamiatania
lodu używa się szczotek. Szczotkowanie lodu
zmienia prędkość i kierunek przesuwania
się kamienia.
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby
punktów w każdej partii (w endzie). Uzyskuje
się je przez umieszczenie własnych kamieni
jak najbliżej środka „domu”. Kamienie przeciwnika można wybijać i blokować. Mecz liczy
zwylke 8 „endów”.
Curling powstał w średniowieczu w Szkocji. Od
igrzysk w Nagano w 1998r. stał się oficjalną
dyscypliną zimowych igrzysk olimpijskich.
W 2008r. otwarto w Polsce w Pawłowicach
pierwszy tor do curlingu.
Przygotował Mateusz Dejewski
26.
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Co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

Drużyny NBA

Oto niektóre druzyny NBA: Dallas Mavericks, Miami Heat,Oklahoma City Thunder,
Chichago Bulls, Los Angeles Lakers, Boston
Celtics, Atlanta Hawks, Memphis Grizzels,
Indiana Pacers, Orlando Magic, New York

Biatlon

Ta dyscyplina jest połączeniem narciarstwa
biegowego i strzelania z karabinku w pozycji
stojącej i leżącej.

Zimowe rekordy

Zjazd na czas odbywa się na trasie o długości
1 km. Liczy się czas najszybszego przejazdu na
20-metrowym odcinku. Obecny rekord wynosi

Knicks, Philadelphia 76 ers, San Antonio
Spurs, Golden State Warriors, Portland
Trail Blaizers, New Orleans Hornets, Phoenix
Suns, Utah Jazz, Toroto Raptors, New Jersey
Nets, Milwoke Bucks, Charlote Bobcast, Detroyt
Pistons.
Maksymilian Błasiak

245 km na godzinę.
Znalazł się również śmiałek, który pokonał
najbardziej stromy stok Alp, położony
w masywie Mont Blanc.
Najwyżej
jeżdżący
narciarz
zjechał
z południowego szczytu Mount Everestu
z wysokości 8770 metrów.
Kuba Strysz
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Arcymistrzowska trójka NBA

Nr 1.
Michael air Jordan #23
Michael Jordan był najlepszym koszykarzem w historii NBA
(w pakach był drugi). Znał Kobego Brayanta i Larryego Birda.
Nr 2. Larry 33 legend Bird
Larry Bird był najlepszym trójkowiczem (czego nie można
powiedzieć o jego pakach). I znał Michaela Jordana.
Nr 3. Magic 32 Johnson
Magic Johnson był najwięcej asystującym w historii NBA. Grał
w drużynie Los Angeles Lakers.

Shaqille o’Neal

Shaqille o’Neal grał w 6 drużynach. Wymienię w jakich drużynach
str. 29
grał od początku swojej kariery do końca swojej kariery: Orlando
Magic, Los Angeles Lakers, Miami
Heat, Phoenix Suns oraz Cleveland
Cavaliers i Boston Celtics.
Wzrost Shaqa o’Neala to 2,16 m, a jego
żony jedynie 1,58 m. A niedawno
skończył karierę (co prawda nie
arcymistrzowską, ale niezłą). A w
swojej karierze trafił tylko jedną
trójkę (co prawda był niewiele lepszy
w osobistych)!!! I napisał książkę o sobie.
Maksymilian Błasiak
Napiszę o Justynie Kowalczyk! Justyna urodziła się
w styczniu 1983 roku w Limanowej. Pochodzi z Kasiny
Wielkiej i tam też mieszka. Justyna od dziecka lubiła
sport, ale najbardziej narty biegowe. Zadebiutowała
w Pucharze Świata w roku 2001. Po raz pierwszy wygrała
go w sezonie 2008/2009. Wiem to, że Justyna w zeszłym
roku zdobyła trzecią kryształową kulę. W tym roku też
chce wygrać Puchar Świata - już czwarty. Obecnie trenuje w Szklarskiej Porębie. Mówię wam:
polubcie Justynę Kowalczyk. - Bartek Strent
28.
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proza i poezja ; )
Zosia i sobotnie zakupy

Zosia wstała bardzo wcześnie rano. Obudziła swoich rodziców, zjadła
pyszne śniadanie, które sama przygotowała. Zrobiła listę zakupów.
Zapisała do kupienia w Tesco masło, twarożek, mleko i parówki a w
sklepie papierniczym: farby, kredki, wstążki i blok. Mamie dała listę
i razem pojechały na zakupy. O godzinie 12:00 skończyły zakupy w
Tesco a zakupy w papierniczym o godzinie 12:30. Po powrocie do domu
kończyła zadanie domowe, w którym miała narysować papużki. Później
wszyscy oglądali film i jedli kolację.
													 Zuzia Kamińska

Bal

Zosia została zaproszona na zabawę karnawałową. Każdy zaproszony miał zrobić podarunek
dla wylosowanego kolegi lub koleżanki. Cztery dni przed imprezą dostała gazetkę sklepową,
w której był zwiastun nowej dostawy pluszaków. Poprosiła mamę o to, żeby
jutro razem wybrały się do sklepu. Następnego dnia w sklepie wybrała z
mamą najpiękniejszego, mięciutkiego misia. Zosia podeszła z nim do kasy
i podała ekspedientce pieniądze, a otrzymała od niej rachunek i resztę. Gdy pojawiła się na
zabawie przyniosła ze sobą najpiękniejszy pakunek w czerwone grochy , przewiązany wielką,
białą kokardą. Zabawa była udana, a po niej wraz z opiekunem cała grupa posprzątała salę
balową z serpentyn i balonów.
																	 Zuzia Kamińska

Zosia i urodziny Maćka

Zniecierpliwieni klienci stoją w bardzo długiej kolejce do kasy. Zosia stojąc w kolejce widzi, że
jest promocja na ulubione cukierki Maćka a dzisiaj są jego urodziny. Zosia stoi w kolejce już
dwa kwadranse i śpieszy się na imprezę w jego domu, ale ciągle nie ma prezentu dla Maćka.
Maciek urodził się w lutym. Zosia stwierdziła,
że jeśli nie ma nic dla niego to
kupi jego ulubione cukierki czekoladowe. Gdy
wracała, tramwaj zablokował
skrzyżowanie i nawet ktoś na niego zatrąbił.
Nareszcie tramwaj ruszył
i odblokował skrzyżowanie. Po 10
minutach dojechała do
domu Maćka. Niestety się spóźniła
i impreza się skończyła ale
Maciek pocieszał ją mówiąc że
jutro są jego imieniny.
Jak myślisz, czy Zosia zdąży na jutrzejszą uroczystość? 					 Zuzia Kamińska
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Wiersze i opowiadania

Zosia i przygotowania do szkoły

Mamo, Mamo to już jutro pierwszy dzień szkoły krzyknęła Zosia już od progu!
Masz rację Zosiu, podpiszę tylko pewne rachunki i pójdziemy po tornister i
inne rzeczy do szkoły. Do sklepu z przyborami nie było daleko, trzeba tylko
minąć sklep, i już. Oprócz przyborów miały kupić jeszcze upominek dla taty.
Z tym było dużo problemu. W końcu znalazły odpowiedni prezent, była to
najnowszej
wersji
nawigacja z kierunkowskazem,
który wskazywał
kierunek.
Najpierw
śmieszył
je
ten
prezent
ale zrozumiały, że nigdy
nie były nad morzem tylko
ciągle w górach, górach i
górach. W końcu wróciły
do domu. Zosia dała tacie
upominek i poszła spać.
We śnie spotkała kotka imiestr. 29
niem Zwiastun.
					
Paulinka Fassa

Wszystko zaczęło się od tego,

że dziadek Zosi - Jan Wstążka zaginął. Babcia opowiadała Zosi jak dziadek zwiedzał Krainę
Baśni, aby znaleźć Magiczne Papużki, która spełniają życzenia.
Następnego dnia na śniadanie był twarożek. Po posiłku babcia wyszła z jadalni, a Zosia została
w niej sama. Po chwili w ścianie otworzyły się wrota do Krainy Baśni. - Łał, ile tutaj wstążek krzyknęła Zosia wchodząc do środka. - To prawda, tu wszystko zrobione jest ze wstążek odpowiedział
gruby głos. - Kk....im jesteś? - Ja? Ja jestem Dżemowym potworem. Może słoiczek dżemu? O nie,
nie stawaj tutaj! - krzyknął nieznany głos. Zosia przekroczyła granicę do tronu złego króla, który
pojawił się w ciemności. - Zabrać ją do lochu! - krzyknął. W lochu Zosia spotkała swojego zaginionego dziadka. To był cud!
Żołnierz, który przyprowadził dziewczynkę, zostawił przez pomyłkę otwartą kratę. Dzięki temu
wnuczka ze swoim dziadkiem wyszli z celi i zaczęli uciekać. Król to zauważył i posłał za nimi
żołnierzy. Uciekinierzy odnaleźli drogę ucieczki i przeszli przez wąski most zawieszony nad
rozgrzaną lawą. Żołnierze nie zauważyli niebezpieczeństwa i wpadli w przepaść. Po drugiej
stronie mostu były Papużki i wrota do normalnego świata.
Wszystko skończyło się dobrze i cała rodzinka żyła długo i szczęśliwie.
Paulinka Fassa
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Zimowe atrakcje

Przyszła zima, śnieg pada, różne historie nam opowiada: że mróz w policzki nas szczypie, że
śnieg nam w buzie sypie, że nos się czerwieni i że czas na śnieżne kulki i na zjeżdżanie prosto
z górki.
niepodpisane

Puchowa śnieżynka

Śnieżynka, baletnica mała chciała tańczyć lecz nie umiała. Przyszedł do niej bałwan: „Sam
tańczyć nie znoszę”. Ukłonił się pięknie, „Zatańcz ze mną, proszę”. Tak długo razem tańczyli, że
ze zmęczenia w puch się przewrócili.
Wiktoria Chojnacka

Słodkie igloo

Ściany z lodów śmietankowych. Okna z lizaków kolorowych. Firanki z sopelków, a każdy sopelek
ma tysiąc kropelek.Drzwi z mrożonej czekolady. Gdy dzieci tam zamieszkały, to domek lizały
i lizały.
Wiktoria Chojnacka

S

Łamigłówki mądrej główki

Małe zwierzątko, ale sił ma wiele, by kopać
w ziemi długie tunele. -

....

Chociaż ma pancerz, to nie wojuje, na czterech nogach wolno spaceruje.

-

....

Kot ogromny pręgowany, bywa w cyrku tresowany -

......

Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi
i towary Zawsze blisko krowy i ogonem miele, każdy

...

już odgadnie, bo to przecież

-

.....

Hubert Malczak

Zadanie matematyczne
Cztery misie zjadły sześć baryłek miodu.
Dwa misie, które stoją w środku, zjadły
po tyle samo miodu, a każdy z dwóch
pozostałych dwa razy więcej.
Ile baryłek miodu zjadł każdy miś?
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Zuzia Kamińska
1. Można w nią wpaść.		
2. Najzimniejsza pora roku.		
3. Maluje wzory na szybie.		
4.
4. Jadą w kuligu.		
5. Pada zimą.		
6. Śpiew wróbla.		

1.
2.
3.
5.

Zuzia Kamińska

przygotowała Julita Śliwińska
32.

Mądre Asy z drugiej klasy ^ nr 2/2012

6.
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1
2
3
4

1. Tęcza na nocnym niebie.
2. Pruszy zimą.
3. Mama świnki to ____.
4. To jest ____ kuchenny.
przygotowała Paulinka Fassa

1
2
3
4

Aleksandra Kumięga
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ZAGADKA
Jakie zwierzęta leśne nie zapadają w sen zimowy?

Maksymilian Błasiak

1
2
3
4
1. Wpadasz w nią, gdy jest dużo śniegu
2. Jest z lodu i mieszkają tam Eskimosi
3. Rysuje zimą wzory na szybach
4. Dwie deski, na których zjeżdżasz z góry
Kacper Klusko
34.
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5+4=

J

5 + 20 =

A

20 + 30 =

I

5+5=

M

2+1=

O

40 + 40 =

K

5+7=

Ł

10 50 80

3

12 25

1
2

9

Mateusz i Adam Dejewscy

3
4
5
6
1. Jaki jest kolor śniegu?
2. Na tym zjeżdżasz z górki.
3. W tym jeździsz po lodzie.
4. Wciąga narciarza na górę.
5. To jest najzimniejsza pora roku.
6. Na tym jeździsz po stoku.
40 + 5 =

I

20 + 50 =

A Mateusz i Adam Dejewscy

50 + 50 =

M

2 + 66 =

Z

68 45 100 70

Mateusz i Adam Dejewscy
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Eksperymenty i doświadczenia
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eksperymenty i doświadczenia
FARBA

Zbierz bardzo dużo rysików.
Włóż je do małej miski.
Nalej trochę letniej wody.
Pomieszaj długo.
Wypróbuj na palcu.
Paulinka Fassa

Expres naukowców jest na programie Da Vinci Learning.

Jest tam dużo eksperymentów.
Był tam taki eksperyment, w którym papierowa rurka
utrzymała aż 16 zeszytów. Ciekawe czy
wiecie, jak to jest możliwe. A to się dzieje tak: jak się
zwinie papier w rulon, to trzeba go skleić taśmą klejącą.
Wtedy można układać na nim zeszyty. Sam się o tym
przekonałem.

Bartosz Strent
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Miniaturowa błyskawica
Potrzebne przedmioty: duża blacha do pieczenia, plastelina, duża plastikowa torba, moneta
1. Na środku blachy do pieczenia ugnieć spory kawałek
plasteliny. Mocno go przyciśnij, by mieć pewność, że
dobrze przykleił się do blachy.
2. Postaw blachę na foliowej torbie. Trzymając za
plastelinę, pocieraj blachą po folii przez mniej więcej
30 sekund.
3. Trzymając tylko za plastelinę, unieś blachę. Blisko
rogu blachy trzymaj monetę.
Co się dzieje?!
Maksymilian Błasiak

1. Nalej wody do szklanki i dodaj kilka kropli czerwonego barwnika spożywczego. Odetnij koniec
łodygi selera naciowego i włóż ją do wody.
2. Zostaw łodygę na godzinę w wodzie, a potem obejrzyj. Zauważysz że czerwony barwnik został
przez nią wciągnięty razem z wodą.
3. Utnij kawałek i przyjrzyj się kanalikom, które przenoszą wodę i soki. Czy zmieniły kolor?
4. To samo możesz zrobić z białym kwiatkiem, na przykład goździkiem. Jeżeli na jakiś czas
zostawisz go w zabarwionej wodzie, jego płatki staną się różowe.
Zuzia Kamińska
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