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Od redakcji

 
"Książka na ferie"

Czas zimowego wypoczynku zbliża się
wielkimi krokami. Ale na co poświęcić

te dwa tygodnie? Co robić? Jak
mawiała nasza wielka Noblistka,

Wisława Szymborska, 
"Czytanie książek to najpiękniejsza

zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła”.

 
Na pewno wielu z Was przeczytało

ciekawą książkę, którą mogłoby
polecić rówieśnikom. Zachęćcie w

ciekawej formie koleżankę/kolegę do
sięgnięcia po tę pozycję. Prace

przyślijcie nauczycielowi poloniście
do 10 lutego, najciekawsze zamieścimy

w gazetce.
 
 
 
 
 
 
 

Nasza Redakcja:

Uwaga, konkurs!
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Jej wysokość żyrafa,

choć wielka jest jak szafa, 
z gracją wędruje inochodem, 

z góry spoglądając mimochodem.
 

Ubrana w niepowtarzalne desenie, 
zrywa z drzewa jedzenie. 

I mimo, że różki ma na głowie 
,, łagodna i miła " - się o niej powie.

 
Dorotka Niemczyk

 

 ,, ŻYRAFA "

   FRASZKA DO GIER  
 

Gry wspaniałe, gry wesołe  
przez nie zaniedbuję szkołę. 
 Kiedy w nocy chce se grać, 

 mama każe mi iść spać. 
Mama krzyczy: ,,Przestań już!', 

 zaśnij szybko, oczy zmruż. 
O wy gierki, wolę od was

bierki.
Wtedy noc przesypiam i do

szkoły brykam.
 

Victoria Śliwka
 
 



Na stronie https://wordart.com/create można w łatwy
sposób stworzyć chmurę słów - grafikę, która
przedstawia wybrany przez nas obrazek wypełniony
wpisanym przez nas tekstem.

Świetny pomysł np. na prezent - wykonujemy grafikę,
drukujemy, dajemy do ramki i prezent na Dzień Matki /
Ojca / Babci  / Dziadka / na Święta itp. gotowy:)

Im więcej różnych słów - tym lepszy efekt :) 

TIK
CHMURA

SLÓW



 - czyli notatka wizualna,
niezwykle przyjemny
sposób prowadzenia

notatek w zeszytach. W
każdym numerze

publikowane vbędą różne
elementy do wykorzystania

w ich tworzeniu.

Sketchnotki i rysowanie krok po kroku

Sketchnotka Kotek :

Osoby chętne będą  mogły
zgłosić swój zeszyt do

konkursu na najbardziej
ozdobiony sketchnotkami

zeszyt w szkole.
 

Gwarantowane nagrody!!
 

:)


