
dworze jest: bitwa na kulki, lepienie bałwana i budowanie igloo. Często do takiej 
zimy tęsknimy w upalne dni podczas wakacji. 

Kasia Basta, kl.III 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** „Każdy chciałby mieć takiego przyjaciela” 

Moja przyjaciółka ma jasne i proste włosy do ramion oraz grzywkę. Ma 
niebieskie oczy. Jest często wesoła i uśmiechnięta. Znamy się od przedszkola i 
mieszkamy niedaleko siebie, przy tej samej ulicy. Kiedy jestem chora, to ona 
przynosi mi lekcje i opowiada, co działo się w szkole. Razem jeździmy na 
gimnastykę i chodzimy do kościoła. Często bawimy się ze sobą. W lecie jeździmy 
na rowerach, a w zimie lepimy bałwana i zjeżdżamy na sankach. Dobrze jest 
mieć przyjaciółkę. 
Jak myślicie, kto to taki? 

Asia Kaleta, kl.III 
****** Zgadnij, kto to? ****** 

Osoba ta chodzi do III klasy. Lubi go dużo dzieci. Bardzo się wymądrza i jest 
zarozumiały. Jest mądry i szybko biega. Łatwo go obrazić. Najczęściej można go 
spotkać w sklepiku. Lubi grać w piłkę nożną. Bardzo często pisze wypracowania. 
Uwielbia się śmiać. Bardzo lubi geografię. Czy już wiesz, o kogo mi chodzi? Jak 
tak, to jesteś mistrzem zagadek! 

Michał Zapaśnik, kl.III 
   ****** Kącik porad  ****** 

Jak udekorować klasę na bal karnawałowy? 
Wasza klasa podczas balu karnawałowego powinna wyglądać kolorowo. Za oknami 
jest biało i zimno. Zawieście wobec tego balony i serpentyny w ciepłych 
kolorach, a do kolorowej tablicy przymocujcie papierowe ozdoby, na przykład 
bałwanki z czerwonymi noskami. Nie może też zabraknąć choinki, którą na pewno 
już przystroiliście. W tak udekorowanej klasie będziecie się dobrze bawić, a bal 
karnawałowy zapamiętacie na długo. 

Dagmara Dzirba, kl.III 
Przeczytaj, może Cię zainteresuje?  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Jeśli nie masz żadnego hobby skorzystaj z moich podpowiedzi. Koleżankom 
proponuję zbieranie różnych karteczek, udział w zajęciach muzycznych ze 
śpiewem i tańcem, kolekcjonowanie maskotek oraz udział w różnych zajęciach 
sportowych (to bardzo dobre na zgrabną sylwetkę!!!). Kolegów zachęcam do 
zbierania modeli samochodów, żołnierzyków, rycerzy i klocków lego. Nie 
zapomnijcie również i wy o sporcie, będziecie silni, sprawni, a może nawet sławni. 
Na koniec zdradzę Wam, że moją pasją jest „Władca Pierścieni”. 

Tomek Królicki, kl.III 
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„Korespondencja z ferii” *** *** *** *** *** *** *** *** 
Chcemy opowiedzieć Wam, co robiłyśmy podczas ostatniego zimowiska, które 
spędziłyśmy w Świetlicy Osiedlowej. 
Było tak: 
W poniedziałek – ulubiona przez wszystkie dzieci zabawa „karaoke” 
We wtorek – poszliśmy do kina na film „Opowieści z Narnii” 
W środę – był bal karnawałowy, tańczyliśmy i bawiliśmy się w różne gry 
towarzyskie 
W czwartek – poszliśmy na lodowisko, ciągle się ktoś przewracał i na koniec 
wszyscy mieli poobcierane nogi. 
Na zakończenie w piątek odbył się turniej gier stolikowych, bawiliśmy się w 
aktorów – sami przygotowaliśmy przedstawienie, dostaliśmy drobne upominki na 
pamiątkę i żałowaliśmy, że to już koniec naszych ferii. 

Wasze korespondentki: 
Natalka Radziewicz, Ola Kostka z kl.III 

 
Wywiad z panią Mirosławą Szostakiewicz 

- Dzień dobry Pani! 
- Dzień dobry! 
- Czy zgadza się Pani, żebyśmy przeprowadziły krótki wywiad? 
- Tak, będzie mi bardzo miło. Postaram się zaspokoić Waszą ciekawość. 
- Czy dobrze pracuje się Pani z dziećmi w szkole i świetlicy? 
- Tak. Bardzo lubię kontakt z dziećmi i młodzieżą. Lubię z nimi rozmawiać, 

śpiewać, grać w piłkę i spędzać wspólnie czas podczas wakacji i różnych 
wyjazdów. 

- Jak Pani zazwyczaj spędza ferie? 
- Różnie, albo z dziećmi na zimowiskach lub z koleżankami, także u babci, 

z chrześnicami i często nad książkami, bo jeszcze się uczę. 
- Chętnie się Pani uczy, kiedy inni wypoczywają? 
- W sumie tak. 
- Mamy nadzieję, że następne ferie spędzi Pani w wymarzony sposób. 
- Ja też mam taką nadzieję ☺ 

Na zakończenie naszej rozmowy poprosimy o szybkie odpowiedzi na krótki test. 
1. Jakie jest Pani hobby? Jazda na rowerze, gra na gitarze, pianinie, 

słuchanie stacji radiowych w języku rosyjskim. 
2. Jaki jest Pani ulubiony piosenkarz? Lubię wielu, bardzo lubię słuchać 

Ryszarda Rynkowskiego. 
3. Jakie jest Pani ulubione danie? Pierogi ruskie i gołąbki. 

4. Jaki jest Pani ulubiony aktor? Irena Kwiatkowska. 
5. Jaki jest Pani ulubiony kolor? Brązowy, zielony i niebieski. 
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
- Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. 

Wywiad przeprowadziły: 
Natalia Radziewicz, Ola Kostka i Ewa Pudełko z kl.III 

 
Następcy Tuwima i Brzechwy – czyli Wasze wiersze 

 
„Zima” 

Jak zima nadchodzi 
Wszędzie się ochłodzi. 
Już bociany odleciały, 

Tylko sójki i wrony zostały. 
Jeszcze kilka zwierząt innych 

Nie boi się nocy zimnych. 
W lesie żubry, sarny, wilki 

Chowają się za choinki. 
Szukają w paśnikach siana,  

By przetrwać do następnego rana. 
Myszy i zające 

Błąkają się po łące. 
Z zimna trzęsą im się łapki, 
A lis zastawia na nie pułapki. 

Zima sypie śniegiem, zamrozi kałuże, 
Tylko dzieci cieszą się najdłużej. 

Będą tarzać się w śniegu 
Aż upadnie któryś w biegu. 
Wyjmą łyżwy, narty, sanki, 

Będą lepić bałwanki. 
Nie zapomną o wróbelkach, 

Które z głodu zaczną ćwierkać. 
Przysypana śniegiem cała ziemia,  

Nic nie widać do jedzenia. 
Ale dzieci pamiętają, 

Że dokarmiać ptaki mają. 
Trochę ziaren do karmnika 

I słoniny na haczykach. 
Zima mroźna, zima biała, 

Dla dzieciaków frajda cała. 
 
Kamila Erd, kl.III 

 
Oto kolejna „perełka” twórczości Waszej koleżanki i dowód, że rosną 

następcy Tuwima i Brzechwy. 
 

Wyjaśniamy, informujemy, podpowiadamy... 
Co to jest zima? 
Zima to pora roku, która zaczyna się w grudniu, a kończy w marcu. Pada wtedy 
śnieg. Woda zamarza, gdy temperatura spada poniżej zera. Przy bardzo silnych 
mrozach na brzegu Morza Bałtyckiego tworzy się cienka warstwa lodu. Niektó- 
re rośliny i zwierzęta zasypiają. Najbardziej mroźnymi miesiącami są styczeń i 
luty. W tym okresie przypadają nasze ferie zimowe. Uprawiamy wtedy sporty 
takie jak: jazda na nartach, sankach i łyżwach. Ulubioną zabawą dzieci na  


