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Kiedy Ci smutno będzie, kiedyś samotny,
chory, bez przyjaciela -ja z tobą pójdę wszędzie
poprzez zimowe wieczory w kraje wesela.
Będziesz wraz ze mną oglądać
baśnie i cuda i dziwy na końcu świata.
Po niebie, po morzach i lądach
jako te ptaki szczęśliwe będziemy latać.
Edward Szamański „Książka”

W bibliotece możesz:


wybierać i wypożyczać książki,



możesz się uśmiechać,

 czytać czasopisma,


przeglądać ciekawe książki,



możesz myśleć



i mieć spokój

 tutaj zawsze jesteś mile widziany,

Książkowe bestsellery
Uczniowie klas IV wzięli udział w rankingu pod hasłem „Moja ulubiona książka”.
I tak oto powstała nasza lista bestsellerów. Zdecydowanie najwięcej głosów
zdobyły trzy pierwsze pozycje, a pozostałe trochę mniej.

1. „Akademia pana Kleksa ”
2. „Dziennik cwaniaczka”
3. „Harry Potter”
4. „Opowieści z Narnii”
5. „Plastusiowy pamiętnik”
6. „Mikołajek”
7. „O psie, który jeździł koleją”
8. „Cuda i dziwy”

A co czytali w dzieciństwie nasi nauczyciele?
Nauczyciele zapytani przez reporterki naszej gazetki, do której książki z
dzieciństwa wracają najchętniej myślami, udzielili następujących odpowiedzi:
Panie Krystyna Pawelec i Anna Kruk – „Karolcia”
Pani Lidia Schewiola - „Mała księżniczka”
Pani Katarzyna Lis - „Baśnie z 1001 nocy”
Panie Maria Rybka, Patrycja Pasternak i Magdalena Korona - „Dzieci z Bullerbyn”
Pani Zuzanna Smaruj

– „Szatan z siódmej klasy” , „Chłopcy z Placu Broni”

Pani Weronika Ochman – „Szatan z siódmej klasy”
Pan Józef Strzelecki – „Opowieści z Narnii”
Pan Marcin Kruk – „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
Pani Anna Michalska i Jolanta Mikołajczyk– „Baśnie”
Pani Agnieszka Ptak - „Mała księżniczka” , Ronja córka zbójnika”
Pani Małgorzata Plencler – „Królowa śniegu”
Pani Ewa Miszkuro – Kulaszewska, Agnieszka Kruk- Kozycz - „Ania
z Zielonego Wzgórza”
Pani Elżbieta Pietrzak –„ Baśnie”, „Ania z Zielonego Wzgórza”
Pani Alicja Pindel– „ Plastusiowy pamiętnik”
Pani Małgorzata Sorbjan - „Baśnie”, „Godzina pąsowej róży”

To warto wiedzieć !
Tak się mówi, a co to znaczy?
„czytać od deski do deski” (czytać dokładnie)
„czytać między wierszami” (domyślać się czegoś)
„czytać w myślach’’ (odgadywać czyjeś myśli)
„czytać w oczach” (rozpoznawać myśli z oczu)
„czytać w sercu” (odgadywać czyjeś uczucia)
„czytać z dłoni” (wróżyć)
„pożerać książki” (czytać chciwie, namiętnie)
„czytać jak w otwartej księdze” (z łatwością odgadywać cechy, uczucia)
„czytać jednym tchem” (czytać z zapałem, szybko)
„mówić jak z książki” ( płynnie mówić)
„złota księga” (zapisuje się w niej uroczyste fakty)
„czarna księga” (rejestr przestępstw)

Czytanie nie boli.
Poczytaj na zdrowie!
O bibliotece:
„Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”- Henryk Sienkiewicz
„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera” - Monteskiusz
„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” - Joanne Kathleen Rowling
O życiu:
„Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem”- Magdalena
Samozwaniec
„Umiejętność życia w 90% polega na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których
nie możemy znieść”- Sam Goldwyn

TRZYMAJ FORMĘ, CZYLI ZDROWY STYL ŻYCIA.
Nadeszła jesień co oznacza, częste deszcze, wiatry, które mogą
skutkować przeziębieniami. W tym okresie jak i w całym roku należy
stosować zdrową dietę, aby uodpornić i wzmocnić nasz organizm.
Trzeba jednak pamiętać także o aktywności fizycznej, może polegać
ona, np. na regularnych spacerach, dla bardziej zaawansowanych na
systematycznym bieganiu lub uprawianiu jakiegokolwiek sportu.

Odpowiednimi produktami na jesień są:
1. Cytrusy, np. cytryna, pomarańcza, grejpfrut – te owoce zawierają
dużo witaminy C, która chroni i oczyszcza nasz organizm,
zapobiegając przeziębieniom.
2. Orzechy, np.

laskowe, włoskie, ziemne, orzechy nerkowca –

zawarty w nich potas i magnez poprawia wzrok.
3. Warzywa jesienne, np. kalafior, brokuł, dynia, czosnek, fasola,
kukurydza, seler, pomidor- są bogate w potas.
4. Jabłka-należy spożywać pod każdą postacią. Zawierają niewiele
kalorii, a poprawiają trawienie i mają dużo witamin.
5. Grzyby- które można spożywać w postaci farszu, żup, sosów.
Są mało kaloryczne i zawierają dużo błonnika i białka.

Zasady zdrowego żywienia:
1.Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.

2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej
aktywności fizycznej.
3. Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii
4. Spożywaj codziennie co najmniej dwie szklanki mleka. Mleko
można zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo także serem.
5. Mięso spożywaj z umiarem.
6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych
8.Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.
9. Ograniczaj spożycie soli.
10. Pij wystarczającą ilość wody.
Żeby zdrowo się odżywiać, trzeba się stosować do kilku bardzo
ważnych zaleceń .
Najważniejszą zasadą jest regularność posiłków.
Należy spożywać dziennie od czterech do pięciu posiłków, bez
jedzenia między posiłkami. Warto ograniczać spożywanie żywności
z dodatkami sztucznych barwników i konserwantów.
Rola witamin:
Witaminy są niezbędne do życia i codziennego funkcjonowania.
Umożliwiają

odpowiedni

wzrost,

aktywność

życiową

i

dobre

samopoczucie. Organizm czerpie witaminy głównie z pożywienia,
ponieważ sam nie jest w stanie ich wytwarzać . Świeże warzywa
i owoce są najlepszym źródłem witamin.

PIRAMIDA POKARMOWA

W naszej szkole na kartonik mleka każdy czeka i owoce
i warzywa chętnie spożywa.

Od października po raz kolejny ruszył program ,,Szklanka mleka” oraz
,,Owoce i warzywa w szkole”. Celem programów jest dbałość o zdrowie
dzieci oraz edukacja z zakresu zasad zdrowego odżywiania .

Jesienne rady
Jesień to czas przeziębień i grypy. Aby uniknąć choroby stosuj kilka
ważnych wskazówek.
Ciepło się ubieraj, noś czapkę, szalik, rękawiczki i ciepłe buty.
Unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zatłoczonych
pomieszczeń, kichaj w chusteczkę lub rękaw.
Często myj ręce wodą z mydłem.
Dobrze się odżywiaj, pamiętaj o regularnych i pełnowartościowych
posiłkach.

Kącik kulinarny
BABECZKI MARCHEWKOWE
Składniki suche:
• 1, 5 szklanki [250 ml] mąki,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
• 0, 5 łyżeczki soli,
• 0, 5 szklanki [250 ml] cukru,
• przyprawy - cynamon, kardamon, gałka muszkatołowa - ilość wg
własnych upodobań,
Składniki mokre:
• 2 szklanki tartej marchewki,
• 4 jajka,
• 0,75 ml oleju,
Wykonanie:
• nagrzać piekarnik do 180 stopni,

• utrzeć marchewkę,
• przygotować dwie miski - do składników mokrych większą,
do suchych mniejszą,
• połączyć składniki suche i przesiać razem,
• połączyć składniki mokre i wymieszać łyżką,
• do składników mokrych dodać suche i wymieszać łyżką,
• piec około 25 minut - przed wyjęciem z piekarnika sprawdzić
patyczkiem - jeżeli nic się nie przyczepia wyjmujemy !
Julia Piczóra kl. IVa

Kącik młodego twórcy
Wakacyjne wspomnienia…
Tegoroczne wakacje spędziłem nad morzem.
Do Dźwirzyna jechałem osiem godzin.
W czasie pobytu pogoda była słoneczna,
ale zdarzały się dni deszczowe. Na plaży
było zawsze dużo ludzi. W miejscu, gdzie była płytka woda uczyłem się
z nauczycielem pływać na desce windsurfingowej. To bardzo
przyjemny sport. Byłem też w Kołobrzegu i odwiedziłem Marinę. Co to
takiego? To przystań dla statków. Miałem bardzo udane wakacje.
Bartosz Kasperek kl. IVa

Wakacje spędziłem
siostrami i

panem

w Grecji na Krecie. Byłem tam z mamą,
Jankiem.

Była piękna, słoneczna

pogoda i

cudowne, ciepłe morze. Z tatą i kuzynkami część wakacji spędziłem
nad jeziorem. Jak było pogodnie pływaliśmy i opalaliśmy się. Na plaży

budowaliśmy zamki z piasku. W czasie wakacji organizowaliśmy
również jednodniowe wyjazdy w góry. Bardzo miło wspominam letni
czas i nie mogę doczekać się kolejnych wakacji.
Franek Kroczyński kl. IVa

Mój przyjaciel Nikuś.
Nikuś to roczny piesek. Jest śliczny, ma błyszczącą czarną sierść.
Bardzo lubi zabawę i spacery. Jak był mały, gryzł kapcie, buty i inne
rzeczy. Toleruje inne psy i jest przyjazny. Lubi moje koleżanki
i zawsze się z nimi bawi. Nie przepada za kąpielą. Jak jest mokry,
wyciera się w miękkie rzeczy
i chce się jak najszybciej
wysuszyć. Bardzo kocham
mojego

pieska, jest

prawdziwym przyjacielem.
Kamila Kołtunowicz kl. IVa

Książka
Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, wiele dobrego,
gdy ją przeczytasz cię czeka.
Lektury, powieści komiksy lub baśnie – baśnie lubią wszyscy.
Każdy znajdzie coś dla siebie,
a gdy ją przeczytasz
poczujesz się jak w niebie.
Marlena Antoniuk kl. IVc

Książka
Kiedy Ci smutno, gdy Ci źle,
Książka nawet do łez może rozbawić Cię.
Ten kto ją czyta, mądrzejszym się staje.
Poznaje ciekawych ludzi, obcych krajów obyczaje.
Znajdziesz w niej wszystko, co tylko chcesz.
Sam widzisz - warto ją mieć.
Gdy szanować ją będziesz, długo ci służyć będzie.
Kamila Kołtunowicz kl. IVa

Książeczki bajeczki
Mam na imię Iza i mam siedem lat,
czytam bajki zanim pójdę spać.
Sny mam bajkowe, bo książeczki są kolorowe.
Więc, książki czytajmy i je kochajmy.
Izabela Kuca kl. II a

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
ZAGADKI
Wylazł wąż spod krzaków,
spod gęstych korzeni, sssyczał, sssyczał,
potem nagle w literę się zmienił.

Czy to rogal upieczony,
Czy to księżyc spadł ?
Siedzi sobie w abecadle.
Co to ? Kto już zgadł?

KRZYŻÓWKA

POKOLORUJ OBRAZEK

POKOLORUJ OBRAZEK
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