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W styczniu odbyły się dwa próbne sprawdziany szóstoklasistów. 4 stycznia uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian, którego tematyką przewodnią były podróże, zaś 13
stycznia próbny sprawdzian dotyczył Aryki.
12 stycznia uczniowie klas IV spotkali się z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej w
Warszawie. Tematem przewodnim było zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się pieszo i na rowerze.
Do 10 marca chętni uczniowie klas IV powinni złożyć prace plastyczne dotyczące tematu „Bezpieczna droga do
szkoły”.
21 stycznia klasa Va odwiedziła Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci w Niegowie, gdzie mieli przyjemność obejrzeć
Jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli tej placówki.
Wszyscy czekali z niecierpliwości na zabawę choinkową.
Wszystko poszło zgodnie z planem i bal odbył się 27
stycznia. Uczniowie wykorzystując swoją pomysłowość i
humor przebrali się w różnorodne postacie.

Ferie w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Podczas ferii zimowych w szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce będą
organizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 12.00 zajęcia sportowo-rekreacyjne .
Uczniowie będą mogli pod opieką nauczyciela pograć:
w koszykówkę
siatkówkę
tenisa stołowego
unihokej
warcaby i szachy
gry planszowe
Ponadto do ich dyspozycji będzie sala komputerowa z szybkim łączem internetowym i świetlica. Przewidziana jest również projekcja filmów dziecięcych i młodzieżowych.
Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

W styczniu uczniowie klas szóstych zmagali się z dwoma sprawdzianami próbnymi.
Zapytaliśmy, więc jak oceniają swoje siły.

Z jakiego wydawnictwa był sprawdzian?
Sprawdziany te były z wydawnictwa OPERON i
WSiP.
Były łatwe czy trudne?
Większość pytań była łatwa, ale bywały trudne zadania.
Czy się do niego uczyłaś?
Owszem, uczyłam się do niego dużo.
Jak myślisz, czy dobrze ci poszedł?
Tak. Dałam z siebie wszystko.
Czy stresowałaś się przed sprawdzianem?
Na samym początku się stresowałam, ale kiedy
przeczytałam zadania od razu poczułam się lepiej.
Czego dotyczyły pytania?
Zadania dotyczyły podstawowych przedmiotów
miedzy innymi: języka polskiego, historii, matematyki oraz przyrody.
Daniel Pawelczuk z klasy 5b przeprowadził wywiad z Kamilą Weremą z klasy 6b na temat próbnego sprawdzianu szóstoklasisty.

Jak wam poszły próbne sprawdziany?
Karolina: Dobrze, tylko mógłby wypaść lepiej.
Daria: Jestem zadowolona ze swojego wyniku.
Ile punktów zdobyliście?
Karolina: Ja zdobyłam około 37 punktów w pierwszym sprawdzianie.
Daria: A ja około 35 punktów.
Która część sprawiała wam problem?
Karolina: Mnie problem sprawił język polski
Daria: Mnie za to problem sprawiła matematyka.
A czy było jakieś trudne dla was zadanie?
Karolina: Jak dla mnie wszystko było proste.
Daria: Myślę, że zadanie 22 sprawiło mi najwięcej
problemów, czyli część matematyczna.
Ile było pytań?
Karolina: Na próbnym sprawdzianie było 24 pytania.
Ilu było egzaminatorów?
Daria: Egzaminatorów do pilnowania było dwóch.
Ola Malinowska z klasy 5a przeprowadziła wywiad
na temat próbnego sprawdzianu z dwoma osobami,
które nazywają się Karolina Malinowska z klasy 6a

Recenzja ze spotkania z policjantami

Spotkanie z policją, które odbyło się 12 stycznia, było bardzo ciekawe. Miałem okazję zobaczyć ciekawy film, który pokazał mi, do czego prowadzi nas nasza nieostrożność i nieuwaga kierowców. Bardzo podobało mi się, że kiedy pan policjant opowiadał nam o różnych, nieszczęśliwych wypadkach, z czego niektóre, jak mówiła nam pani policjantka, wydarzyły się naprawdę. Przy niektórych z
nich były straszne zdjęcia, które pokazały mi jak bezmyślnie zachowywali się ci, którzy spowodowali
te wypadki. Przypadły mi do gustu konkursy, które zrobił dyrektor produkcji żarówek marki OSRAM.
Pierwszy wygrał mój kolega z klasy 4A, do której chodzę, a jest to Michał Kryszkiewicz, któremu
gratuluję. Drugi jest w trakcie realizacji i mogą brać w nim udział TYLKO uczniowie z klas czwartych, a nagrodą główną jest rower. Na koniec każdy z nas dostał po jednym podręczniku, który może
nam pomóc zdać na kartę rowerową.
P.S. Proszę każdego, kto przeczyta ten dokument, żeby był ostrożny, czy to przy jeździe na rowerze, czy na innym pojeździe.
Jakub Parzydło IV a
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Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają…

C

Pani Janina Paź jest autorką tomiku wierszy p.t. „Świat moich marzeń”.
Urodziła się w Kruszu w 1928 roku. Od wielu lat mieszka we wsi Lasków.
Pisać zaczęła niedawno . Jak sama twierdzi: „Natchnienie przyszło tak nagle, iż po napisaniu pierwszego wiersza doznała jakiejś wewnętrznej radości”. Obserwacja życia codziennego i
przyrody była największą inspiracją w rozpoczęciu pisania.
Las w zimie jest piękny i bogaty
Zasada jest prosta — opisać wszystko jak najpiękniej.
Drzewa ubrane w puszyste białe szaty
Prezentujemy jeden z
Stoją ubrane wszystkie na biało
Dzika świnia z dziećmi pędzi
jej utworów.
Jakby wesele odbyć się miało
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Zima w lesie
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Szuka bukwi i żołędzi

Las zaczarowany las odmieniony

Ryje doły jak koparka

W dziupli ma nawet duże zapasy

W śniegu skrzą się gwiazd miliony

Zjada korzonki i z jałowca ziarnka

Zbiera to wszystko na ciężkie czasy

I ta leśna tajemnica

No a lisek ruda sztuka

Gdy zima przyjdzie śniegi zawieje

Zająca po lesie szuka

Wiewiórka wtedy z zimy się śmieje

Las jest w zimie tak uroczy

ma zająca już na tropie

W spiżarni z dziećmi orzechy zjada

Że wilk wytrzeszcza oczy

Lis głębokie nory kopie

I nawet bajki im opowiada

W wielką radość nas zachwyca

Wilk jest głodny nie na żarty

Nawet czuje gdzie wnyk leży

Piotrek sanki wziął i podpórki

Omija wnyk i tak się strzeże

Poszedł do lasu pozjeżdżać z górki

W lesie żyje dużo zwierza

Żeby nie zrobić

Pieski za nim podreptały

Niedźwiedź cały las przemierza

Z siebie kołnierze

W śniegu tak się wytarzały

Goni nawet kuropatwy

I zapytał raz borsuka
Czego on tu w lesie szuka

W biały puchu się bawiły
Wiewiórka skacze po dębach wszędzie

Aż jęzory wywiesiły

Żeby pozbierać z drzewa żołędzie

A sarenki no i łanie

Z leszczyny znosi smaczne orzechy

Pieski przybiegły zadowolone

Szukają trawy na polanie

Z szyszek wybiera nawet nasiona

Piotrek policzki miał aż czerwone

I jelonek aż zdziwiony

Czuje że trochę jest już zmęczona

Czapka też mokra była na głowie
Tak zabawa poszła im na zdrowie

Biega w śniegu zaskoczony

Projekt „Życie i twórczość Czesława Miłosza”

W

Czas realizacji: II.2011r. - IV.2011r.
Forma: praca w grupach 2-3 osobowych lub indywidualnie.
Zawartość raportu: przekazana w formie pisemnej.

I
E
B

Ś

I

C

B

L/p

Zadania

Wykonawcy

1

Zbieranie informacji, dokumentów, zdjęć z książek popularnonaukowych, czasopism, Internetu i innych źródeł na temat
Czesława Miłosza.

Uczniowie + n-l bibliotekarz Tworzenie
(pomoc
portfolio
w wyszukiwaniu
źródeł informacji)

Jeden miesiąc

2

Selekcjonowanie materiałów
opracowywanie zebranych materiałów.

Uczniowie

Wykonywanie notatek

Dwa tygodnie

3

Własna twórczość literacka.

Uczniowie

Konkurs na najlepszy
wiersz,
na dowolny temat

Trzy tygodnie

4

Prezentacja produktu końcowe- Uczniowie + n-l bibliotekarz Wykonane prace zawiesić Dwa tygodnie
go.
(udostępnianie materiałów na tablicy bibliotecznej lub
niezbędnych do realizacji
wykonać biuletyn
zadania)
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Forma realizacji

Czas realizacji
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ZGNIEĆ PUSTE OPAKOWANIE
Trzy razy w tygodniu pijesz mleko.
Dbasz o swoje zdrowie. Zadbaj też o
środowisko!
Na świecie jest coraz więcej śmieci,
które my sami przecież produkujemy.
Naszym obowiązkiem jest pozostawić
świat choć trochę lepszym
niż go zastaliśmy.
Zacznijmy więc od
samych siebie.

Po co wyrzucasz
powietrze !

Wypiłeś mleko

Często słyszymy „PIJ MLEKO, BĘZgnieć opakowanie
DZIESZ WIELKI!”, ale czy ktoś pamięta
o opakowaniach po tym mleku? Każde
opakowanie kartonowe ma znak, który
informuje o potrzebie zgniatania pudełka.
Zastanów się, czy zwracasz na nie uwagę? Ile razy zgniotłeś opakowanie? Wyrzucając całe opakowanie, wyrzucasz
również powietrze w nim, które jest niepotrzebne na wysypisku. Zgniatając je,
dbasz, by śmieci nie zajmowały nieTo mniej powierzchni
potrzebnego miejsca. Pomyśl więc
zanim wyrzucisz!
zajmujących przez śmieci

Turniej tenisa stołowego

Dnia 3 lutego w Szkole Podstawowej w Józefowie odbył się Międzyszkolny
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta
Gminy Dąbrówka. W turnieju tym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z całej
gminy. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Ewelina Podgórna, Natalia Rossa, Olga
Malinowska, Anna Marchewka, Daria Kaczmarczyk i Małgorzata Świerczewska oraz chłopcy: Jakub Włodarski, Patryk Prachnia, Dawid Mędrzycki, Jarosław Kryszkiewicz,
Rafał Augustyniak i Marcin Kaczmarczyk.
Mecze były rozgrywane w kategoriach
wiekowych. Dziewczęta grały z dziewczętami a chłopcy z chłopcami. Konkurencja
była bardzo silna, ale pomimo to Oldze z
Vb udało się zdobyć pierwsze miejsce
wśród dziewcząt. Jarek Kryszkiewicz wywalczył drugie miejsce
wśród klas IV, natomiast trzecie miejsce wśród dziewcząt klas
V zajęła nasza reprezentantka Natalia Rossa. Pozostali nasi
uczestnicy zajmowali czwarte, piąte i szóste miejsca. Wielkim wsparciem dla naszych graczy był Wojtek Paź,
nasz szkolny fotograf. Jako szkoła zajęliśmy drugie miejsce przegrywając tylko ze szkołą w Guzowatce.

Jarosław Kryszkiewicz Vb

Konkurs przyrodniczo - polonistyczny
Przyroda w poezji Cypriana Kamila Norwida
Organizatorzy konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE przy współpracy z Dąbróweckim Stowarzyszeniem
„Ścieżkami Norwida”
Cele konkursu:









Uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody i zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Przybliżenie poezji C. K. Norwida.
Uwrażliwienie na piękno języka polskiego.
Pokazanie uniwersalnych wartości tkwiących w poezji.
Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań.
Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Konkurs odbędzie się w dniach 28 lutego – 14 marca 2011 roku.
ORGANIZACJA KONKURSU:
Zadania dla ucznia:

Wyszukanie wśród utworów C.K. Norwida wiersza o tematyce przyrodniczej.

Kaligrafowanie fragmentu wiersza lub jego całości.

Wykonanie ilustracji do wybranego przez siebie wiersza przy użyciu dowolnych technik plastycznych.

Rozmieszczenie i wykonanie pracy na brystolu formatu A3
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Ocenie podlegać będzie:

Trafność wyboru wiersza.

Zgodność ilustracji z tematyką wiersza.

Samodzielność wykonania pracy.

Estetyka pracy i pomysłowość.
Prace należy złożyć do 14 marca 2011r. do nauczycieli: języka polskiego pani Anety Jaśkiewicz i pani
Renaty Samsel bądź do nauczyciela przyrody pani Joanny Jackowskiej.

Ja tutaj pilnuję!

Dnia 27 stycznia odbyła
Ciekawe czy
się w naszej szkole zabawa
się rzucam w
choinkowa. Trwała od godz. 8.10
oczy?
do 13.40. W balu uczestniczyli
wszyscy uczniowie.
Zabawa
taneczna urozmaicona była różnymi atrakcjami, m.in..: konkursami z nagrodami (taniec ze szczotką,
dmuchanie w balon, zabawa z krzesełkami).
Uczniowie głosowali także na króla i królową balu. Dużo osób poprzebierało się w
postacie z bajek i filmów, np.: Zorro,
Scobbydoo, Królowa Śniegu, Strażak.
Warto było przyjść.
Z ręki do ręki,
Z ręki do ręki,

Mateusz
Stankiewicz Va

Bonanza!
Zgodnie z programem wychowawczym szkoły był to
dzień bez teczek. Sala była
pięknie wystrojona balonami. Gospodarzami uroczystości byli Samorząd
Uczniowski i Rada rodziców. Uczniowie klas I-III
mieli takie konkursy jak:
„Jaka to piosenka”, krzesełko, taniec z balem i wybór królowej i króla balu.
Po konkursach był słodki z
napojem, Potem klasy młodsze zostały rozwiezione do domów. Wtedy zaczęły
się konkursy dla klas starszych: taniec z miotłą, dmuchanie w balon i wybór
królowej i króla balu. Gdy już się rozkręcili, zaczęły się popisy solowe tancerzy. Niestety potem trzeba było jechać do domu.
Kinga Rosa Va

Dyskotekę otworzyło przemówienie pana Dyrektora
Stanisława Wójcika, Pani Małgorzaty Bakiery i Pani Joanny
Pawlak. Następnie rozpoczęły
się tańce. Zorganizowano
także wiele konkursów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Rada rodziców
ufundowała smaczny poczęstunek w formie pączka
i soczku. Po zakończeniu dyskoteki wszyscy uczniowie zostali bezpiecznie rozwiezieni
do domów. Ta zabawa była
bardzo udana i uczniów zapamięta ją na długo.

Wojtek Paź Va

Na zabawie choinkowej było
super. Bardzo dużo było konkursów i zabaw. Wygrałem
dwa: jeden na króla balu,
drugi dmuchanie w balon.
Było bardzo dużo kolorowych
stroi. To była najlepsza zabawa na świecie.

Tomasz Staszkiewicz
My wiemy !
My znamy tę piosenkę!

Va

Korzonki mi trochę dokuczają, ale zabawa
przednia.

Tajemnicza szkolna biblioteka
- Ojej! – zawołała z zachwytem Emilka, kiedy weszła do sali przyrodniczej. Był to jej pierwszy
dzień w nowej szkole i bardzo się stresowała. Nie była dobrą uczennicą, wiec bała się reakcji rówieśników.
- Ile tu zdjęć ze zwierzętami i map! - westchnęła i usiadła na przygotowanym dla niej miejscu.
- Witajcie moi drodzy - przywitała dzieci pani Kwiatkowska. – Chciałam wam przedstawić nową koleżankę.
Ma na imię Emilka. - Emilka wstała i przywitała kolegów i koleżanki szerokim uśmiechem. Dzieci odwzajemniły się tym samym. Więc Emilka usiadła i pani zaczęła prowadzić lekcję.
- Kto mi powie, co było na poprzedniej lekcji? – zapytała nauczycielka.
I tak lekcja trwała całe 45 minut. W końcu zadzwonił dzwonek. Wszyscy wyszli na przerwę. Do
Emilki podeszły dwie dziewczynki.
- Cześć! Jestem Agata, a to... Ał! – nie dokończyła, bo druga dziewczynka nadepnęła ją na nogę.
- Julia – powiedziała druga – jak ci się podoba w naszej szkole? – zapytała Julia.
- Jeszcze nie byłam w innych salach, ale sala przyrodnicza jest bardzo ładna i są w niej ciekawe rzeczy.
- W innych salach jest jeszcze ładniej. Teraz mamy matematykę. – uprzedziła Agata
- Fajnie. A czy macie tu bibliotekę? – zapytała Emilka. Była prawdziwym „molem książkowym”
- Jest na górnym korytarzu. Prawie nikt do niej nie chodzi. Ja byłam tam tyko raz i nigdy już tam nie
pójdę. Bibliotekarka jest strasznie dziwna. Patrzy, co czytamy, cały czas nas obserwuje. Jakaś straszna.
– wzdrygnęła się Julka.
- Dziwna, czyli jaka? – zapytała Emilka, lecz koleżanki nie zdążyły jej odpowiedzieć, ponieważ zadzwonił
dzwonek.
Emilka nie mogła się skupić na lekcji. Cały czas myślała o tym, co powiedziały poznane koleżanki.
„Czy bibliotekarka była taka straszna? Jeśli tak, to będzie się bała tam chodzić i czytać książki z tej
biblioteki. Co ja będę robiła w wolnym czasie?” – rozmyślała.
Minęła lekcja, a Emilka miała pusty zeszyt. Zadzwonił dzwonek. Julka i Agata musiały zostać w
Sali i pomóc w dekoracjach. Emilka odważyła się i poszła do biblioteki. „A jeśli bibliotekarka jest naprawdę groźna? Muszę przezwyciężyć strach.” – rozmyślała dziewczynka. W końcu weszła. Tak jak mówiła
Julka, było tam pusto. Była tylko ona i bibliotekarka.
- Dzień dobry. – powiedziała nieśmiało.
- O, dzień dobry! – odparła bibliotekarka. Była starszą panią, chudą jak patyk. Ubrana była w czarna
spódnicę do kostek i czarny sweter. Emilka weszła w głąb biblioteki. Wzięła jedną książkę i poszła do
biurka pani.
- Dawno nikogo tu nie było. – powiedziała bibliotekarka
- Słyszałam o tym. – dziewczynka odważyła się porozmawiać.
- Boją się tej biblioteki jak ducha – zaśmiała się pani. Widocznie lubiła rozmawiać - Albo mnie – zaśmiała
się. Krótka rozmowa skończyła się wraz z dźwiękiem dzwonka.
- Do widzenia! – powiedziała Emilka.
- Do widzenia – odparła starsza pani. Emilka poszła na lekcję – muzykę. Następnie była historia, polski i
na końcu angielski.
Dziewczynka postanowiła pójść do biblioteki jeszcze po lekcjach, by zapełnić czas oczekiwania na autokar.
- Do zobaczenia! – zawołały Julka i Agata
- Cześć! – pożegnała koleżanki Emilka i ruszyła w kierunku biblioteki. W końcu dotarła na miejsce. I ku
jej wielkiemu zdziwieniu Emilka zamiast starszej przygarbionej, starszej pani ujrzała piękną, młodą
wróżkę, która układała książki na półkach. Emilka stanęła jak słup
- Ojej! Krzyknęła wróżka – Uff! Już myślałam, że to jakiś nauczyciel, ale to tylko ty Emilko.
- Zna pani moje imię?! – zapytała zdziwiona.
- Przecież byłaś już w bibliotece. Zapamiętałam z karty. - odparła

- To, to, to – zająknęła się Emilka - pani jest bibliotekarką!?
- Tak, to ja. Nie poznajesz mnie? A! Zapomniałam o tym, że teraz jestem wróżką.

Angelika Getka Va
- Ale jak to się stało? Niczego nie rozumiem!
- Otóż, opowiem ci pewną historię:
Zawsze byłam wróżką. Lecz pragnęłam życia wśród ludzi. Więc poszłam do wróżkimagiczki i ona zmieniła mnie w człowieka. Po pewnym czasie zauważyłam jednak, że
ludzie są okropni. Rzadko kto jest miły. Wszyscy są niedobrzy. Więc poszłam do wróżkimagiczki z prośbą o przywrócenie mi dawnej postaci. Lecz ta się nie zgodziła i powiedziała, że jeśli odnajdę dobrego człowieka z czystym, serduszkiem, który jest skromny, sumienny, silny, miły i koleżeński i podaruję mu księgę wiedzy i nauki wróżek, to wrócę do
dawnej postaci. Pomyślałam, że może w szkole znajdę jakąś dobrą duszkę.
-

Ciekawa historia – powiedziała dziewczynka
Teraz ja tylko zamieniam się we wróżkę po godzinie 14 trwa to przez pół godziny.
Aha...
I teraz znalazłam taką osobę, która jest godna posiadać księgi wiedzy i nauki.
Ja jestem tą osobą?
Tak. Dzięki tobie i twojemu dobremu sercu znów będę mogła zostać wróżką.

- Wspaniale!
- Proszę. Weź ta księgę i wykorzystaj ja mądrze. Żegnaj! – to mówiąc dała Emilce księgę i rozpłynęła się w powietrzu.
Emilka schowała podarunek do plecaka i wyszła z biblioteki. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało.

Następnego dnia …

Ola Malinowska Vb
Uwaga! Konkurs!
Dopisz dalszy ciąg przygód Emilki. Czekamy na wasze propozycje do końca marca. Prace można
przesyłać drogą elektroniczną na adres witryna@spdabrowka.pl (z dopiskiem „Wieści szkolne”) lub
przekazać swoim wychowawcom.

Na lekcji przyrody
- Jasiu co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się
rok szkolny.

ŚMIECH
TO ZDROWIE

Grzesiek wraca ze szkoły
- Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowiedziałem na pytanie pani!
- A co pani pytała?
- Kto nie odrobił lekcji.
W szkole na lekcji w-f nauczyciel kazał uczniom
ćwiczyć rowerek.
Jeden z chłopców nie wykonuje ćwiczenia.
- Czemu nie ćwiczysz razem z kolegami?
- Bo ja teraz jadę z górki.
- Na matematyce nauczycielka
rozwiązuje równanie z jedną niewiadomą. Zapisuje niemal całą
tablice.
Na koniec odwraca się i mówi:
- Teraz już wiem, że X jest równe zero.
- To straszne...- mówi Zosia Tyle liczenia na nic!

Pogaduchy uczniów
- Wiesz, czasami mnie ogarnia wielka ochota
by się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
Czekam, aż miałeś wraca ze szkoły i oznajmia mamie:
- Dostałem jedynkę z historii.
- Dlaczego, synku?
- Bo nieodrobiłem lekcji
Następnego dnia Jaś znowu przyniósł jedynkę z historii. Mama pyta:
- Synku, dlaczego?!
Bo historia lubi się powtarzać.
- Jak tam wasz nowy nauczyciel historii- pyta mama synka.
- Nic nie wie. ciągle nas pyta.
- I znowu pała z historii?!
-To przez Jagiełę, tato…
-To nie zadawaj się z tym łobuzem.

Chwila relaksu — KRZYŻÓWKA
1. Nie opuszczanie ani jednego dnia w
szkole.
2. Koniec pierwszego …
3. Ucieczka z lekcji.
4. Rzucacie się nimi w zimę.
5. Zimowy miesiąc.
6. Nazwa ptaka, w której jest pora
roku.
7. Domek eskimosów.
8. Nos bałwana.
9. ……….. szkolny.
10. Buty do jeżdżenia na lodzie.
11. Pada zimą.
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