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Drodzy czytelnicy! 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym 

zimowym wydaniem gazetki szkolnej    

Korzystając z okazji życzymy Wam wesołych i 

bezpiecznych ferii. Niech ten wolny czas dostarczy Wam 

niezapomnianych wrażeń i wspaniałych przeżyć. 

                                                       

Koło ,,Mały Reporter” 
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PRZEDSTAWIAMY FRASZKI UCZNIÓW KLASY 6B POŚWIĘCONE 

ZBLIŻAJĄCYM SIĘ FERIOM   

 

Bartosz Dałkowski "Na zbliżające się ferie" 

Nadchodzi czas wolny, 

Ferie się zbliżają. 

Co dzieci wymyślą? 

Sto pomysłów mają! 

 

Gdy mróz zetnie ziemię, 

A śnieżek popada, 

Wnet milion pomysłów 

Do głowy im wpada. 

 

Narty, sanki i pościgi, 

A za miastem też kuligi,  

Będą tańczyć, będą śpiewać. 

Już nie mogę się doczekać! 

 

 

Milena Kita "Ferie" 

Ferie to czas wspaniały, 

idealny na odpoczynek i inne dyrdymały. 

 

Będę się relaksować, dużo spacerować, 

przed mrozem nie zamierzam się chować. 

 

Będę czytać książki i malować obrazy i będę unikać 

w tym czasie wszelkiej zarazy. 

 

Będę uczyć mojego psa nowych trików, aż zadziwi 

magików. 

 

Może pobiegnę na sanki w mroźne poranki i ulepię 

bałwanki. 
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Zrobię im oczy z kamyków, ręce zrobię z patyków, 

nosy będą z marchewki - tylko z czego zrobić im 

brewki? 

 

To będzie czas cudowny i radosny, a potem byle 

do wiosny. 

 

 

Piotr Zembrzuski "Ferie" 

Ferie przed nami,  

Czas szybko  leci,  

Na  wieść  o feriach cieszą się dzieci. 

Nim zdążą jednak nacieszyć serce, 

Znów powrócą, by żyć w udręce. 

W  udręce kartkówek, sprawdzianów bez liku.                  

Mnóstwo jedynek w tym e-dzienniku. 

Niech się nie smuci uczniowska dusza,  

Nie będzie wiecznie trwać ta katusza. 

Wszak jeszcze chwila w naszej klasie, 

A temat wakacji będzie na czasie. 
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A JEŚLI KTOŚ Z WAS NIE MA JESZCZE PLANÓW NA FERIE, ZACHĘCAMY DO 

ZAPOZNIANIA SIĘ Z RECENZJĄ FILMU PRZYGOTOWANĄ PRZEZ 

UCZENNICĘ OKTAWIĘ SZYDŁOWSKĄ   

 

Hotel Transylwania 4: Transformania 

Hotel Transylwania 4 miał premierę 14 stycznia 2022 roku. Obecnie można  

obejrzeć ten film na platformie Amazon Prime Video. Miejsce akcji obywa się 

w  hotelu, który wygląda jak zawsze wspaniale oraz dżungli, która jest kolorowa 

i miło się na nią patrzy. Film opiera się na relacjach Drakuli i John’ ego, którzy 

nie dogadywali się ze sobą. Johny chciał być akceptowany przez Drakulę, aby  

przekazał mu i Mavis kierowanie hotelem. Aby to osiągnąć postanowił zamienić  

się w potwora, w tym pomaga mu Van Helsing. Cała operacja udaje się, ale 

przez  nieoczekiwane zwroty akcji człowiekiem staje się Drakula oraz jego 

potworni  przyjaciele. W ludzkich formach potwory nie radzą sobie najlepiej, a 

najgorzej Drakula, któremu co chwilę, zdarzają mu się wpadki i wypadki, 

wywołując u widzów śmiech. W filmie brak nowych postaci w przeciwieństwie 

do poprzednich części co uważam jest jego wadą. W animacji jest masa żartów i 

dynamicznych akcji, które powodują, że oglądanie filmu nie nudzi. Chociaż w 

porównaniu do starszych części z tej serii jest ich zdecydowanie mniej. Polscy 

aktorzy dubbingowi wciąż trzymają poziom mi to, że kilka postaci zmieniło 

głos. Polecam  obejrzeć najnowszą animacje o przygodach transylwańskich 

bohaterów, ponieważ  jest ciekawy i pokazuje prawdziwą siłę rodziny. Film jest 

odpowiedni dla  młodszego i starszego widza. 
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A teraz kilka ciekawostek ze świata… 

Sprawdźcie jak obchodzi się karnawał w innych 

państwach!   

Brazylia 

Data: 25.02. – 05.03. 

Jednym z najbardziej popularnych karnawałów odbywa się właśnie w Brazylii, 

w Rio De Janeiro. Słynie on z tancerek z wielkimi kolorowymi piórami 

tańczących sambę. Ludzie wychodzą na ulicę , by zobaczyć parady i imprezy. 

Każdego dnia na karnawale jest około 2 miliony ludzi! 

 
Włochy  

Data: 12.02. – 01.03. 

Drugim najbardziej znanym karnwałem ma miejsce w Wenecji. Karnawaliści 

noszą białe maski z jakimiś małymi dekoracjami. Tradycynie mieli na sobie te 

ozdoby, ponieważ chcieli chronić swoją tożsamość. Ubierają się też bardzo 

elegancko. 
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Wielka Brytania 

Data: 28.08. – 29.08. 

Ten karnawał jest trochę ,,spózniony’’ z porównianiu z polskim. Obchodzony 

jest w Londynie i się nazywa ,,Notting Hill Carnival’’. Świętuje kulturę 

Karabijczyków. Potrzeba aż 30 milionów cekinów, by udekorować stroje! 

 

 

 

Polska 

Data: 06.01. – 02.03. 

Inczaej zapusty, to zimowy okres balów i zabaw. Karnawał do Polski 

przywędrował z Włoch w XVIII w. Jedną tradycją było przebieranie się za jajko. 

Bigos, szynki, wędliny to popularne dania karnawałowe. 
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SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA 

 

Nasza redakcja otrzymała list od jednego z rodziców. 

Postawa Natalki to wzór do naśladowania dla nas wszystkich. 

 

Dzień dobry, 

chciałam Pani ogromnie podziękować za skutecznie przekazywanie uczniom 

wiedzy na temat pierwszej pomocy. 

W piątek jechałam z córką (Natalka Działak kl. 4b) pociągiem i pan siedzący 

obok nas nagle osunął się na podłogę w ataku epilepsji. Jedna z pasażerek 

próbowała go asekurować na podłodze. Ja niestety - wstyd - w przypływie 

paniki kompletnie nie wiedziałam co zrobić, a Natalka całkiem spokojnie 

powiedziała: "Mama zadzwoń pod 999", a następnie, gdy główny atak minął i 

człowiek ten leżał nieprzytomny: "Trzeba tego pana ułożyć w bezpiecznej pozycji 

bocznej" i wytłumaczyła dorosłym jak to zrobić. A potem powiedziała, że w 

szkole na technice się tego nauczyła. 

Jestem bardzo dumna z córki a Pani gratuluję skuteczności nauczania!!! 

Serdecznie pozdrawiam 

Justyna Klimczak 
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        Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na 

śniegu i lodzie. Aby przebiegały one szczęśliwie i bezpiecznie, należy 

pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym 

wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, 

skorzystaj z przygotowanych lodowisk– miejsc do tego przeznaczonych. 

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów 

kolejowych! 

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał! 

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku! 

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów. 

7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie! 

8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie 

oddalaj się z nieznajomym. 

9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych. 

10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest 

niebezpieczne! 

11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze. 

13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej. 

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE: 

POLICJA – 997 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 
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Pamiętaj również o niebezpiecznej chorobie jaką jest 

wścieklizna 

   

Najgroźniejsza wirusowa choroba odzwierzęca (teraz w  Warszawie).  

Można się zarazić jak cię podrapie lub ugryzie zwierzę np. psa, kota, 

jeża, lisa, nietoperza, wiewiórki i innych zwierząt. 

  

                                                                   

       Można wiedzeć że zwierzę jest zakażone, jeśli jest : agresywne, 

nie boi się, ma ślinotok i dziwnie się zachowuje. 

Jeśli nie znasz tego zwierzaka to nigdy nie: karm,głaszcz i nie 

podchodź!   Pamiętaj , zaszczep swojego  psa i kota!  

 

                      Nela Bołdak 2a 
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Znajdź 5 różnic 

Zuzanna Szczygielska 
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Krzyżówka  

HASŁO…………………………..  

Oktawia Szydłowska 


