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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WARSZAWIE
Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie witamy Was po dłuższej przerwie.
W tym roku szkolnym postanowiliśmy wydawać gazetkę
„Między nami Biedronami” jako „jednosemestralnik”.
Oznacza to, że nowy numer będzie się ukazywał raz w semestrze.
Od czasu do czasu mogą również pojawić się wydania specjalne.
Motywem przewodnim tego numeru jest… kolor żółty.
Z czym Wam się kojarzy ta barwa? Dla nas to przede wszystkim kolor słońca,
który kojarzy nam się z radością życia. Z tego powodu w tym numerze
znajdziecie m.in. podpowiedzi, skąd czerpać energię do działania.
Zachęcamy Was do czytania!
SłowoTwórcy
CO W NUMERZE?
•

ARTYKUŁY O SŁOŃCU
I KOLORZE ŻÓŁTYM

•

WYWIAD Z OPTYMISTĄ
– P. FILIPEM TRZĄSKIM

•

KRZYŻÓWKA
Z POZYTYWNYM
HASŁEM

•

WESOŁE REBUSY

•

TEST: KIM JESTEŚ
W SZKOLNEJ DŻUNGLI?

SłowoTwórcy zapraszają do lektury!

•

BAJKA I GARŚĆ POEZJI
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HELA SALAK (VI T)
BOHATER NUMERU – KOLOR ŻÓŁTY
CO WARTO WIEDZIEĆ O KOLORZE ŻÓŁTYM?
Kolor żółty często zastępował złoto. Teolodzy przypisywali tej barwie wartości
pozytywne. Mimo to od XII wieku zaczęto wiązać ją ze zdradą i fałszem. Z tego
powodu w malarstwie postać Judasza przedstawiano w żółtych szatach.
Z CZYM NAM SIĘ KOJARZY KOLOR ŻÓŁTY?
Żółte są m.in. słońce i piasek, które kojarzą nam się z ciepłem,
latem

oraz

wakacjami. Kolor

żółty

przywołuje

wiele

pozytywnych emocji, uczuć i zdarzeń, zwłaszcza takich jak
radość,

śmiech,

zabawa,

optymizm

czy

wypoczynek.

Może kojarzyć się również z dobrymi wspomnieniami.
W JAKICH SYTUACJACH UŻYWAMY KOLORU ŻÓŁTEGO?
Ze względu na pozytywne skojarzenia, barwa ta często jest wykorzystywana
w reklamie. Wiele biur podróży lub portali internetowych związanych z turystyką
wykorzystuje żółty kolor, np. w logotypach, banerach lub innych elementach
widocznych dla klienta.
Ludzie używają kolorów, by wyrażać siebie i swoje uczucia oraz wyeksponować
swoje cechy. Z tego powodu żółty jest kolorem osób pewnych siebie. Poprawia
nastrój oraz poczucie własnej wartości. Żółta barwa jest kojarzona zazwyczaj
pozytywnie, jednak należy pamiętać, że nadmiar tego koloru w otoczeniu może
wywoływać u niektórych osób dyskomfort.
CIEKAWOSTKI:
Żółty kolor ciepły, o odcieniu lekko czerwonawym, nazywany żółtym słonecznym.
Żółta barwa zimna to ton o odcieniu lekko zielonkawym, nazywany często żółtym
cytrynowym.
Żółty był ponoć ulubionym kolorem Konfucjusza (myśliciela) oraz buddyjskich
mnichów. Z Azji pochodzi twierdzenie, że barwa ta symbolizuje pożółkłe strony
starych ksiąg.
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JAGODA FIJAŁKOWSKA (VI T)
SŁOŃCE
Tematami numeru gazetki, który trzymacie w ręku, są kolor żółty i radość
życia. Kolor żółty bywa kojarzony ze Słońcem. Stąd, pomysł na mój artykuł
opowiadający o Słońcu.
Słońce to nie tylko gwiazda, która pełni bardzo ważną rolę w naszym Układzie
Słonecznym. To także obiekt, który wpływa na nasz nastrój i psychikę.
Czy zauważyliście, że zimą mamy inny humor niż latem, a na południu Europy ludzie
bywają bardziej pogodni niż na północy? To dzięki Słońcu, które wyzwala w nas
radość i chęć życia, dodaje energii i entuzjazmu. Słońce ma wpływ na nasz układ
nerwowy, np. zmniejsza depresyjne nastroje. Jest wykorzystywane w leczeniu
różnych chorób. Leczenie słońcem to helioterapia, którą stosuje się od ponad 100 lat.
Ta gwiazda pojawia się na polskim niebie średnio przez 1600 godzin w ciągu roku.
To znaczy, że w ciągu dnia pojawia się na około 5 godzin, a w Hiszpanii lub Grecji
na około 8 godzin dziennie. Być może m.in. z tego powodu w krajach położonych
na południu ludzie są bardziej optymistycznie nastawieni do życia.
Trzeba też pamiętać o tym, że promieniowanie słoneczne w zbyt dużych
dawkach może być szkodliwe, więc musimy uważać, by nie przesadzić z opalaniem.
Wybierając się do ciepłych krajów lub wypoczywając podczas wakacji w Polsce,
pamiętajcie koniecznie o ochronie przed słońcem: kremach z filtrem, nakryciach
głowy i nie zapominajcie o tym, by pić dużo wody!

OLIWIA STASZKÓW (VI T)
BĄDŹ OPTYMISTĄ!
Optymistą nazywamy człowieka, który zwykle jest uśmiechnięty i nigdy (może
prawie nigdy) się nie smuci. Jest pogodny i ma przyjazne nastawienie do życia.
Stara się dostrzegać dobre strony i znajdywać rozwiązania w trudnych sytuacjach.
Optymiści zazwyczaj uważają, że życie jest piękne i trzeba z niego korzystać
oraz go nie marnować. Żyją tak, aby zapamiętywać dobre chwile i miło spędzać czas.
Lubią być otoczeni ludźmi, którzy chcą dla nich jak najlepiej. Są osobami pozytywnie
nastawionymi do życia. Oprócz tego, że sami są szczęśliwi, to powodują, że inni
też stają się radośni i pogodni.
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SONIA SLEZKIN (VI T), ZOSIA TRONIEWSKA (VI T)
WYWIAD Z OPTYMISTĄ – PANEM FILIPEM TRZĄSKIM
Sonia Slezkin, Zosia Troniewska: Czy mógłby Pan nam doradzić, skąd czerpać
siłę do działania?
P. Filip Trząski: Siłę do działania warto czerpać z wykonywania czynności, które się
lubi oraz z satysfakcji, gdy poprzednia zaplanowana rzecz się udała. Robiąc coś,
warto myśleć i pamiętać o celu tej pracy.
S.S., Z.T.: Co dawało Panu energię i radość, gdy był Pan w naszym wieku?
P. F.T.: Energię i radość dawały mi chwile odpoczynku, gdy jeżdżąc na rowerze,
mogłem odkrywać nowe miejsca, w których nigdy nie byłem. Bardzo lubiłem spędzać
czas z przyjacielem, z którym mieliśmy dużo fajnych pomysłów i przygód.
Prowadziliśmy firmę roznoszącą gazety i bułki. Mieliśmy też myjnię rowerową,
zbudowaną tratwę i własną wyspę w parku w Warszawie.
S.S., Z.T.: W jaki sposób sport może przyczynić się do naszego rozwoju?
P. F.T.: Sport, a przede wszystkim ruch i aktywność fizyczna, są bardzo ważne
dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Organizm jest zdrowszy i bardziej
odporny na choroby, a ciało prawidłowo zbudowane i zgrabne. Bardzo ważny jest
też wpływ na odporność psychiczną. Osoby trenujące lepiej radzą sobie ze stresem
i lepiej znoszą porażki. Są bardziej samodzielne i pewne siebie. Lubią siebie.
S.S., Z.T.: Jak sprawić, żeby być pozytywnie nastawionym do życia
człowiekiem?
P. F.T.: Warto uprawiać regularnie sport. Powinno się dużo czasu spędzać
na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody i spotykać się z ludźmi, których lubimy,
a także posiadać własne pasje, hobby. W pozytywnym patrzeniu na świat pomagają
także zwierzęta domowe oraz wesoła, pobudzająca do działania muzyka.
Mnie pozytywnie nastawia do życia także moja wesoła i pełna uśmiechu oraz energii
klasa 6T. :)
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ZOSIA TRONIEWSKA (VI T)

MOJA RADOŚĆ Z ŻYCIA
Drogi czytelniku, czy zastanawiałeś się kiedyś, co daje ci radość z życia?
Albo skąd ją czerpać? Jeśli nie, to odpowiedź na te pytania znajdziesz w tekście,
który napisałam poniżej. Podzielę się z Tobą tym, co daje mi radość każdego dnia.
Zacznę od pytania: czym jest RADOŚĆ Z ŻYCIA? Myślę, że to nic innego
jak pozytywne nastawienie człowieka do wyzwań, które życie stawia przed nim
każdego dnia oraz po prostu optymizm. Nie wiem, czy wiesz, ale podobno dzieci,
których rodzice cieszą się życiem, wyrastają na optymistów. Lepiej panują
nad emocjami i świetnie radzą sobie ze stresem.
Moją radością z życia jest między innymi SPORT. Rozluźnia mnie, cieszy,
stawia przede mną wyzwania i powoduje, że zapominam o wszystkich moich
zmartwieniach. Sprawia również, że pracuję nad sobą i uczę się dyscypliny
oraz wytrwałości. Wspaniałą rzeczą w sporcie jest tworzenie zespołu. W drużynie
wszyscy bardzo sobie pomagają, kibicują a jeśli komuś coś nie wyjdzie, zawsze
znajdzie się ktoś, kto go doceni i wskaże to, co mu się udało. Niezapomnianym
uczuciem jest też moment wspólnego przeżywania sukcesów drużynowych.
Te chwile szczęścia zapadają na długo w pamięć.
Nie byłoby sportu w moim życiu gdyby nie moja RODZINA, na którą zawsze
mogę

liczyć,

która

kibicuje

mi,

wspiera

mnie

i

daje

mi

wiele

radości.

Aż wreszcie SZKOŁA, zwłaszcza moja KLASA. Czuję, że środowisko
szkolne mnie wspiera. PRZYJACIELE, którzy są zawsze, kiedy ich potrzebuje.
NAUCZYCIELE, którzy dbają o moją edukację. Można porozmawiać z nimi na wiele
tematów.
Dzięki temu wszystkiemu mam siłę, by przekazywać innym moje pozytywne
nastawienie do życia oraz spędzać z bliskimi jak najwięcej czasu. Mam nadzieję,
że po przeczytaniu mojego tekstu pomyślicie o tym, co Was cieszy i daje siłę
do działania na co dzień. Zastanówcie się też nad tym, czy udaje Wam się
przekazywać innym trochę swojej radości. Powodzenia!

5

KĄCIK PRZYRODNIKA
JAN RZEWUSKI (VI T)
TRZNADEL I WILGA – ŻÓŁTE PTAKI
Chciałbym napisać w tym numerze gazetki o dwóch żółtych ptakach – trznadlu
i wildze. Oba te ptaki widziałem w wakacje na Mazurach.
Wilga zwyczajna (Oriolus oriolus) to żółty
ptak, który w lecie mieszka w Europie i Azji,
natomiast na zimę przenosi się do południowej
części Afryki. Jest wielkości szpaka bądź kosa,
ale wcale ich nie przypomina, ponieważ samiec
jest
a

jaskrawożółty
samica

ma

z

czarnymi

szarozielone

plamami,
upierzenie

z żółtawym połyskiem. Charakterystyczne dla obu płci jest to, że mają czerwone
tęczówki, niebieskie odnóża oraz czerwony dziób. Młode wyglądają tak samo
jak samica, lecz są mniejsze. Pod koniec maja lub w czerwcu samica składa
od 3 do 5 jaj, które są białe albo kremowe o różowawym odcieniu. Są bardzo
charakterystyczne ze względu na czarne kropki. Wilgę można zobaczyć, a także
usłyszeć jej charakterystyczny śpiew („hihihihihi’’), w kwietniu, maju oraz w czerwcu.
Trznadel (Emberiza citrinella) to ptak,
który występuje w całej Europie oraz Azji
przez cały rok. Lubi przebywać na terenach
otwartych. Jest jednym z
pospolitych
trznadli,

trzech najbardziej

ptaków w Polsce, chociaż liczba
nie

wiadomo

dlaczego

spada.

Wielkością przypomina wróbla. Samiec jest żółty z szarościami oraz z cynamonowym
połyskiem w niektórych miejscach. Za to samica jest koloru ciemnożółtego. Wspólne
cechy wyglądu to szary dziób i różowawe nogi. Najczęściej buduje gniazda na ziemi
lub

w krzakach.

Śpiewa

bardzo

charakterystyczny refren, który powtarza

w nieskończoność. Składa od 3 do 5 białawych, niebieskawych lub fioletowawych jaj
z ciemnymi plamkami. Trznadla można spotkać na wsi oraz na łąkach lub też
w niedużym lesie. Uwielbia owady oraz wszelakie rodzaje nasion.
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KĄCIK MŁODEGO TWÓRCY
ZOSIA SMYRGAŁA (V M)
***
Był wieczór. Rodzice byli w teatrze. Tak więc zostałam sama. Jak zwykle
siedziałam wpatrzona w zadanie z ułamków. Ułamki nigdy mnie nie ciekawiły.
Pani Róża od matematyki jest nawet miła, ale te okropne ułamki są nie do zniesienia.
Sami wiecie, jak to jest być w 5. klasie.
Siedziałam i gapiłam się na te ułamki, gdy usłyszałam pukanie do drzwi.
Wstałam od biurka i podeszłam tam. Wyjrzałam przez okienko w drzwiach i oślepił
mnie niesamowicie jasny ŻÓŁTY.
To był policjant z latarką.
- Czy był tu człowiek w kominiarce, niewysoki?!
- Nie, nie było – odpowiedziałam zgodnie z prawdą.
- Dziękuję, dobranoc.
Byłam przestraszona. Włączyłam telewizję, mówili o tym złodzieju.
Po chwili przyszli rodzice. To była dla mnie wielka RADOŚĆ.
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LAURA PAPIERSKA (VI T)
z towarzyszeniem SłowoTwórców
i gościnnym udziałem Marysi Kowalskiej (VI M)

Radość z życia
Czym radość z życia jest?
Powiedz, czy to wiesz?
Radość z życia? Świetna rzecz!
Każdy z nas chce ją mieć.
Po co martwić się nadmiernie,
Po co tworzyć smutku ciernie,
Skoro można cieszyć się!
Gdy twarz rozjaśnia uśmiech twój,
Wtedy piękniejszy jest dzień mój!

MARYSIA KĘDZIOR (VI T)
***
Różne źródła są radości,
Każdy czerpie ją z innego,
Ważne, by się nią podzielić,
By starczyło dla każdego.

Czasami trzeba je odkryć.
Czasem z daleka je widać.
Ale najważniejsze jest to,
By swej radości nie skrywać,
By ją mieć do końca życia.

Rozsyłajcie ją po świecie.
Macie na to milion dzionków!
Innym pomóc tym możecie
I nie róbcie w tym wyjątków!
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LAURA PAPIERSKA (VI T)
***
Co sprawia ci radość?
Czy tylko pieniądze, zakupy i własne przyjemności?
A gdy komuś pomożesz,
to jak się wtedy czujesz?

Teraz powiem ci,
że to ciepło, które wtedy cię rozgrzewa,
to właśnie RADOŚĆ Z ŻYCIA.

HELA SALAK (VI T)
***
Barwny wózek
jedzie po szarych torach
toczy koła po trudnych wyżynach
W wózku dziewczynka
bardzo pogodna
tańczy balet w różowej spódnicy
Wózek na boki nią rzuca
wiatr w oczy jej wieje
a ona tylko się śmieje!
Uśmiech z jej twarzy nie znika.
Oczy radością lśnią.
Czy tylko ja znam ją?
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CZASEM TRUDNO O SZCZĘŚCIE… NIE ZAWSZE MOŻNA JE ODCZUWAĆ…

ALA ŁODKO (VI T)
SZCZĘŚCIE
Lubimy go doświadczać.
Choć nie zawsze możemy.

Szczęście
kojarzy nam się z kolorem pomarańczowym lub czerwonym,
a czarny, brązowy, szary lub biały
z zimą, chłodem, śniegiem
opadającym na ręce i
odmrażającym palce.

Szczęście odgrywa ważną rolę w naszym życiu.
Mamy je dzięki przyjaciołom,
kolegom, koleżankom, rodzicom.

Niekiedy życie
nie przynosi nam spełnienia.
Mimo tego staramy się, nawet w trudnym położeniu, dostrzegać pozytywne strony.
Chyba, że jest tak źle,
że nie da się tego zrobić.
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MARYSIA KĘDZIOR (VI T)
MIŁOŚĆ
Dwoje ludzi,
jedna relacja,
wspólny spacer,
wspólna kolacja
.
Coś ich łączy,
coś ich wzbogaca.
Ma na to wpływ
ciężka praca.
Gdy się coś stanie,
pomogą sobie w potrzebie,
gdy jedno umrze,
spotkają się w niebie.

MARYSIA KĘDZIOR (VI T)
PRZEPRASZAM
Za te czarno-białe dni,
za te kilka smutnych chwil,
za te prośby niewysłuchane,
za te próby nieudane,
za te momenty ZAPOMNIANE.
I za to, że choć się staram,
to nie zawsze mi się udaje,
że choć się staram,
to czasem się poddaję.
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TEKSTY GOŚCI
DRODZY CZYTELNICY! ZAPRASZAMY WAS DO LEKTURY WCIĄGAJĄCEJ
BAŚNI. PRZYGOTOWALI JĄ UCZNIOWIE KLASY IV B,
POD OPIEKĄ SWOJEJ POLONISTKI – PANI IZY SAWICKIEJ.
BAŚŃ O DOBRYM „Ż”
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyło sobie „Ż”, które miało brata
„RZ”. Wszystko szło dobrze, dopóki nie pojawiły się kłopoty. Zły czarnoksiężnik
zaczarował braci tak, że nie można było ich odróżnić. Mylił się nawet tata Alfabet.
Kiedyś „RZ” pokłóciło się z „Ź”, a „Ż” naskarżyło tacie. Alfabet ukarał obu braci.
Kiedy indziej „RZ” zjadł cały tort, a nakrzyczano na „Ż”.
„Ż” dowiedział się, że jeśli dotrze na wielką górę, to zostanie odczarowany.
Wyruszył zatem i za pierwszym zakrętem zobaczył płaczące „n”.
- Co ci jest, drogi „n”? – zapytał „Ż”.
- Nie jestem „n”, tylko „h”! Złamałem wierzchołek! Leży porwany wiatrem na wyspie.
„Ż” poprosił królową żab o pomoc. Ta skoczyła i przyniosła zgubę. „h” bardzo
podziękowało. „Ż” poszło dalej i ujrzało szukające czegoś podwójne „z”. Okazało się,
że jedno z nich to „ź”, które zgubiło swoją kreseczkę. „Ż” zawołało żyrafę, która
ściągnęła kreseczkę z korony drzewa. „ź” było zaskoczone, bo do tej pory
nie odróżniało „Ż” od „RZ”.
„Ż” szedł dalej. Przechodził obok brzegu morza i usłyszał czyjeś wołanie.
Okazało się, że morski ptak porwał „g” i zawiesił je na skale za ogonek. „Ż” wezwał
żaglówkę i uratował „g”. „Ż” zbliżał się do wielkiej góry. U podnóża góry zobaczył psa,
który miał w pysku poranione „S”. „Ż” wezwał koziorożca. Pies wystraszył się
i wypuścił „S”. Koziorożec zaniósł „S” do pobliskiej wioski, aby je opatrzyć. „Ż” szedł
w górę kamienistą ścieżką i natknął się na „dź” przygniecione głazem. Pomógł
im żubr, który przesunął przeszkodę. Na uszkodzony brzuszek w „dź” założyli
mosiężny opatrunek.
Kiedy „Ż” dotarł na szczyt, okazało się, że „RZ” go wyprzedził i razem z „R”
przyszykował pułapkę, żeby nie dało się zdjąć czaru. Chciał, żeby wciąż mylono
go z „Ż”. Przed szczytem wykopał wielki dół, do którego „Ż” wpadł i stracił swoją
kropeczkę, dzięki której miał swoje moce wzywania pomocników.
Wtedy pojawiły się napotkane wcześniej litery. Przyniosły zgubioną
kropkę, ustawiły się w drabinę i dzięki temu „Ż” dostało się na szczyt
i odróżniło się od „RZ”.
Potem wszyscy wrócili do domu, tata Alfabet bardzo się
ucieszył, widząc swoje dzieci. Żyli długo i szczęśliwie, a „RZ” dostał karę i później był
już grzeczny.
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ROZWIĄŻ TEST I DOWIEDZ SIĘ, KIM JESTEŚ W SZKOLNEJ DŻUNGLI!
UWAGA: PRZY KAŻDYM PYTANIU WYBIERZ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
1. JAKIE WZORY LUBISZ?
A) SERDUSZKA
B) GROSZKI / KROPKI
C) ZYGZAKI
D) KRATKĘ
2. W JAKI SPOSÓB POMAGASZ INNYM?
A) Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ, BEZINTERESOWNIE
B) OD CZASU DO CZASU, GDY MAM NA TO OCHOTĘ
C) CZĘSTO, ALE NIE ZAWSZE WIDOCZNIE
D) CZĘSTO I SPEKTAKULARNIE
3. JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY PRZEDMIOT?
A) GODZINA WYCHOWAWCZA
B) WF
C) PLASTYKA
D) LUBIĘ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY

4. JAK PISZESZ WYPRACOWANIA?
A) NIE NA TEMAT
B) TAK, ŻEBY ZALICZYĆ
C) DBAM O KALIGRAFIĘ
D) IDEALNIE
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5. JAK REAGUJESZ, GDY DOSTANIESZ SŁABĄ OCENĘ?
A) WYLEWAM ŻALE PRZED PRZYJACIÓŁMI
B) IDĘ POBIEGAĆ
C) ZBYTNIO SIĘ TYM NIE PRZEJMUJĘ
D) OD RAZU POPRAWIAM
6. JAK REAGUJESZ, GDY DOSTANIESZ DOBRĄ OCENĘ?
A) ŚWIĘTUJĘ Z PRZYJACIÓŁMI
B) SKACZĘ ZE SZCZĘŚCIA
C) CIESZĘ SIĘ, ALE SIĘ TYM NIE CHWALĘ
D) KRZYCZĘ Z RADOŚCI
7. CO ROBISZ NA LEKCJACH NAJCZĘŚCIEJ?
A) PRZYSYPIAM
B) BUJAM SIĘ NA KRZEŚLE
C) ZAGADUJĘ INNYCH
D) UCZĘ SIĘ PILNIE

8. JAKI TYP MUZYKI LUBISZ?
A) POP
B) DISCO POLO
C) MUZYKĘ FILMOWĄ
D) MUZYKĘ KLASYCZNĄ

9. ZA CO LUBISZ WEEKENDY?
A) MAM WTEDY CZAS NA SPOTKANIA Z PRZYJACIÓŁMI
B) MOGĘ WTEDY UPRAWIAĆ SPORT
C) MAM WTEDY CZAS DLA SIEBIE
D) SPĘDZAM TE CHWILE Z RODZINĄ
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10. JAK ROZWESELASZ INNYCH?
A) PRZYTULAM
B) ROBIĘ PSIKUSY :)
C) CZĘSTUJĘ CZEKOLADĄ
D) PORYWAM ICH DO TAŃCA

11. CO LUBISZ CZYTAĆ?
A) FANTASTYKĘ
B) BIOGRAFIE SPORTOWCÓW
C) POWIEŚCI DETEKSTYWISTYCZNE
D) KOMIKSY

12. CO LUB KTO DAJE CI RADOŚĆ W SZKOLE?
A) PRZYJACIELE
B) SPORT
C) ZASTĘPSTWA
D) ZDOBYWANIE WIEDZY
13. JAKIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE LUBISZ NAJBARDZIEJ?
A) PIKNIK
B) ZAKOŃCZENIE ROKU
C) BAL PRZEBIERAŃCÓW
D) ROZPOCZĘCIE ROKU

A TERAZ PODLICZ SWOJE ODPOWIEDZI I SPRAWDŹ,
KTÓRYCH MASZ NAJWIĘCEJ – „A”, „B”, „C” CZY „D”.
NASTĘPNIE ODCZYTAJ, CO TO OZNACZA.
WYNIK TESTU ZNAJDZIESZ NA KOLEJNEJ STRONIE.
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NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „A” – MIŚ KOALA
MIŚ KOALA TO UCZEŃ SYMPATYCZNY, KTÓRY CHĘTNIE
POMAGA

INNYM.

WYOBRAŹNIĘ

I

JEST

KREATYWNY.

MNÓSTWO

DOBRYCH

MA

BOGATĄ

POMYSŁÓW.

POTRAFI BYĆ DOBRYM PRZYJACIELEM.

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „B” – KANGUR
KANGUR

TO

UCZEŃ,

POZYTYWNA

KTÓREGO
JEST

ENERGIA.

PRZEPEŁNIA
OPTYMISTĄ.

MA WIELU PRZYJACIÓŁ I DOBRYCH ZNAJOMYCH.
LUBI ŻARTOWAĆ, ALE STARA SIĘ PRZY TYM
NIKOGO NIE URAZIĆ.

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „C” – KAMELON
KAMELEON TO UCZEŃ KTÓRY POTRAFI ZROBIĆ
COŚ

Z NICZEGO

SYTUACJI.

MA

I

RADZI SOBIE W

ZDROWY

DYSTANS

DO

KAŻDEJ
TEGO,

CO GO OTACZA I CO MU SIĘ PRZYTRAFIA.
UMIE WTOPIĆ SIĘ W TŁUM, DZIĘKI CZEMU CZASEM
UNIKA ODPYTYWANIA.

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „D” – LEW
LEW TO UCZEŃ ODWAŻNY, PEWNY SIEBIE I SILNY.
NIE

BOI

SIĘ

WYZWAŃ.

KARTKÓWKI,

NAWET

TE NIEZAPOWIEDZIANE, TO DLA NIEGO PESTKA.
WYRÓŻNIA

SIĘ

WIEDZĄ.

INNE

ZWIERZĘTA

W SZKOLNEJ DŻUNGLI MOGĄ NA NIEGO LICZYĆ.
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ZZA KULIS NASZEJ PRACY
SłowoTwórcy
Nasz portret
Uczniowie są bardzo mili,
Nie dają nauczycielom
ani jednej wolnej chwili!
Tańczą i śpiewają,
Do zabawy zachęcają.

Wyczekują na dzwonek całą lekcję,
By zjeść obiad i pobawić się troszeczkę.
Na weekendy wciąż czekają,
A prace domowe na przerwach odrabiają.

Kiedy w piątek dzwonek dzwoni,
Każdy z nich do domu goni.
Tylko my tu zostajemy,
Dla Was gazetkę piszemy!

My, Biedrony – SłowoTwórcy,
pomysłów mamy bez liku,
Byś miał co czytać, Drogi Czytelniku!
Do współpracy zapraszamy.
Miejsce na Twój tekst w gazetce mamy!
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GAZETKĘ TWORZĄ DLA WAS:
JAGODA FIJAŁKOWSKA (VI T)
MARYSIA KĘDZIOR (VI T)
ALA ŁODKO (VI T)
LAURA PAPIERSKA (VI T)
JANEK RZEWUSKI (VI T)
HELA SALAK (VI T)
SONIA SLEZKIN (VI T)
OLIWKA STASZKÓW (VIT)
ZOSIA TRONIEWSKA (VI T)

W PRACY NAD TYM NUMEREM
UCZESTNICZYŁA
ZOSIA SMYRGAŁA (V M).
KILKU CENNYCH PODPOWIEDZI
UDZIELIŁA
MARYSIA KOWALSKA (VI M).
GOŚCINNIE OPUBLIKOWAŁA
TEKST KLASA IV B.
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KRZYŻÓWKA Z POZYTYWNYM HASŁEM
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PIONOWO:

POZIOMO:

1. Jej symbolem jest serce.

1. Np. krówki, landrynki.

2. Tworzą ją krewni.

2. Jedna z trzech cnót. Mamy ją, gdy czegoś

3. Usłyszymy ją w radiu.

oczekujemy.

4. Brat lub siostra.

3. Trzeci dzień tygodnia.

5. Śpiewamy go w kościele

4. Jego symbolem jest czterolistna koniczyna.

przed Ewangelią.

5. Wręczamy je np. z okazji imienin.
6. Pocałunek zmienia ją w księcia.
7. Postać z książki.
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WESOŁE REBUSY

ST

KWIA

Ś

EBRA + M

HASŁO: …………………………………………………………………………………

IO
K

HASŁO: …………………………………………………………………………………
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