SMOCZE
PISEMKO
Gazetka uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 64
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Grudzieo 2016

Witamy Was Drodzy Czytelnicy w grudniowym
numerze „Smoczego Pisemka” zapraszając do ciekawej
lektury naszego pisemka w długie zimowe wieczory.


RADOSNA ZIMA
Idzie zima z radościami!
Z śniegiem, no i ze świętami.
Biały dywan świat okrywa.
Grudka lodu łyżwy wzywa.
Co za święta! Wprost magiczne!
Jadą sanki fantastyczne.
Idzie zima z radościami.
Z śniegiem no i ze świętami.
Julia Ohnista kl. III



CIEKAWOSTKI!
Czerwone nosy reniferów
Przez wiele lat czerwony nos Rudolfa biegnącego na przedzie zaprzęgu Świętego
Mikołaja był przedmiotem żartów innych reniferów. Naukowcy potwierdzili opowieść
o Czerwononosym, używając do obserwacji reniferów kamer telewizyjnych. By uniknąć
odmrożeń podczas szukania smakowitych porostów na lodowatej ziemi, renifery
pompują do swoich nozdrzy krew z innych części organizmu. Dzięki temu ich nosy stają
się wyjątkowo ciepłe – na obrazie z kamer telewizyjnych są czerwone.
Emu jest ptakiem, który nie lata, ale za to mocno kopie!
Kangur potrafi skoczyć na wysokość trzech metrów. Jest też bardzo dobrym pływakiem.
Koala schodzi na ziemie tylko po to, by przejść na kolejne drzewo.

RUSZ
GŁÓWKĄ!
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CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
CO SIĘ ODBYŁO?
6 grudnia odwiedził naszą szkołę św. Mikołaj. Dla wszystkich przywiózł prezenty.
Żegnając się obiecał, że w przyszłym roku też nas odwiedzi.
CO NAS CZEKA?
A teraz przed nami czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta – Uroczystość
Bożego Narodzenia. To czas miłości i radości, którą przynosi nam dzień narodzin
Pana Jezusa. Z tej okazji redakcja „Smoczego Pisemka” pragnie wszystkim
Czytelnikom złożyć życzenia błogosławieństwa Bożego, pokoju, radości, uśmiechu
i wielu prezentów na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i na cały Nowy Rok 2017.
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