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WITAMY NASZYCH DROGICH CZYTELNIKÓW!
Jeszcze w zimowy, ale już niedługo wiosenny czas, witamy wszystkich miłych
czytelników i zapraszamy do lektury naszej gazetki.




ZIMA
Zima, zima biała,
Śniegu nasypała

Cieszyły się dzieci, że śnieżek biały leci.
Będą się bawiły, bałwanka lepiły.
Lecz słońce zaświeciło
i śnieżek roztopiło.
Nie warto się smucić,
bo na ferie zima na pewno wróci.
Julia Kamińska – Stachowicz, kl. I a

PRZYSŁOWIA LUDOWE
❖ Późna zima długo trzyma.
❖ Jaka zima, takie lato.
RUSZ GŁÓWKĄ!
Zgadnijcie dzieci, co to za pora, gdy lecą białe płatki, gdy pada i pada i
biało dokoła, a na górce dzieci, gromada wesoła, z górki mkną na
pazurki, gdy mróz na dworze – to co to być może?
ZAGADKA
1) Oglądany w kinie – pierwsza litera
2) Zwierzę Św. Mikołaja np. Rudolf – druga litera
3) Kawałek lodu, powstały po oderwaniu się od większej części –
druga litera
4) Ciągną je konie w kuligu – dwie ostatnie litery
5) Zwierzę skaczące po górach – druga sylaba
6) Jezioro w Tatrach – dwie pierwsze litery
7) W nim Św. Mikołaj trzyma prezenty – pierwsza i czwarta litera
1

2

3 4 4

5

5

6 6

7

7
Hania Frycz, kl. I a

KRZYŻÓWKA
1) Szczypie w zimie w nos i w uszy.
2) Kolor śniegu.
3) Mieszka w igloo.
4) Ze śniegowych kul.

Julia Kamińska – Stachowicz, kl. I a

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
Co się odbyło?
o 4 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Ta ważna i piękna uroczystość
zostanie w pamięci pierwszoklasistów na długo. Pierwszakom życzymy powodzenia w
nauce i miłych wrażeń w szkole.
o W grudniu gościliśmy Św. Mikołaja, który jak co roku obdarował nas prezentami.
Dziękujemy Mikołaju!
o W styczniu odbył się BAL KARNAWAŁOWY, na którym wszyscy uczniowie zaprezentowali
się w bardzo ciekawych i oryginalnych strojach.

Co nas czeka?
o Zima w tym roku była bardzo zmienna, ale mimo to czekamy na PANIĄ WIOSNĘ.

KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tworzy się w zimie przy drodze.
Owijamy nim szyję w zimie.
Schodzi w górach zasypując wszystko.
Chroni oczy narciarzy.
Zawozi narciarzy na stok
Jeździ się na nim na łyżwach.
Zjeżdża się na nich na stoku.

Hania Frycz, kl. I a

Jak dojechać do mety? Narysuj pandzie całą ścieżkę.
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