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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!
Witam Was w szóstym wydaniu naszej gazetki w NOWYM
ROKU 2014. Za nami pięć miesięcy pracy, nauki i zabawy. Przed
nami ferie i zasłużony odpoczynek. Życzę Wam słonecznych,
śnieżnych, pięknych ferii i dobrego odpoczynku na świeżym
powietrzu.
Wychowawczyni kl. III
Dorota Sztuba

W tym numerze:









nasze sukcesy i osiągnięcia
życzenia
wydarzenia
relacje z wyjść
nasze prace
ciekawostki
zagadki
kącik dla Rodziców

„Zabawa jest nauką,
nauka jest zabawą –
im więcej zabawy,
tym więcej nauki.”
Glenn Doman
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Nasze sukcesy i osiągnięcia
W międzyszkolnym konkursie „Wariacje nt. drzewka
bożonarodzeniowego i anioła świątecznego”
Zosia Gadomska zdobyła II miejsce, a Agatka Bartoszyńska
otrzymała wyróżnienie.
Ania Kondej zdobyła wyróżnienie w kategorii zdjęcie w Woj.
Konkursie Katarzynkowym.
W szkolnym konkursie z języka angielskiego dla klas I-III
„CHRISTMAS CARD” , I miejsce w klasie III zajęła Ula
Wróblewska, II - Hubert Chościński, Tosia Jackowiak, a III - Ola
Kwiatkowska, Ala Chabior i Agatka Bartoszyńska.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, drobne upominki i 6 z języka
angielskiego!

Serdecznie gratulujemy!
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21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa
A uczniowie z trzeciej klasy składają życzenia:
Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom- zdrowia, pomyślności
Uśmiechów na co dzień i dużo radości.
Raz i dwa, raz i dwa , każdy babcię fajną ma
trzy i cztery, trzy i cztery, babcia dobre ma maniery
pięć i sześć, pięć i sześć babcia zawsze da co zjeść
siedem osiem ,siedem osiem, babci siatki noszę
dziewięć dziesięć, dziewięć, dziesięć babcia radość nam przyniesie
I liczmy od początku ustawieni w jednym rządku.
Babciu kochana, dziś święto Twoje,
dlatego właśnie przed Toba stoję
chcę Tobie życzyć samych radości
niech zawsze miłość w Twym sercu gości.
Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele
bądź przy mnie zawsze, nawet w niedzielę,
bo kiedy jesteś jest mi wesoło,
bo z Tobą zawsze fajnie jest.
Bo naszym Babciom z całego serca
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta.
Kwiaty przynoszą, całuski dają, bo swoje Babcie bardzo kochają.
Dla Ciebie dziś, Dziadku, niespodziankę mamy.
To przepis na dobrych wnuczków, zaraz go podamy.
Codziennie dla Dziadka miej otwarte serce,
radość i uśmiechy dawaj mu w podzięce.
Ręce do pomocy zawsze miej gotowe,
częstuj Dziadka słodyczami – chociaż nie są zdrowe.
Naszym Kochanym Dziadkom
zdrowia i szczęścia wiele
w każdym dniu, a szczególnie
........w niedzielę!
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Wydarzenia
Wulkany w klasie
Dnia 25.11.2013r. do naszej szkoły przyjechała pani Dorota Giza-Barczykowska, z
którą odbyliśmy warsztaty chemiczne. Na tych zajęciach przeprowadzaliśmy
różne eksperymenty, m.in. budowę wulkanu, rakiety, czy wytwarzanie fal
dźwiękowych. Największą frajdę sprawiła nam budowa wulkanu. Śmiesznie było,
kiedy z butelki wylatywała piana. Pani
Dorota wytłumaczyła nam także, że do
budowy
papierowego
samolotu
wystarczy kartka papieru, 2 słomki,
nitka i balon. Powietrze uciekające z
balonu przesuwa samolot na drugi
koniec nitki .Każdy z nas samodzielnie
wykonał taki samolot i zabrał go ze
sobą. Do domu zabraliśmy też
wrażenia, które zostaną w nas na
długo.

Mikołaj Rezmer

Spotkanie z mistrzem
29 listopada przyjechał do
naszej
szkoły
Michał
Kwiatkowski, kolarz. Opowiadał
o swoim hobby, czyli kolarstwie.
Dowiedzieliśmy się, że aby
zostać dobrym kolarzem trzeba
codziennie trenować. Potem
pokazał nam koszulkę kolarską i
złoty medal. Opowiedział też, że
można przejechać „Tour de France” na rowerze od Francji do Hiszpanii. Na
koniec spotkania wszystkie dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia z
Michałem Kwiatkowskim i każde dziecko mogło dostać autograf. Mogliśmy nawet
podnieść jego rower, który waży tylko 7 kilogramów.

Ula Wróblewska
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To było super spotkanie! A wszystko zaczęło się tak: Przyjechałem do szkoły,
wszedłem do klasy i zobaczyłem, że
nie ma tam nikogo! Zszedłem na dół,
odnalazłem naszą klasę i usiadłem
przed panem Michałem. Opowiadał o
swoich sukcesach, np. w „Tour de
France” i pokazał nam swój medal z
„Tour de Pologne”! A na koniec
pokazał nam swój rower i rozdawał
autografy. Wszyscy cieszyli się z
tego spotkania.

Mikołaj Rezmer

Spektakl
03.12.13 poszliśmy na spektakl profilaktyczny
pod tytułem „Czy Mikołaj istnieje?”, który
odbywał się w sali gimnastycznej. Myszka Adela
znalazła w swojej skrzynce na listy smutny list,
w którym było napisane: „Mikołaj nie istnieje”.
Obok skrzynki leżał puchaty ogonek. Adela i jej
przyjaciele poszli do detektywa, który wypił
herbatkę i powiedział, że jajko im powie kto
zostawił ten ogonek. Kiedy poszli do jajka,
okazało się, że jajko „ma nogi”. Jajko było
bardzo smutne, ale oni mieli na to radę.
Dwoje dzieci musiało zatańczyć na scenie. Na
końcu przedstawienia okazało się, że
winowajcą był królik. Było to bardzo
śmieszne i udane przedstawienie.

Tosia, Ula, Ala W. i Agatka S.
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Wigilia klasowa
20.12.2013 r. mieliśmy Wigilię klasową. Najpierw udekorowaliśmy stół i
położyliśmy na nim wiele smakołyków. Razem czytaliśmy Pismo Święte. Po
przeczytaniu Pisma św. zabraliśmy się do dzielenia się opłatkiem, składania
życzeń oraz jedzenia smakołyków. Gdy skończyliśmy jeść, przyszedł Św. Mikołaj.
Dał nam słodycze, które Pani rozdała. Potem Tosia na cymbałkach, a Agatka
Sosińska na flecie grały kolędy, a potem wspólnie śpiewaliśmy. Było bardzo
fajnie.

Po Wigilii poszliśmy do kościoła na Jasełka i koncert kolęd. Jasełka, przygotowane
przez VI klasę, były nowoczesne i ciekawe, a koncert wykonały koleżanki z naszej
klasy: Ala Wojak, Marianka Maksim, Agatka Sosińska, Zosia Gadomska ,Ola
Kwiatkowska i Zuzia Moch z klasy IV. Ten dzień w szkole był udany.

Zosia Gadomska, Justynka Wiśniewska, Marianka Maksim
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Przyszliśmy do szkoły odświętnie ubrani. Przesunęliśmy ławki, aby powstał stół i
nakryliśmy go białym obrusem. Potem przeczytaliśmy fragment z Pisma Świętego.
Następie poszliśmy do kościoła na jasełka. Były bardzo ciekawe. Bardzo
cieszyliśmy się z jasełek. Było bardzo fajnie!

Wiktor, Julek i Mikołaj
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Relacje z wyjść
Centrum Chemii w Małej Skali
20 listopada wybraliśmy się do
Centrum Chemii. To jest nowe,
bardzo ciekawe miejsce, do
którego naukowcy zapraszają
dzieci i młodzież na warsztaty
chemiczne. Znajduje się ono na
ulicy Prostej w Toruniu, w
starej, pięknej kamienicy. Ze
szkoły wyjechaliśmy wcześnie
rano. Kiedy dotarliśmy na
miejsce, rozebraliśmy się w
szatni, a potem poszliśmy do sali, w której było mnóstwo słojów i krzeseł. Pani
rozdała nam specjalne bluzki i gogle oraz wytłumaczyła nam, że nie możemy się
pomylić, gdy będziemy wsypywać różne składniki do pojemników.
W pierwszym eksperymencie chemicznym, który przeprowadziliśmy, powstał tlen,
który zapisujemy jako O2. W następnych eksperymentach powstawały kolejne
związki chemiczne. Każdy z nas brał udział w tych doświadczeniach. Najbardziej
podobało mi się, kiedy podpaliliśmy stół, a on w ogóle się nie zapalił.
Bardzo mi się tam podobało i już nie mogę się doczekać, kiedy znowu tam
pojedziemy. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To była super wycieczka.

Ania Kondej

W Centrum Chemii robiliśmy super
doświadczenia: zielony ogień czyli
ognisty smok, chmury w kształcie koła,
podpalanie ławki (która się nie spalała) i
bombę. Było bardzo interesująco,
poznaliśmy cząsteczki najróżniejszych
gazów, np.: wodoru, tlenu, dwutlenku
węgla i wody.

Zosia Krogolewska
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Pani rozdała nam koszulki
i ochraniające oczy
okulary. W pierwszym
eksperymencie wszystkie
pary wzięły po jednej
próbówce i wsypały do nich
proszek o nazwie KMnO4.
Drugie zadanie było już
nieco trudniejsze: trzeba
było zapalić palnik
prawdziwymi zapałkami.
Palnik podgrzewał
próbówkę z substancją. Następnie zapalony od palnika patyczek włożyliśmy do
podgrzanej mikstury. Zaobserwowaliśmy burzenie się mikstury. Bardzo mi się
podobało robienie doświadczeń w laboratorium chemicznym.

Marianka Maksim

Robiliśmy doświadczenie, w którym pani miała podpałkę w aerozolu, a kiedy
rozpylała aerozol ukosem do dołu, tryskał cieczą. Potem pani pryskała aerozolem
do próbówki, podpalała i wylewała na stół. Była też bomba wodorowa i bazuka, z
której strzela się dymem. Wszystkim się podobało.

Hubert Chościński
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„Ratujmy Mikołaja”
26 listopada pojechaliśmy autobusem do Cinema City na film 3D pod tytułem
„Ratujmy Mikołaja”. Weszliśmy do sali kinowej i usiedliśmy wygodnie. W
odpowiednim momencie Pani poprosiła nas o nałożenie
okularów 3D. Niektóre dzieci miały popcorn.
Nareszcie zaczął się film. Opowiadał o małym
niezdarnym elfie, który naprawdę dużo potrafił!
Kiedy miasteczko elfów było w niebezpieczeństwie,
cofał się w czasie, żeby ostrzec Mikołaja. Miasto
chciał zdobyć Emil i wziąć sanie Mikołaja, by
podróżować nimi ze swoją mamcią. Pod koniec filmu
elfy przekonały Emila, że jednak warto wierzyć w
Świętego Mikołaja.

Urszulka Wróblewska

Mikołajki
6 grudnia poszliśmy do Figlowiska i spotkaliśmy się ze Świętym Mikołajem.
Najpierw poszliśmy się trochę pobawić. Dziewczyny zrobiły bazę, a my rzucaliśmy
w siebie piłkami. Na koniec
przyszedł Św. Mikołaj i dał nam
prezenty. Było super fajnie.

Iwo, Hubert i Piotrek
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W Figlowisku byliśmy około 3
godzin. Bawiliśmy się tam bardzo,
bardzo głośno, a potem przyszedł
Św. Mikołaj. Rozdawał dzieciom
prezenty, ale najpierw musiały
pokazać swój talent. Przez okno
zobaczyliśmy pierwszy śnieg. W
Figlowisku było bardzo wesoło.

Zosia, Maja Piotrowska

„Kolędy świata”
W dniu 16 grudnia w Dworze Artusa
odbyła się audycja szkolna pt. „Kolędy
świata”. Koncert prowadziła pani
Adrianna
Wdziłkowska.
Utwory
śpiewali: Pani Ania – sopran, Pani
Magda – alt, Pan Jacek – tenor, Pan
Michał – bas. Pierwszą kolędą wykonaną
przez muzyków była „Nad Betlejem w
ciemną noc”. Potem muzycy zaśpiewali
rosyjską kolędę „Dziwnaja nowina”, a
także jedną z najstarszych łacińskich
pieśni bożonarodzeniowych. Następnie wysłuchaliśmy kolęd: „Bóg się rodzi”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Triumfy króla niebieskiego” i „Cicha noc”. Jako ostatnią
muzycy wykonali piosenkę „Pada śnieg”, którą mogliśmy zaśpiewać razem z nimi.
Bardzo podobał mi się ten koncert!

Tosia Jackowiak
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Wyjazd na Barbarkę
15 stycznia wyjechaliśmy autokarem na Barbarkę z klasą I. Najpierw poszliśmy
do lasu. W nocy spadł śnieg i las wyglądał „bajecznie”. Widzieliśmy wiele
pomników przyrody. Przechodziliśmy koło kapliczki św. Barbary i dużo się o niej
dowiedzieliśmy.
Zobaczyliśmy w śniegu ślady
gołych stóp. Potem poszliśmy
do leśniczówki. Najpierw
zobaczyliśmy wielką tablicę,
na której Pani wyświetlała
różne obrazy z opisami.
Dowiedzieliśmy się dużo
ciekawych rzeczy o ochronie
przyrody w naszym regionie.
Pani dokładnie wyjaśniła nam
„co to są pomniki przyrody”,
podawaliśmy
powody,
dla
których
warto
chronić
przyrodę
oraz
dowiedzieliśmy się, jakie
organizacje
zajmują
się
ochroną przyrody. Następnie
uzupełniliśmy karty pracy.
Szczęśliwi
i
zadowoleni
wróciliśmy do szkoły.

Marianka Maksim, Alicja
Wojak, Justynka Wiśniewska
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Nasze prace

Magiczne gwiazdki Emilki
Dawno, dawno temu Święta Bożego Narodzenia nie były tak barwne, jak obecnie.
Pewnego dnia mała Emilka zapytała mamę, dlaczego choinka w ich domu jest tak
mało kolorowa? Mama odpowiedziała, że zgodnie z legendą Pan Jezus urodził się w
stajence, przy której rosła taka właśnie choinka, jak u nas w domu. Emilce nie
spodobało się takie wyjaśnienie. Uważała, że strojąc choinkę może lepiej wyrazić
radość z powodu Bożego Narodzenia. Postanowiła ozdobić choinkę kolorowymi
gwiazdkami z papieru. Gdy rodzice wyszli z domu na zakupy, przygotowała małe
karteczki, nożyczki, nitki, klej i zaczęła robić gwiazdki.
Wycięła ich około trzydzieści. Kleiła po trzy w różnych
kolorach, w każdej zrobiła dziurkę i przewlekła nitkę.
Następnie powiesiła gwiazdki na choince.
Gdy rodzice wrócili ze sklepu, zobaczyli kolorowe
drzewko i zdziwili się. Rodzicom bardzo spodobał się
pomysł Emilki. Odtąd ludzie na całym świecie robią albo
kupują gotowe ozdoby i wieszają je na choince.

Marianka Maksim
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Baśń o zaczarowanych świętach
Dawno, dawno temu święta Bożego Narodzenia nie były tak barwne jak
obecnie. Nikt nie stroił choinki.
Nieopodal świerkowego lasu, w starej drewnianej chatce mieszkała zła
czarownica Ditte, która nie lubiła świąt Bożego Narodzenia. Ditte miała swojego
wiernego konia o imieniu Mistral. Tuż obok domku czarownicy stał piękny pałac
króla i królowej.
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. W tym roku para królewska
przygotowywała się do obchodu Świąt najbardziej, a czarownica Ditte złościła się
jeszcze bardziej.
Aż pewnego razu do zamku zapukał pewien stary magik. Zaproponował, żeby
w pałacu były nie tylko świąteczne dania, ale i choinka. Czarodziej nazywał się
Merlin. Król i Królowa mianowali go na swojego doradcę. Tymczasem Ditte
patrzała na swoją kryształową kulę i kipiała ze złości. Wskoczyła na rumaka i
pogalopowała do ciemnego lasu.
Jednocześnie para królewska wydała rozkaz poddanym chłopom ścięcia
wielu choinek. Nagle zauważyli czarną postać na koniu. To była czarownica Ditte.
Krzyknęła: ”Rozkazuję wam nie ścinać żadnych choinek i nie obchodzić Świąt!”
Niespodziewanie wystąpił Merlin i zaczarował czarownicę w mrówkę, a konia
zaprowadził do królewskich stajni.
W ten oto sposób dzięki Merlinowi udało się uratować święta w zamku.

Urszulka Wróblewska
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O Świętym Mikołaju
Jest taki pewien Święty.
Co lubi radość sprawiać
W worku nosi prezenty
By je ludziom rozdawać.
Mikołaj się nazywa
Ma długą, białą brodę
W czerwonym chodzi ubraniu
Saniami jeździ sobie.
Kiedy zbliżają się Święta
Te najpiękniejsze w roku
Obdarowuje wszystkich
Nie błyśnie łezka w oku.
A gdyby o kimś zapomniał
To ja pomogę jemu
I zrobię prezent mamie
I temu i tamtemu.
Uśmiechnę się do nich radośnie
Gwiazdka zaświeci w mroku
Rozjaśni smutne twarze
Ogłosi światu pokój.

Marianka z Babcią
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Dalsze przygody Puca i Bursztyna
Po wyjeździe panny Agaty Mikado, który nazywał się teraz Mik, stał się
towarzyszem Puca i Bursztyna. Razem bawili się na podwórku i organizowali różne
wyprawy. Pewnego razu Krysia zabrała ich do muzeum. Pani nie chciała wpuścić
psów Krysi. Jednak Mik zrobił piękne, duże oczy i wtedy pani zmieniła zdanie. Było
to muzeum, w którym znajdowały się szkielety gadów i prastarych dinozaurów.
Bursztyn uśmiechnął się i podbiegł do dinozaura, ponieważ myślał, że to danie
zrobione specjalnie dla niego. Bursztyn wdrapał się na stertę kości. Niestety pan
z ochrony muzeum zwrócił mu uwagę, że jeśli jeszcze raz zauważy go na
szkielecie dinozaura, to wyprosi go z muzeum. Bursztyn tylko zaszczekał na pana i
pobiegł do Krysi. Bał się wskoczyć i zjeść te pyszne dania. Pomyślał, co może się
stać? Nie zastanawiając się, wskoczył i chrupał swoje pyszności. Nie wiedział, że
Krysia, Mik i Puc idą dalej oglądać szkielety dinozaurów. Po jakimś czasie Mik
zorientował się, że nie ma Bursztyna i zawołał Puca. Szukali Bursztyna po całym
muzeum. Mik sprawdzał każdy kąt i w końcu znalazł
Bursztyna. Leżał najedzony przy szkielecie tyranozaura.
Mik, Bursztyn i Puc szybko pobiegli do Krysi, żeby nic nie
zauważyła. Wrócili bezpiecznie do domu, gdzie każdy
dostał po kości kurczaka na deser. I tak się skończyła
historia w muzeum.

Alicja Chabior

Recenzja
W dniu 4 stycznia pojechałam z babcią i moim bratem
Jaśkiem do Dworu Artusa na koncert po tytułem „Był sobie
król” – spotkanie z muzyką renesansu. Młodzi śpiewacy z
Bydgoszczy – Zespół Concertus – przedstawili nam pieśni
renesansowe. Zaśpiewali: „Pasterze mili”, Siostra Teresa”,
„Nóżmy dziś chrześcijanie”. Śpiewakom towarzyszyło dwoje
muzyków. Pani Martyna grała na Fidelu, a pan Filip na lutni.
Na koniec wszyscy, to znaczy widownia i śpiewający, razem zaśpiewali utwór „Był
sobie król”. Było bardzo fajnie!

Tosia Jackowiak
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Dlaczego warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia?
Marzenia to inaczej wielkie chcenie czegoś. Ja mam marzenie, by
przeżyć wielką przygodę i zostać sławną malarką. Marzenia ma
każdy, ale niektóre niestety są nierealne.

Maja Piotrowska

Listy do sportowców
Szanowny Panie Lewandowski!
Zwracam się do Pana jako fan polskiego futbolu. Ja
również jestem sportowcem i podobnie jak Pan cieszę
się ze swoich zwycięstw i głęboko przeżywam swoje
porażki. Jest Pan dla mnie wzorem do naśladowania.
Udowodnił Pan, że dzięki wytrwałości i ciężkiemu
treningowi można dokonać rzeczy naprawdę wielkich.
Serdecznie Pana pozdrawiam.
Wiktor Rabant
Szanowny Panie Adamie!
Zwracam się do Pana jako do mistrza świata.
Podziwiam Pana, szczególnie dlatego, że sam nigdy
nie jeździłem na nartach. Jest Pan dla mnie wzorem
do naśladowania!
Życzę Panu sukcesów w nowym zawodzie.
Piotr Więckowski

Szanowna Pani Otylio!
Nazywam się Agata i mam 10 lat. Od szóstego roku
życia rodzice zapisali mnie na basen. Od tej pory
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regularnie uczęszczam na lekcje pływania. Czasami treningi są wyczerpujące i
męczące i wtedy, kiedy mam już dość, myślę o Pani i o Pani sukcesach. Pani
Otylio, jak udało się Pani zajść tak daleko i zdobyć tyle medali? Teraz wiem,
że na taki wynik trzeba wielu lat długich treningów. To przecież jest bardzo
żmudna i ciężka praca. Sama jestem na początku drogi. Życzę więc sobie tyle
cierpliwości i charakteru ducha co miała Pani. Jest Pani dla mnie autorytetem!
Z poważaniem.
Agata Sosińska

Wywiad z Justyną Kowalczyk
Dlaczego Pani wybrała akurat tę dyscyplinę
sportową?
Jak długo Pani trenuje?
Ile godzin dziennie Pani trenuje?
Z kim Pani rywalizuje?
Ile medali Pani zdobyła?

Urszulka Wróblewska

Wywiad z Otylią Jędrzejczak
Szanowna Pani Otylio!
- Ile złotych medali Pani zdobyła?
- Czy będzie Pani startować w najbliższej olimpiadzie?
- Czy popularność bywa męcząca?
-Jak wspomina Pani przygodę w ,,Tańcu z gwiazdami’’?
- Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
- Czy marzy się pani kariera aktorska?

Ola Kwiatkowska
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Wywiad z Karoliną Woźniacki
1. Od kiedy gra Pani w tenisa?
2. Ile medali Pani zdobyła?
3.Ile godzin dziennie Pani musi trenować ?
4.Kto jest Pan najtrudniejszą rywalką?
5. Czy jest Pani na jakiejś diecie?
6. Ile rocznie Pani zarabia?

Zosia Gadomska

Wywiad z Piotrem Żyłą
- Od ilu lat trenuje Pan skoki?
-Ile godzin dziennie Pan trenuje?
-Kto był Pana sportowym idolem?
-W jakiej miejscowości Pan najbardziej lubi skakać?
-Jacy kibice są Panu najbardziej przyjaźni?

Agatka Sosińska
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Ciekawostki
Boże Narodzenie w Europie

Posłuchaj jak Boże Narodzenie obchodzi się
w różnych krajach Europy
Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce to przystrojona pięknie zielona choinka,
dzielenie się opłatkiem, uroczysta kolacja, śpiewanie kolęd, prezenty i nocna msza
– pasterka. Tego dnia wszyscy są mili i serdeczni. A jak jest w innych krajach?

Austria
Domy są przyozdobione wiankami z
gałązek świerku z czterema świecami.
W Wigilię zawiesza się nad drzwiami
domów dzwonki. O zmierzchu, na ich
dźwięk, wszyscy zasiadają do kolacji.
Na stołach królują potrawy rybne
i mięsne. Podobnie jak w Polsce
następuje wręczanie upominków.

Włochy
Włosi nie dzielą się opłatkiem i nie
śpiewają kolęd. W domach zamiast
choinek ustawiają wspaniałe szopki
(im rodzina bogatsza, tym szopka
większa). W ten dzień domy ludzi
bogatych są otwarte dla innych
i każdy, kto zechce może obejrzeć
u nich żłóbek Pana Jezusa.
Najpopularniejszymi potrawami są
indyk, pierożki z mięsem i korzenne
ciasto drożdżowe. Mikołaj
z prezentami przychodzi do dzieci
w święto Trzech Króli.
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Francja
Ludzie całą noc bawią się, tańczą
i jedzą. Niektóre rodziny wspólnie
z przyjaciółmi chodzą w święta do
restauracji. W domu ustawia się
zielone drzewka. Na stole nie może
zabraknąć sałatek z krabów
i krewetek, indyka nadziewanego
kasztanami oraz różnych gatunków
sera. O północy, po wieczerzy,
przychodzi do dzieci Papa Noel
(odpowiednik polskiego Świętego
Mikołaja) z workiem prezentów.
Czasami upominki znajdują się pod
choinką w długiej czerwonej
pończosze.

Hiszpania
Do wieczerzy zasiada się późnym
wieczorem w gronie najbliższej
rodziny. Wszyscy składają sobie
życzenia, łamiąc się turronem. Tak
nazywa się cienki placek z wierzchu
pokryty opłatkiem. Potrawy wigilijne
przyrządza się z ryb. Nie może
zabraknąć ciasta Trzech Króli
z bakaliami i niespodziankami.
Po kolacji hiszpańskie rodziny udają
się na pasterkę, a później spotykają
się z przyjaciółmi, świętują na
ulicach, bawią się w restauracjach,
śpiewają kolędy i tańczą do rana.
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O czym nie wszyscy wiedzą
Na dnie wód śpią ryby, te które
żywią się roślinami i drobnymi
żyjątkami, np. płotki, karpie.
Zagrzebane w mule, lub ukryte pod
kamieniami śpią żaby. Nie śpią tylko
drapieżne ryby – szczupaki, które
zawsze potrafią coś upolować pod
lodem.
Nie śpią wilki. A im surowsza zima,
tym wilki stają się groźniejsze
i napadają na stada saren, które też
nie śpią i szukają pokarmu. Sarny
jedzą zimą mech, pączki i korę
drzew.
A co się stało z mrówkami? Jesienią
mrowiły się jeszcze w słoneczne dni
w swoim wielkim kopcu, ale teraz
nigdzie ich nie widać. Zagrzebały się
głęboko w mrowisku i zasnęły mocnym
snem, aż do wiosny.
W zacisznych ulach zimują pszczoły.
Jelenie i dziki w poszukiwaniu
pokarmu czasem zaglądają nawet do
stodół. Lisy mało odpoczywają, włóczą
się po zasypanych śniegiem polach,
ale prawdziwe polowania zaczynają po
południu i wieczorem. Zgłodniałe
zające zaglądają do sadów i ogrodów,
szukając resztek warzyw, czasem
poprzestają na ogryzaniu kory drzew.
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Zagadki
Nowy Rok ! Nowy Rok !
Słonka będzie więcej !
Przewędruje z nim krok w krok
dwanaście …
(mie...)

Ma okrągłe oczy,
świetnie widzi w nocy,
i widzi, i słyszy,
poluje na myszy.
(so...)

Noworocznych wiele życzeń
niesie dzieciom mroźny …
(sty...)

Bieży biegacz po dolinie
w szaroburej kożuszynie !
(za...)

Na ślizgawkę, narty, sanki –
ciepłą kurtkę włóż i buty.
Już niedługo przyjdzie wiosna,
choć panuje jeszcze …
(zi...)

Buduje mosty na rzekach,
na inżyniera nie czeka.
A w nos szczypie, szalik włóż !
Wiemy dobrze to jest …
(m...)
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Czy wiecie, że …?
W czasie ostrej zimy więcej zwierząt ginie z pragnienia niż z głodu. Ani ptaki, ani
ssaki nie jedzą śniegu. Toteż znajdowano martwe sarny i kuropatwy, które miały
w żołądkach dosyć pokarmu. Zginęły z pragnienia ! pamiętajmy o wodzie dla nich !
Wilki wędrując po śniegu na swoje wyprawy łowieckie czasami wstępują w tropy
swoich poprzedników. Po przejściu takiej watahy (czyli stada wilków) widać tylko
jeden trop i nie wiadomo, jak liczna jest wataha.
W przyrodzie drapieżniki spełniają bardzo ważną rolę. Najczęściej wyłapują
słabe, chore lub kalekie zwierzęta. W ten sposób usuwają sztuki, które mogą
szerzyć zarazę albo wydawać słabe potomstwo. Jest to rodzaj selekcji
naturalnej.
Wróbel – to zmarzlak i wcale nie jest wytrzymały na mrozy. Puszy piórka i kryje
się na noce gdzie się uda. Nasz najmniejszy ptaszek, mysikrólik, nie gnieździ się
i nigdy nie kryje w dziuplach. Ta ptasia kruszyna w najsilniejsze mrozy przez całą
noc potrafi siedzieć na odsłoniętej gałązce !
Malutkie, białe
raniuszki z długim,
ciemnym ogonkiem
i maleńkim dziobkiem
– biją chyba rekord
wytrzymałości na
zimno – w zimowe
noce siadają na
gałązce rządeczkiem,
jeden przy drugim,
i okrywają się
nawzajem
skrzydełkami.
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Turniej
1.
2.
3.
4.
5.

Co jest groźniejsze dla ptaków zimą – głód czy pragnienie?
Co ropucha jada w zimie?
Czy wiewiórka, borsuk i niedźwiedź – przesypiają całą zimę?
Które zwierzęta przesypiają całą zimę?
Które zwierzęta chodzą na wyprawy łowieckie „gęsiego” i wstępują
łapami w swoje ślady?
6. Co zagraża ptactwu domowemu?
7. Które ptaki dłużej śpią zimą – dzienne czy też nocne?
8. Po czym można rozpoznać wiek drzewa, kiedy jest ścięte?
9. Które drzewo iglaste traci na zimę swoje igły?
10. Jaki pasożyt rośnie na drzewach?

Odpowiedzi przykryj kartką i spróbuj odpowiedzieć samodzielnie!

Odpowiedzi na turniej
1. Pragnienie
2. Nic
3. Nie. Budzą się od czasu do czasu i nawet
wychodzą na spacer.
4. Jeż, nietoperz, świstak i inne.
5. Wilki.
6. Napady lisów, tchórzy, kum, łasiczek,
szczurów. Kurników trzeba pilnować.
7. Dzienne.
8. Po kręgach na przekroju pnia.
9. Modrzew.
10. Jemioła.
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Kącik dla Rodziców
ADHD

– skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół
nadpobudliwości psychoruchowej, określany w literaturze jako zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi lub jako zaburzenia hiperkinetyczne.
Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj
w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających
zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do
drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną
nadmierną aktywnością.
Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat),
głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Następnie częstość występowania
zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre
cechy
zespołu
(zwłaszcza
dotyczące
deficytów
uwagi).
Noszą wtedy nazwę AADD – ang. Adult attention-deficit disorder.

Przyczyny
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zespołem zaburzeń, najczęściej o podłożu
genetycznym, który powoduje powstawanie objawów z trzech grup: impulsywności,
nadruchliwości i zaburzeń koncentracji uwagi; spowodowany jest zaburzeniami równowagi
pomiędzy układami dopaminowym i noradrenalinowym w centralnym układzie nerwowym.
Objawy nadpobudliwości mogą również występować w wyniku:
 uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
 niedotlenienia w czasie porodu,
 także przy innych zespołach objawowych np. u
chromosomem X.

pacjentów

z

łamliwym

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ma podłoże biologiczne to znaczy, że nie wynika
on z błędów wychowawczych, czy czynników psychogennych.
Niektóre objawy podobne do zespołu nadpobudliwości psychoruchowej mogą występować
u dzieci wychowywanych bez systemów zasad i konsekwencji, ale także np. u dzieci
maltretowanych fizycznie, psychicznie lub seksualnie.
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Objawy

Sfera ruchowa







wyraźny niepokój ruchowy w zakresie dużej i małej motoryki
niemożność pozostawania w bezruchu przez nawet krótki czas
podrywanie się z miejsca, bezcelowe chodzenie, bieganie bez celu
zwiększona szybkość i częsta zmienność ruchów (wrażenie ciągłego pośpiechu)
bieganie, przymusowe wymachiwanie rękami, podskakiwanie
wzmożone drobne ruchy kończyn (machanie nogami, głośne deptanie, poruszanie
palcami rąk, ciągłe zajmowanie się rzeczami, które leżą w zasięgu rąk lub nóg,
kiwanie się na krześle itp.)

Sfera poznawcza












trudności w skupieniu uwagi (uwaga wybitnie zależna od czynników afektywnych)
brak wytrwałości w przypadku małego zainteresowania, pobieżność myślenia
niedostrzeganie bezpośredniej korzyści z działania, pochopność
znaczna męczliwość w pracy intelektualnej i nierównomierna wydajność
przerzucanie uwagi z obiektu na obiekt (udzielanie nieprawidłowych,
nieprzemyślanych odpowiedzi na pytania lub nieprawidłowe rozwiązywanie zadań)
trudności wizualno-motoryczne
trudności syntetyzowania w myśleniu
brak umiejętności planowania
u wielu dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi występują pewnego rodzaju
zaburzenia mowy lub języka, do których należą:
o opóźnienie rozwoju mowy
o kłopoty z artykulacją
o problemy ze strukturą zdania
o nieprawidłowe układanie dźwięków
trudności sprawia również pisemne wyrażanie myśli i słowa

Sfera emocjonalna






nieopanowane, nieraz bardzo silne reakcje emocjonalne
wzmożona ekspresja uczuć
zwiększona wrażliwość emocjonalna na bodźce otoczenia
wybuchy złości
impulsywność działania

Źródło: Wikipedia – ADHD
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Podziękowania:

Wszystkim Rodzicom
za pomoc
w zorganizowaniu
zabawy Mikołajkowej

Państwu Piotrowskim
za zorganizowanie
spotkania z Mikołajem
i stworzenie miłej
atmosfery

Pani Kondej
za przygotowanie
paczek dla dzieci

Rodzicom
za materiały papiernicze
i środki higieniczne
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