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W magicznym świecie książek

ZESPÓŁ GAZETKI SZKOLNEJ
Opiekun gazetki - Martyna Jastrzębska
 Hanna Nowakowska
 Marcelina Cichorz
 Oliwia Koprowska
 Nina Łoś
 Zuzanna Piotrowska
 Julia Siuber
 Jakub Wójcik
 Maria Hoczyk
 Wiktoria Adamczyk

5.WIESZAK NA BIŻUTERIĘ
Co będzie potrzebne?
-stara lalka Barbie
-nóż (jeśli nie da się wyjąć)
-pokrywka od pudełka lub zakrętka od słoika
-klej na gorąco lub uniwersalny
Krok po kroku
1.Odetnij lub wyjmij ręce nieużywanej
lalce Barbie (poproś o pomoc osobę dorosłą).
2.Przyklej ręce do pokrywki.
SPRÓBUJ WYPEŁNIĆ SWÓJ CZAS ROBIĄC COŚ KREATYWNEGO!
Ja swoje pomysły czerpałam z życia oraz korzystałam z gotowych pomysłów, które
przerabiałam na swoje potrzeby np. z Youtube- 5 minutowe sztuczki, czy 31 zabawek, które
zrobisz w mgnieniu oka.
Zachęcam do tworzenia nowych przedmiotów, wykorzystując to co pod ręką.
Nina Łoś

1. Krótki urlop na początku maja:

OPRACOWAŁA:
ZUZANNA PIOTROWSKA KL Vb

Sposoby na nudę – Sztuczny śnieg.
Jeżeli doskwiera wam nuda i nie macie pomysłu na zagospodarowanie sobie wolnego czasu polecamy wykonać
sztuczny śnieg. Przepis, który Wam podaliśmy pozwala na wykonanie sztucznego śniegu bardzo podobnego do
prawdziwego zjawiska pogodowego.
Co będzie potrzebne?:
2. 1 pianka do golenia,
3. 7 paczek sody oczyszczonej,
4. Mąka ziemniaczana,
5. Duża miska,
6. Coś do mieszania,
7. Barwnik spożywczy (opcjonalnie, jeśli chcecie aby wasz śnieg był kolorowy).
1. W misce umieść całą piankę do golenia.
2. Dodaj sodę oczyszczoną i wymieszaj ją z pianką.
3. Dosypuj mąkę ziemniaczaną aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji
(aż przestanie się lepić do rąk i będzie się dało lepić np.: kulki z naszej masy).
4. Jeśli chcesz dodaj barwnik spożywczy.
W zaledwie 10 minut, możemy stworzyć sobie zajęcie nawet na kilka godzin.
CAŁA REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ ŻYCZY MIŁEJ ZABAWY 😊!!!!

Przygotowała: Marcelina Cichorz z klasy 5b

Powrót do przeszłości...
W dobie pandemii jesteśmy zmuszeni szczególnie dbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego też bardzo
ważne jest ograniczanie wychodzenia z domu i naszych ogrodów do minimum. Ponadto dbając o nas samych
rezygnujemy również z przyjemności takich jak spotkania z przyjaciółmi czy rodziną. Okres ten jest dla nas
bardzo trudny dlatego postanowiłam przypomnieć wszystkim, że nadal miło możemy spędzać czas jak kiedyś
nasi rodzice i dziadkowie, kiedy to w Polsce nie było jeszcze tak wielu kin, basenów, placów zabaw i innych
obiektów sportowo – rozrywkowych.
Pierwszą zabawą jaka przychodzi mi do głowy jest granie w gumę. Wystarczy mieć gumę, mamę lub babcię i
jedno drzewo 

Kolejną ciekawą propozycją jest gra w klasy. Do gry przydadzą się: miejsce, kreda lub patyk i np. kamyk do
rzucania. Do wersji w domu przyda się taśma malarska i kulka z papieru.

Teraz coś dla chłopaków ale nie tylko . Rodzice spędzali nad nią całe dnie rywalizując z kolegami
i koleżankami, ale również dla treningu ćwiczyli ją sami. A mowa jest o grze w kapsle. Do zabawy wiele nie
trzeba, przyda się kapsel od szklanej pepsi i wyobraźnia co do toru przeszkód.
Nieco więcej ruchu… Wystarczy zmobilizować mamę, tatę lub rodzeństwo, wyjść przed dom i zagrać. Mowa o
badmintonie.

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY!!!

Opracowała:
Zuzanna Piotrowska Vb

W magicznym świecie książek…
Teraz gdy siedzimy w domu mamy więcej czasu na sprzątanie, oglądanie filmów i seriali oraz czytanie
książek. Empik w związku z akcją ,,zostań w domu” oferuje nam darmowy okres premium w Empik Go gdzie
znajdziemy mnóstwo wspaniałych ebooków a także audiobooków. Więcej informacji na temat zamieściła nasza
Pani bibliotekarka Katarzyna Dąbrowska na wirtualnym dzienniku.
Przygotowaliśmy więc dla was kilka propozycji książek dostępnych na platformie Empik Go, które warto
przeczytać lub przesłuchać.
PROPOZYCJE DLA KLAS I-IV:
,,Emi i tajny Klub Superdziewczyn” – Agnieszka Mielach ( TOM 11)
Książka opowiada o Emi i Florce, które wyjezdżają nad morze na długo wyczekiwany obóz windsurfingowy.
Po jego zakończeniu wraz z całą paczką luckiem, sąsiadem Emi, wyruszają zabawnym busem – ogórasem – w
szaloną nadmorską podróż.
W trakcie wyprawy będą mieszkać na kempingach, wędrować nadmorskimi szlakami i zgubią się wśród wydm.
Nieoczekiwane spotkanie z wyrzuconym na plaże morświnem rozpocznie nową misję TAJNEGO KLUBU
SUPERDZIEWCZYN!
(Jest dostępna w formie audiobooka)

,, Psierociniec – Kocia lista zyczeń’’ – Agata Widzowska ( TOM 4)
Uwaga! Koty porwały Remika!
W dodatku mają bardzo dziwne żądania…
Zaniepokojeni mieszkańcy Psierocińca postanawiają odnaleźć przyjaciela. Zaczyna się ciekawa i pełna
nieoczekiwanych zwrotów akcji przygoda z wątkiem miłosnym w tle.
Czy uda się odnaleźć psiego poetę?
Czy nasz bohater spełni kocie życzenia?
Przekonajcie się sami!!!
Ciepła i pełna humoru opowieść o sile przyjaźni i miłości, a także o tym, że każde stworzenie ma szansę
odnaleźć swoje miejsce na ziemi. (dostępna w formie audiobooka)
,, Poppy i inne koty. Kocia kawiarenka” – Katrina Charman (TOM 1)
Opowieść o dziewczynce, która nazywa się Isla Palmer. Jest kompletnie zwariowana na punkcie kotów –
zwariowana totalnie, ale jej mama, która jest weterynarzem, nie zgadza się na to, by miały w domu swojego
zwierzaka. Jest to ostatnie, co chciałaby zobaczyć w domu po powrocie z pracy. Co wymysli Isla, aby spełnić
swoje marzenie i czy zdoła przekonać mamę? Kto jej w tym pomoże?
(eboook)
PROPOZYCJE DLA KLAS V-VIII:
,, Ania z Avonlea” – Lucy Maud Montgomery
To drugi tom z serii książek o Ani Shirley ( ,, Ania z Zielonego Wzgórza”)
Nastoletnia Ania wraca do Avonlea, gdzie dostaje posadę nauczycielki w szkółce, do której jeszcze niedawno
sama uczęszczała. Praca okazuje się nie lada wyzwaniem! Jednak nie przeszkadza to Ani w nawiązywaniu
nowych przyjaźni, a tym bardziej w popadaniu w nowe tarapaty.
Wciągająca i pełna uroku opowieść o niezwykłej rudowłosej dziewczynie już od ponad stu lat podbija serca
kolejnych pokoleń młodzieży na całym świecie.(audiobook)
,, 11 Zanim 12” i TOM 2 ,, 12 zanim 13” (kontynuacja) – Lisa Greenwald

( TOM1) Koniec z tańcem na basenie i ze ściganiem furgonetki z lodami. Od teraz wszystko może mieć wpływ
na reputację. Powstaną nowe grupy przyjaciół. A przypałowe fryzury zostaną zapamiętane do końca życia.
Niedługo zaczyna się gimnazjum. Na szczęście Kaylan i jej mega wyluzowana najlepsza kumpela, Arianna,
mają plan: 1. Stworzyć listę jedenastu rzeczy, które muszą zrobić, żeby stać się odlotowe, zanim skończą
dwanaście lat. 2. Olśnić wszystkich swoją metamorfozą w czasie najlepszej podwójnej imprezy urodzinowej w
historii szkoły West Brookside. Ale w trakcie zawierania znajomości z chłopakami, dostawania się do
szkolnego aresztu, przeprowadzania szczerych rozmów ze swoimi mamami i pomagania ludzkości Kaylan i Ari
tracą z oczu jeden cel, który zapomniały umieścić na liście – dbanie o swoją przyjaźń. Czy zanim nadejdzie
dzień przyjęcia, realizacja zaplanowanych wspólnie celów rozdzieli je na zawsze?

