Uśmiech na święta
- Najlepszym prezentem od ciebie dla mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki.

SOS – czyli sami o sobie
Nr 20 Grudzień 2016

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed
pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w
płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o
nowy odtwarzacz dvd…
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
– Nie, ale babcia jest.

Piękny, magiczny czas najbardziej rodzinnych świąt
w roku już nadchodzi. Dla uczniów to chwila przerwy od szkoły
(może niekoniecznie od nauki). To czas, żeby pomyśleć
o odpoczynku, również od komputera. Przeczytajmy ciekawą
książkę. W szkole ruszyła akcja zainicjowana przez bibliotekę
szkolną - Czytam codziennie sumiennie, w ramach której
czytamy na początku każdej lekcji wybraną lekturę. Przenieście
ten zwyczaj teraz do Waszych domów.
„Kto czyta książki, żyje podwójnie.”

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po
otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: - "Chciałbym narty, łyżwy, sanki
i grypę na zakończenie ferii świątecznych".

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli? - Nie.
- A cukru? - Nie.
- A może chociaż mąki? - Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć? - Tak. Mogę ci
pożyczyć wesołych świąt!

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter
starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc
i pocieszenie w przeciwnościach.”

Przed nami jeszcze jedno Boże Narodzenie.
To niebo, ta noc, ten dzień.
Niebo, które woła, noc, która się modli,
dzień, co ma nadzieję

Radosnego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego, rodzinnych
spotkań przy świątecznym stole, miłości i życzliwości.
Pod choinka dużo prezentów, a w duszach wiele sentymentów.
Niech Nowy 2017 Rok obdaruje Was szczęściem i pomyślnością.

Wesołych Świąt

O jesieni

k

Mama w kuchni robi różne pyszne dania,
Choinka już postawiona i przystrojona,
Wszyscy wyczekują pierwszej gwiazdy blask.

Jak wczoraj ze szkoły wróciłam
Krótki wierszyk ułożyłam.
Jesień już przybyła,
Wszystkich sobą zauroczyła.
Kolorowe liście już spadają z drzew,
Ciągle pada tylko deszcz.
Moc kolorów rozrzuciła,
Z liści dywan ułożyła.
(Paulina Borek klasa IV)

Och! Popatrzcie pierwsza gwiazda już na niebie rozbłysła,
Wszyscy do stołu zaraz zasiądą,
Ale najpierw opłatkiem się podzielą.
Wszyscy sobie życzą wesołych świąt
I szczęśliwego Nowego Roku
I to jest najważniejsze.
(Justyna Giza klasa IV)

Kącik matematyczny
Czy wiesz, jak duży jest milion?

Magiczne Święta
Magiczna chwila, przepiękny czas,
Który w roku przychodzi tylko raz,
Wspomnieniom życie przywraca,
Świat miłością otacza.






W kuchni od rana gwar i wrzawaŚwiąteczna kolacja – poważna sprawa.
Mama stara się jak może,
Czeka, aż jej ktoś pomoże.
Zapach świąteczny przepełnia pokoje,
Jakże magiczne są świąteczne nastroje.
Biały obrus na stole już lśni,
W kominku ogień się tli.
Lampki na choince wesoło mrugają,
rodziny do stołu zasiadają.
Opłatek, prezenty, świąteczne życzenia…
I w mgnieniu oka wszystko się zmienia.
Radość w sercu każdego gości,
Święta pełne są miłości
(Julia Suchan klasa V)






Włos ludzki powiększony na grubość milion razy, będzie miał
w średnicy 70 metrów.
Komar powiększony milion razy będzie miał 5 kilometrów długości.
Zwykły zegarek kieszonkowy powiększony milion razy będzie miał
50 kilometrów średnicy.
Człowiek powiększony milion razy będzie miał 1700 kilometrów
wzrostu.
Milion ludzi, ustawionych ramię przy ramieniu, zajmie całe wybrzeże
polskie (około 500 km).
Milion kroków to podróż z Warszawy do Poznania i z powrotem.
Książka o milionie stronic miałaby grubość równą 50 m.
Od początku naszej ery nie upłynął jeszcze pierwszy milion dni;
stanie się to za około 800 lat!

Rozwiąż zagadkę:
1. Drewniany nos Pinokia ma długość 3 cm. Ilekroć Pinokio skłamie,
długość jego nosa podwaja się. Jaką długość będzie miał jego nos po
6 kłamstwach?
2. Trzej chłopcy bawili się grami komputerowymi 3 godziny. Ile czasu
bawił się każdy z nich?
3. Ile trzeba wziąć ćwiartek ćwiartki, aby otrzymać połówkę połówki?
Rozwiązania zgłaszamy pani Mariannie Herud

