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Nasza szkoła ukochana
jest na klucz pozamykana,
w koło wirus kręci się
i do szkoły wejść chce.
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Kącik Językowy
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Ale szkoła harda jest,
poszedł wirus sobie precz!
Każą nosić nam maseczki,
ale my wolimy teczki.

Łamigłówki

s. 19
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My lubimy Ciebie szkoło,
bo u ciebie jest wesoło .
Musimy uczyć się w skupieniu,
to pomaga w zrozumieniu.

Blondynka dzwoni na informację
PKP:
– Chciałam się dowiedzieć jak
długo
jedzie
pociąg
z
Warszawy do Gdańska?
– Chwileczkę…
– Dziękuję!

„Tęsknota za szkołą”

Ale przyjdzie taki czas,
że spotkamy się wszyscy wraz.
Kornelia Kruk
III miejsce w konkursie
„Wierszyk do gazetki”

Szkolny humor

***
List Jasia do rodziców z wakacji:
„Jest
pięknie.
Świetnie
wypoczywam.
Bądźcie spokojni i nie martwcie się
o mnie.
P. S. Co to jest epidemia?”
***
- Mamo, ile jest w tubce pasty do
zębów ?
Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do
kanapy!

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy
słonecznych i bezpiecznych wakacji,
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

***
Kaziu, czy umyłeś już uszy?
- Nie, ale jeszcze słyszę!

Lato
To już drugie w tym roku wydanie gazetki szkolnej w formie elektronicznej. Odkąd spotkała nas
obecna sytuacja, wszyscy tęsknimy za szkołą…Ale dajemy radę! Uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice dokładają wszelkich starań, aby nasza zdalna edukacja przynosiła dobre efekty. I tak
zbliżamy się do końca tego roku szkolnego.
Na finiszu roku 2019/2020 dajmy z siebie wszystko, tak aby powiedzieć – jestem z siebie
dumny/a! Nadejdą lepsze czasy i nasze szkolne korytarze znowu będą pełne gwaru i radości
Dobiegły końca najważniejsze dla uczniów konkursy wiedzy, a mianowicie Kuratoryjne Konkursy
Przedmiotowe. Kolejnym sukcesem może poszczycić się uczeń klasy 8 a – Yushchuk Vladyslav,
który został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Kuratoryjnego z języka rosyjskiego.
W dniach 30,31 marca oraz 1 kwietnia uczniowie klas ósmych napisali próbny egzamin
ósmoklasisty. Odbył się w trybie on-line i pozwolił uczniom sprawdzić wiedzę z j. polskiego,
matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 1618 czerwca.
W celu udzielania wsparcia uczniom w okresie pandemii, swoją pomoc zaoferowała Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie, która uruchomiła dyżury telefoniczne oraz
poradnia online, uruchomiona przez Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach programu „Szkoła
Myślenia Pozytywnego”.
Michał Grzeszczuk, uczeń klasy 4a został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ” Konkurs został zorganizowany
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie. Patronat nad konkursem objęli: Rzecznik
Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin oraz Dyrektor Centrum Bajki im
Koziołka Matołka w Pacanowie i Dyrektor Muzeum im. K. Makuszyńskiego w Zakopanem.
Nauczycielem Michała jest p. Ewa Szostak.
Uczniowie z klas 5b i 5d SP1 otrzymali zadanie domowe z języka polskiego, by domową nudę
i rutynowe zajęcia osłodzić sobie tworzeniem poezji, zabawą słowem. Wiersze autorstwa
pomysłowych dzieciaków, które w artystycznej formie opisywały rzeczywistość za oknem lub
swoje ulubione zwierzątko, można przeczytać na stronie internetowej szkoły.
Poprzez materiały umieszczane na stronie internetowej oraz profilu FB szkoły uczciliśmy takie
ważne rocznice jak: Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Rocznicę Wybuchu Powstania w Gettcie
Warszawskim, Rocznice Konstytucji 3 Maja.
Obchodziliśmy także takie święta jak: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień
Zdrowia, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Światowy Dzień
Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, Dzień Strażaka, Dzień Godności osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
i Położnych, 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Rocznica zwycięskiej bitwy
o Monte Cassino,
W dniu Patrona odbyły się lekcje z wychowawcami. Uczniowie zostali zaproszeni do konkursu
fotograficznego „Fotostory z Prusem”. Tworzyli także utwory literackie i artystyczne.
Przedstawiciele uczniów i nauczycieli złożyli kwiaty pod pomnikiem Bolesława Prusa w parku
miejskim. Na stronie szkoły umieszczone zostały materiały edukacyjne oraz pieśń
okolicznościowa, stworzona przez p. Marię Duławską (tekst) oraz Mariana Szewera (muzyka).
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym
roku, ze względu na trwającą epidemię koronawirusa nie mogliśmy wspólnie świętować. Dlatego
uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty upamiętniające te doniosłe wydarzenie.
Dyplomy otrzymali:
– kl. 4 I miejsce: Maja Palczyńska kl. 4a
– kl. 5 I miejsce: Wiktoria Korzeniowska kl. 5c
II miejsce: Oliwia Mączka kl. 5d, Kisielewicz Oliwia kl. 5b
III miejsce: Nowacka Maja kl. 5c, Woźnica Michał kl. 5a
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– kl.6 I miejsce: Karolina Radziejewska kl. 6b, Maciej Zając kl. 6c, Jakub Chomiak kl.6c, Maciej
Janiszek kl.6c
II miejsce: Martyna Mielniczuk kl. 6c, Justyna Onisk kl. 6d, Oliwia Dyjak kl. 6a
III miejsce: Izabela Sipta kl.6c, Karina Jagiełło kl.6a
– kl.7 I miejsce: Kruk Kornelia kl.7c
Wyróżnienia otrzymali:
1. Pasieka Filip kl.6a
2. Skubis Tomasz kl.6c
3. Burda Marta kl.7b
W ramach zdalnych lekcji z języka polskiego p. Marta Lackowska zaproponowała uczniom
wykonanie prac plastycznych. Uczniowie z klasy 7 a i 7 c wykonali swoje plastyczne interpretacje
wierszy Bolesława Leśmiana – do wyboru był wiersz „Wczesnym rankiem” lub wiersz „Tęcza”.
Natomiast uczniowie klasy 8a, przy okazji lekcji poświęconej rzeźbom Aliny Szapocznikow
„Autoportret I” i „Autoportret II”, mieli za zadanie przygotować swoje autoportrety. Powstały
piękne prace plastyczne, które można podziwiać na stronie internetowej szkoły.
Rozstrzygnięto konkurs wierszyk do gazetki. Dziękujemy za wszystkie piękne nadesłane prace
literackie. Wiersze laureatów konkursu możecie przeczytać w niniejszej gazetce. Gratulujemy!

Przygotowała: p. Marta Kuczyńska

Laureaci konkursu „Wierszyk do gazetki”
Klasy I-III
I miejsce: Mikołaj Zając, klasa Ic
Straszny wirus nas napada!
Nie możemy do sąsiada...
Myjmy zatem wszyscy ręce,
Pogonimy go czym prędzej!
Gdy wychodzisz - maskę wkładaj!
Na zakupach nie podjadaj.
A najlepiej nie idź wcale.
Bo tak będzie doskonale!
Zostań w domu, pomóż mamie.
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Pobaw się z braciszkiem grzecznie.
Wytrzymamy to czekanie!
Szkoła na nas czeka wiecznie!

II miejsce: Jessika Klimek, klasa IIc
Wesoła wiosna
Wiosna do nas powoli przychodzi
Radość u ptaków od razu się rodzi
Słoneczko coraz bardziej świeci
Bo wiosna to radość dla dzieci
Motyle i pszczółki na wiosnę latają
I wszystkie kwiaty zapylają
Świat budzi się do życia
I każdego swym urokiem zachwyca
Mnóstwo kwiatów na łące rośnie
A my stoimy przy wielkiej sośnie
Spoglądamy na lecącego bociana
Ach jak pięknie tutaj z rana
Bo wiosna to cudowna pora roku
I nikt nie odbierze jej uroku!
II miejsce: Maciej Maciejczyk, IIIc „Rower”
Czy ktokolwiek mi dziś powie,
Co to jest naprawdę rower?
Wyróżniamy tu elementów wiele,
Już Wam opowiadam moi przyjaciele!
Koła, przerzutki no i pedały!
Przetransportują Cię przez glob cały
Powstal on w roku jeden siedem sześć pięć,
gdy Louis Baudry miał na coś nowego chęć.
Od roku 2018 w dzień 3 czerwca
rower zgrywa naszego ulubieńca!
Siła mięśni, go w ruch wprawia
Kondycję i zdrowie ten sprzęt poprawia
Spalamy kalorie, dobrze się czujemy
Dzięki rowerowi świat zdobyć możemy!
Ta sprawna maszyna dobrze wpływa na wszystko
A najbardziej na nasze kochane środowisko!
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Bywaj przyjacielu zdrów!
Widzimy się na zdobywaniu nowych dróg!
III miejsce: Lena Hołówek, klasa IIIc
Kto chciał zrobić nam psikusa
I wypuścił w świat wirusa?
Przecież na tym świecie dzieci
Tak nie żyły od stuleci!
Nie możemy iść grać w piłkę
Na boisko i na siłkę
Nawet szkoły są zamknięte
Sklepy i kościoły święte.
Kto mi powie co się dzieje?
Bo ja zaraz oszaleje!
Klasy IV-VIII
I miejsce: Oliwia Dyjak, kl. VIa
PANDEMICZNA WIOSNA 2020
Przybyła kwieciem przystrojna,
Tak! To wiosna! Tak! To ona!
Choć w tym roku jakaś inna..
Radosna i wesoła jak za zwyczaj być powinna.
Pomimo cudnego śpiewu ptaków,
Ferii barw kwiatów ,
Gałązek drzew zielonych,
Pięknych łąk ukwieconych ,
Smutno tak wszystkim i niewesoło…
Rocznica stu lat pandemii zatacza koło.
Za oknem świat do życia się budzi,
Ale na dworze nie spotkasz już ludzi.
Ktoś czasem nieśmiało drogą przebiega ,
Lecz sam jedyny bez drugiego człowieka.
Czym prędzej do sklepu zrobić zakupy ,
By móc potem mieć z czego nagotować zupy.
Ja w czterech ścianach zamknięta niczym skazaniec,
Odbywam kwarantannę, choć nie mam kajdanek.
Oglądam ten dziwny świat przez okno w swym pokoju,
I marzę o szczęściu, bezpieczeństwie i spokoju,
O normalnym życiu bez noszenia maski,
O spotkaniach z rodziną – to cudownych chwil blaski.
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O powrocie do szkoły i swej drewnianej ławki ,
O zabawach z koleżankami, biegu na huśtawki .
Za nauczycielami, za brzękiem dzwonka wzywającego na lekcje,
Bo do zdalnego nauczania mam duże obiekcje.
Chcę znów wyjść na dwór bez swojej mamy,
Pooddychać świeżym powietrzem, bo nie wiem ile w domu wytrzymamy.
Zamknięta w czterech ścianach betonowego bloku,
Potrzebuję promieni słońca, nie wiecznego mroku.
I choć za oknem jest już piękna wiosna ,
Nie jest ona dla mnie piękna i radosna.
II miejsce: Monika Symczuk klasa VIc
Poezja
Poezja… Co to takiego?
Niektórzy uważają to za coś beznadziejnego
Jednak to są uczucia przelane na papier
Emocje, przeżycia
Poezja daje ludziom chwilę normalnego życia
Zachęcajmy do pisania wierszy
Bo wtedy smutek jest coraz mniejszy
Poezja to odcięcie od świata
Każdej wiosny, jesieni, zimy i lata
Jeżeli czujesz, że coś jest nie na miejscu
Chwyć kartkę, pióro i pisz co Ci leży na sercu
Poezja to naprawdę piękna rzecz
Kochajmy ją i wspierajmy
I o sobie nie zapominajmy
III miejsce: Jan Kłodziński kl. VII a
Skoro, na świecie panuję teraz wirus,
Wszyscy sobie myślą, że jest to wielki minus.
Obowiązkowe są teraz na wyjścia maseczki,
by posiłkiem w domu, napełniać sobie beczki.
Trzymaj się od innych, przynajmniej na dwa metry,
by nie chorować, zachowując centymetry.
Myj dokładnie ręce, jak na etykiecie,
by potem podróżować, w pięknym, polskim lecie.
Znajdź sobie zajęcie przyjemne dla ciebie,
byś radosny był, jak gwiazda na niebie.
Wykorzystaj ten czas, najlepiej jak potrafisz,
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bo wiedz, że już bardziej, chyba nie trafisz.
Słuchaj się innych i zostań jednak w domu,
bo nie warto w ten sposób, psuć sobie humoru.

Wyróżnienia w klasach I-III
Lena Niźnikowska, kl. Ic
Oliwier Kasperkiewicz, kl.IIIa
Wyróżnienia w klasach IV-VIII
Marcin Lackowski, IVa
Patrycja Ślązak, Vd
Miłosz Hołówek, Vc
Kaja Grosman, VIa
Eliza Pominkiewicz VIa
Wojciech Belina, VIa
Jakub Chomiak, VIc

Gratulujemy i dziękujemy za nadesłane prace!

Ach to lato
Lato to okres bardzo intensywnej pracy zarówno dla pszczół jak
i pszczelarzy.
Pszczoła miodna - gatunek owada błonkoskrzydłego z rodziny
pszczołowatych. Pszczoły zbierają nektar i pyłek kwiatów, który jest ich
pożywieniem i zapylają rośliny owadopylne (np. drzewa owocowe,
rzepak). Rośliny, które dostarczają pszczołom surowca do produkcji
miodu nazywane są miododajnymi.
Do produktów pszczół miodnych należą miód, wosk, mleczko pszczele, kit pszczeli oraz pierzga.
Pszczoła unosi się w powietrzu dzięki pracy dwóch par skrzydeł zbudowanych z przezroczystej błony.
Na trzeciej parze odnóży znajdują się koszyczki służące do przenoszenia pyłku. Na końcu odwłoka
znajduję się żądło służące do samoobrony.
Żądlenie bezkręgowców o miękkim ciele nie przynosi pszczole żądlącej większych szkód, natomiast
użądlenie większego zwierzęcia (kręgowca) kończy się śmiercią dla pszczoły. Teraz jest wielkie
zagrożenie dla tych owadów ponieważ ludzie pryskają swoje uprawy oraz zabijają je myląc je
z osami lub szerszeniami.
Pszczoły są bardzo potrzebne w życiu człowieka ponieważ zapylają rośliny, z których ludzie
wytwarzają pokarm (np. pszenica jest potrzebna do wytworzenia mąki, a mąka natomiast do
wytworzenia chleba).
Jednym słowem bez pszczół ludzie nie przeżyją jednego dnia.
Przygotowała: Izabela Sipta

Jedyneczka - Gazetka szkolna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie

strona 7 z 20

Trochę informacji o lecie
Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres
dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego
pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu
równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 czerwca,
a 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym
mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest
dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa – Słońce
wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem.
Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza
przekraczają 15 °C. Pomiędzy latem klimatycznym i sąsiednimi klimatycznymi porami roku nie ma
etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy poprzedzanej przedzimiem i następującym po niej
przedwiośniem.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za miesiące
letnie na półkuli północnej uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień, a na południowej grudzień, styczeń
i luty.

Święta związane z latem
Święto przesilenia letniego
Rozpalanie ognia w święto przesilenia letniego w Bavilliers we Francji.
W czasie najkrótszej nocy w roku (z 21 na 22 czerwca) obchodzone jest święto związane
z przesileniem letnim. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich
Mittsommerfest. W krajach słowiańskich zaś święto to jest nazywane Nocą Kupały.
W czasie tej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie zabaw odbywały się różnego
rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami, które
miały być wyławiane przez kawalerów, wieszcząc tym samym szybkie zamążpójście.
Prawdopodobnie pozostałości dawnych wiosennych obrzędów magicznych kończących zaklinanie
„dobrego początku”, nawiązujących do obrzędowości zadusznej i nadchodzącego urodzaju.
Midsommar w Szwecji
Natomiast w Szwecji obchodzone jest święto Midsommar, podczas którego tańczy się wokół
Majowego Słupa.
Noc Świętojańska
W Polsce Noc Kupały obchodzona jest w nocy z 23 na 24 czerwca (w wigilię św. Jana). Natomiast
w innych krajach te święta są rozdzielone. W Brazylii obchodzona jest Festa Junina (Festa de São
João).
W czasie Nocy Świętojańskiej również pali się ogniska.
Dożynki
Dożynki to urządzane po żniwach święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.
Dożynki nie kończą jednak cyklu prac na polu, jednak rozpoczyna krótki czas odpoczynku
i radosnego świętowania.
Źródło: pl.wikipedia.org
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Sport w „JEDYNCE”

Co ze sportem w czasie Pandemii?
Bundesliga już gra...
W darta grają w domach przez Internet...
W tenisa ziemnego grają bez chłopców do podawania piłek...
Ekstraklasa rusza już 29 maja...
W siatkówkę grają tylko w Rosji...

Bayern z Lewandowskim na czele jest w gazie po powrocie do gry Bawarczycy w wygrali wszystkie
swoje spotkania z Unionem Berlin zwyciężyli 2:0, a popularny RL9 wpisał się na listę strzelców
strzałem z jedenastu metrów.
W drugim swoim meczu Mistrzowie Niemiec pokonali Eintracht Frankfurt 5:2 mecz był naprawdę
ekscytujący co potwierdza wynik spotkania a kapitan naszej reprezentacji, który jak wiadomo
w ostatnim czasie po raz drugi został ojcem wpisał się znowu na listę strzelców bramką
w 46 minucie. Nie został on jednak gwiazdą meczu gdyż niespodziewanym bohaterem stał się
zawodnik z Frankfurtu. Ten austriacki środkowy obrońca dwukrotnie okazał się zdobywcą bramki na
jego nieszczęście wpisał się na listę strzelców po raz trzeci niestety został zdobywcą bramki
samobójczej. Aczkolwiek zdobycie dwóch bramek przez środkowego obrońcę jest nietypowym
wyczynem, nie prawdaż?

Przygotował: Karol Kuczyński
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Wymarzone wakacje w Wielkiej Brytanii
Zapraszamy na krótką wycieczkę po czterech regionach Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego,
w którego skład wchodzą Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna.
Będąc w Anglii warto udać się do Londynu, gdzie warto zobaczyć:
Tower Bridge
Zamek Windsor
Big Ben
Pałac Buckingham
London Eye
Westminster Hall
Trafalgar Square
Kensington Gardens

W Szkocji musimy koniecznie odwiedzić Edynburg oraz słynne na całym świecie jezioro Loch Ness.
Do charakterystycznych punktów Szkocji zalicza się również:
Arthur’s Seat
Royal Yacht Britannia
National Museum of Scotland
Royal Botanic Garden
Princes Street Gardens
Teraz kolej na Walię, czyli celtycką krainę historyczną, której stolicą jest Cardiff. Walia posiada
7 cudów:
święte Źródło św. Winifredy
1500-letnie cisy na terenie kościoła w Overton-on-Dee
Pistyll Rhaeadr - najwyższy wodospad Walii (75 m)
najwyższy szczyt Walii – Snowdon
wieże kościoła St. Giles w Wrexham
most na rzece Dee w Llangollen
dzwony kościoła Wszystkich Świętych w Gresford
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Ostatnim punktem naszej wędrówki jest wizyta u Św. Patryka – czyli w Irlandii Północnej. Głównym
miastem w tej krainie jest Belfast, którego zabytkami są:
Stormont – była siedziba władz Irlandii Północnej (1932)
liczne budynki z epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej
katedry anglikańska i katolicka
zamek z XII wieku
ratusz miejski z 1906 r.
siedziba Queens University z 1849 r.
Przygotowała: p. Ilona Winogrodzka

Letni słowniczek angielskich słówek
sun - słońce
beach - plaża
travel - podróżować
take pictures - robić zdjęcia
camp - obóz
camera - aparat
holiday - wakacje
travel agency - biuro podróży
fun - zabawa
sunglasses – okulary słoneczne
luggage - bagaż
sea - morze
mountains - góry
camping - biwakowanie
swim - pływać
sunbathe - opalać się
read a book - czytać książkę
postcard - pocztówka
tourist - turysta
meet friends - spotykać się z przyjaciółmi
climb - wspinać się
sleeping bag - śpiwór
passport - paszport
rucksack - plecak
packed lunch - suchy prowiant

Przygotowała: p. Ilona Winogrodzka
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Bohaterowie rosyjskich bajek i kreskówek
WILK I ZAJĄC (Ну, погоди!)
Głównym wątkiem bajki jest gonitwa wilka i zająca. Wilk
chce zjeść zająca, ale z różnych powodów mu się to nie
udaje. Zając wychodzi obronną ręką ze wszystkich sytuacji,
a wilk pod koniec każdej serii mówi: „Zając, ja Ci pokażę!”.
Wilk/Волк – postać zła, nienawidzi Zająca od momentu, jak
ten, podlewając kwiaty na swoim balkonie, przez
przypadek zgasił mu papierosa. W każdym z odcinków bajki
próbuje złapać i zjeść Zająca, jednakże nigdy mu się to nie
udaje (stąd zawołanie Wilka na końcu każdego odcinka:
„Nu, Zajec! Nu pagadi!”, tłumaczone jako: „No, Zającu! Ja
ci pokażę!”). Wilk nałogowo pali papierosy i jest w stanie
wypalić naraz całą paczkę.
Zając/Заяц – postać dobra, zawsze udaje mu się uciec
przed Wilkiem. Zając jest postacią charakterystyczną:
jeździ na łyżwach, śpiewa piosenki i występuje na scenie.
Czasami zdarza mu się ratować Wilka z problemów.

KIWACZEK lub CZEBURASZEK (Чебурашка)
Czeburaszek to nieznane światu stworzenie z wielkimi uszami,
znalezione w przywiezionym do wielkiego miasta kartonie
z pomarańczami. Spotyka krokodyla Gienię, który zostaje jego
najlepszym przyjacielem. Razem poszukują nowych kolegów
i pomagają innym czynić świat lepszym. Przeszkadzają im w tym
złośliwa starucha Szapoklak i jej domowy szczurek Łariska.

MASZA I NIEDŹWIEDŹ (Маша и Медведь)
Rosyjski serial animowany. Serial opowiada o losach małej
dziewczynki Maszy oraz dawnego zasłużonego niedźwiedzia
cyrkowego,
Niedźwiedzia,
którzy
wspólnie
przeżywają
niesamowite przygody.
Niewielka ilość dialogów, króciutkie, kilkuminutowe odcinki,
humor i żywa, pełna kolorów animacja sprawiły, że "Masza i
niedźwiedź" przemówili do najmłodszych widzów na całym
świecie. Serial został przetłumaczony na 25 języków.

IWAN CAREWICZ I SZARY WILK (Иван Царевич и Серый волк)
Historia o dziejach bohaterów Rusi Kijowskiej: Wasilisy Mądrej,
Iwana Carewicza, Szarego Wilka, Baby Jagi, mądrego kota i innych
znanych postaci... W pewnym carstwie, w pewnym państwie
mieszkała Wasilisa - córka Cara. Dziewczyna wspaniała, piękna
i mądra, tylko za mąż się nie spieszyła. Najchętniej poświęciłaby się
nauce. Car postanawia więc wydać córkę za pierwszego
napotkanego carewicza – Iwana z sąsiedniego carstwa. Okazuje się
jednak, że wcale nie jest łatwo zostać mężem córki Cara, albowiem
wcześniej trzeba przejść próbę. Iwan, ze swoim pomocnikiem
Szarym Wilkiem, wyrusza więc w daleką podróż po carstwie.
Przygotowała: p. Monika Anigacz
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Książki na zimowe wieczory
Kwarantanna jest czasem, kiedy nudzi nam się wszystko wokół. Zarówno sen, jak i lekcje,
a w najgorszym przypadku internet. Dlatego możemy czytać książki!
Dla najmłodszych przygotowałam ciekawe – jak mniemam pozycje:

Stajnia pod Tęczą – Katarzyna Dowbor i Marcin Kozioł
W "Stajni pod tęczą" mieszkańcy raczej się nie nudzą.
I uwierzcie, nie mieszkają tam wyłącznie konie. Spotkacie
tam psy, koty, myszy, jeże i żabki. Ale najważniejsze są
oczywiście konie…

O czym szumią drzewa – Peter Wohlleben
Jeśli kochasz las i fascynują cię jego tajemnice, wejdź tam ze mną
i nadstaw uszu, a liściaści przyjaciele odpowiedzą ci na wiele
ciekawych pytań.

Rodzina Wafelków – Joanna Krzyżanek
W domu z różowymi drzwiami mieszka sympatyczna rodzina
Wafelków - mama, tata, Lusia, Filip, kot i pies. Zajrzyj do nich,
a dowiesz się różnych, ciekawych rzeczy na temat życia!
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Coś dla dziewczyn:

Marzenie w białe groszki – Laurel Remington
Wspaniała powieść, nie tylko dla miłośników mody! O tym, że
zmiana stylu oznacza o wiele więcej, niż tylko zmianę garderoby,
a powierzchowne zmiany mogą sięgać dużo głębiej… Wspaniała
powieść bestsellerowej Laurel Remington o akceptowaniu siebie
i przezwyciężaniu własnych słabości.

A jeśli zostanę – Barbara Ciwoniuk
Po śmierci rodziców Wiktoria musi zamieszkać u ciotki, za którą
nigdy nie przepadała. Choć w nowej rodzinie jest jej rówieśnica,
dziewczyny nie mogą się dogadać. Czy samolubna Janka
i naiwna, zbuntowana „wieśniara” dojdą do porozumienia? Co
musi się wydarzyć, by Wiki odkryła, że bezwzględna, walcząca
o swoją pozycję kuzynka też jest samotna i załamana? Jaką rolę
odegra w tym pewien sympatyczny chłopak?

Mężczyźni i chłopcy również są ważni, więc dla nich parę książek znalazłam także:

Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi
– Ben Brooks
Inspirujące opowieści o wspaniałych mężczyznach, stanowiących
wzór dla chłopców, którzy chcą wyrastać ponad przeciętność.
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Dla wszystkich tu obecnych też coś przygotowałam, oto ciekawe księgi, które zaciekawią was, nie
jak matematyczne potęgi:

Baśniobór – Brandon Mull
Kendra i Seth zostają wysłani na dwa
tygodnie do dziadka. I wcale nie są
zadowoleni. Na przywitanie dostają
mnóstwo przestróg. Dzieci nie mają
pojęcia, że ten dziwny staruszek jest
strażnikiem tajemniczego Baśnioboru.
W pilnowanym przez niego lesie żyją ze
sobą w zgodzie zachłanne trolle, figlarne
satyry, zgryźliwe czarownice, psotne
chochliki i zazdrosne wróżki.
Rodzeństwo, zlekceważywszy zakazy
dziadka, uwalnia groźne siły zła, którym
teraz trzeba stawić czoło.

By uratować rodzinę, Baśniobór, a może nawet cały świat, Kendra będzie musiała zdobyć się na to,
czego obawia się najbardziej...

Bella i Sebastian – Nicolas Vanier
Podczas wędrówki w górach samotny, wychowywany przez
dziadka chłopiec spotyka zdziczałego psa. Czy to właśnie on
dziesiątkuje stada? Czy opuszczony chłopiec i skrzywdzone
zwierzę będą potrafili sobie zaufać? W jaki sposób Bella
i Sebastian staną się wojennymi bohaterami?

Przygotowała: Amelia Panasiewicz
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Ciekawostki przyrodnicze

Krokodyl
nie może
wystawić
języka.

Serce krewetki
znajduje się w
jej głowie

Ludzki mózg
pracuje na
mocy około 15
watów.
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Małpy kapucynki
sikają na ręce,
aby umyć stopy.

Koty nie mogą
poruszać
szczęką na boki.

Żywotność
muchy
wynosi od 10
do 25 dni
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Pojedyncza nitka sieci
pająka jest cieńsza niż
włos ludzki, ale także
pięć razy mocniejsza niż
stal o tej samej grubości.

Wiewiórki
nie umieją beknąć
ani wymiotować.

Psy mają około 100
tysięcy razy silniejszy
zmysł węchu niż ludzie,
ale mają tylko jedną
szóstą naszej liczby
kubków smakowych.

Ślimaki
mają cztery
nosy.

Kwasy żołądkowe
znajdujące się w wężach
mogą trawić kości i
zęby, ale nie futro ani
włosy.
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W Nowej Zelandii jest
70 milionów owiec, a
tylko 4 miliony ludzi.

Motyle mogą
smakować stopami.

Mrówki nie posiadają płuc i
niepotrzebny jest im sen.
Na każdego człowieka na
planecie przypada odpowiednio
około milion mrówek.

Słoń jest jedynym
ssakiem, który nie
potrafi podskoczyć

Przygotował: Marceli Wiatrowski
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Łamigłówki

Przygotowała: Stefcia Suchecka
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Rozwiąż

odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I to już jest koniec ….
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