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Zamiast lekcji- czytanie gazetki. 
Życzymy udanej Majówki!

O Wielkoludkach
przeczytacie na str.11

Co czytać?
Co oglądać?
Przeczytajcie i zdecydujcie!

Serdeczne
podziękowania dla
WSZYSTKICH
MAŁYCH
REDAKTORÓW,
bez których ta
gazetka nie
mogłaby się
ukazywać. Za
piękną

pracę dziękuję
wspaniałym
dziewczynkom:
Ani,Marysi A. i
Marysi Sz z klasy
3b oraz Natalce z
klasy 2b;
niesamowitym
chłopcom:
Remikowi, 

Maksowi i
Szymonowi z klasy
3b oraz Hugo,
Alexowi i Bartkowi
z klasy 2b. 
Jesteście wielcy!

Redakror
Naczelny,
                       A.K.

Na poważnie też
jest w naszym
"Zeszycie".
Przeczytajcie
artykuł o naszej
Fladze Narodowej a
także ciekawostki o
wybranych innych
flagach. 

Dla rozruszania
Waszych szarych
komórek, tym
razem na wesoło-
krzyżówka. 
Udanej lektury
"Zeszytu w kratkę"
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                            Wiosna w Tatrach
Tatry są piękne o każdej porze roku, ale to właśnie
wiosną bujna przyroda budzi się do życia. Nie
trzeba jej długo szukać, wystarczy wybrać się do
doliny Chochołowskiej, gdzie możemy podziwiać
jeden z najpiękniejszych krajobrazów polskich –
polanę krokusów. Krokusy pojawiają się tam już
pod koniec marca i kwitną nawet do połowy
kwietnia. Wiosną z zimowego snu budzi się nie
tylko roślinność,ale także zwierzęta. Świstaki i
niedźwiedzie opuszczają swoje kryjówki, pojawiają
się ptaki powracające na okres letni. Gdy w
dolinach robi się ciepło i zaczyna się zielenić, w
wyższych partiach gór jest nadal jeszcze dużo
śniegu, który w wielu miejscach może występować
tam nawet do lata. Zachęcam do wędrówek po
tatrzańskich dolinach właśnie wiosną.    Marysia A.

krokusy
Mając obecnie trochę więcej
wolnego czasu, możemy
nadrobić nasze zaległości
filmowe. Zamiast wybrać się
do kina, możemy
zorganizować seans w
domu. Wybrać którąś z
dostępnych pozycji,
poprosić mamę o
przygotowanie popcornu i
wspólnie z rodzicami
obejrzeć film. 

Aladyn

Niby opowieść znana
wszystkim dzieciom, ale warto
obejrzeć ją raz jeszcze w nowej
filmowej nie animowanej,
ciekawszej dla mnie wersji.
Choćby w ramach dobrej
zabawy i dla relaksu.

Maks

Film, który ostatnio mi się
spodobał (a całą rodziną
oglądając go, bawiliśmy się
wspaniale) to „Aladyn”.
Fabularno - musicalowa wersja
znanej opowieści o
złodziejaszku Aladynie, który
ma dobre i szlachetne serce.
Pięknej i mądrej królewnie
Dżasminie. Złym i pragnącym
władzy Wezyrze Dżafarze i
Dżinnie, dziwnym niebieskim
mieszkańcu lampy, który może
magicznie spełnić trzy życzenia
tego, kto staje się właścicielem
zaczarowanej lampy.Jakie
życzenia wypowie Aladyn,
czego zapragnie Wezyr i czy
Dżinn także marzy o tym, aby
ktoś spełnił jego życzenie,
dowiecie się gdy zdecydujecie
się zobaczyć ten film. 

Maria A.

Maks
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Czas wolny w domu? Co robić? Oto kilka pomysłów!

Jak spędzać wolny czas w domu?
W okresie pandemii spowodowanej koronawirusem najlepiej nie wychodzić z domu. Oto kilka pomysłów na spędzenie wolnego czasu.

Polecam Ci poszukać w swojej biblioteczce książek, których nie przeczytałeś. Jeśli takich nie masz to
możesz stworzyć własną książkę lub komiks. Ja zaczęłam pisać książkę , którą nazwałam ,, Przygody
Filozofka”.
W długie wieczory możesz z całą rodziną grać w gry planszowe. Polecam Ci: Super Farmera, Hungry
Monsters ,Wyprawę po skarb, Zgadnij kto to oraz Dobble.
Moim ulubionym zajęciem jest układanie klocków Lego. Was na pewno też to zainteresuje. Lego, jak
sama nazwa wskazuje „ leg godt”- baw się dobrze, od blisko 90 lat dobrze bawią się dzieci na całym
świecie, Jeśli masz rodzeństwo pobaw się z nim, na pewno się ucieszy.
Ćwicz gimnastykę lub inny sport. Ciekawe treningi on-line znajdziesz w internecie.
Z plasteliny lub ciastoliny możesz ulepić różne rzeczy. Możesz też rozwijać swój talent plastyczny czyli
rysować lub robić prace artystyczne.
Wieczorem możesz oglądać film lub bajkę. Oto kilka moich ulubionych: „Shrek”, „Hotel Transylwania”,
„Sezon na Misia” i „Zakochany Kundel”.
Twoi rodzice się ucieszą, gdy posprzątasz swój pokój, a Tobie będzie przyjemniej w nim przebywać.
Nie spotykaj się z kolegami lub koleżankami do czasu odwołania pandemii. Pamiętaj, że inteligentny
człowiek nigdy się nie nudzi:)

Czas kiedy nie możemy wychodzić z domu na
nasze ulubione zajęcia z pływania, grania w piłkę
nożną, tenis, tańce, zajęcia na rolkach i inne
zajęcia sportowe, jest dla nas ,małych sportowców,
trudny do przetrwania. Musimy siedzieć w domu,
kiedy rozpiera nas energia i jesteśmy źli,że
pozamykali nas w domach. Ale ja nie zamierzam
siedzieć bezczynnie i czekać aż otworzą baseny,
hale i nasze szkółki sportowe. Mam dla Was kilka
propozycji jak aktywnie spędzić ten trudny
czas. Oto kilka z nich. Bardzo fajnie jak z nich
skorzystacie i rozruszacie swoje kości. Warto
poszperać w internecie i na YouTube – znajdziecie
tam wiele filmików z instrukcjami i ćwiczeniami na
tzw. rozładowanie energii. Można też zawsze
zacząć dzień od 10 minutowej gimnastyki i
lekkiego rozciągania, które wprowadzą nas w
dobre samopoczucie.

p Po kilku godzinach siedzenia przy zdalnym
nauczaniu i odrabianiu tych męczących lekcji,
dobrze jest wyrzucić tę zgromadzoną energię
właśnie włączając sobie YouTube z filmikami
podczas których wzmocnimy nasze mięśnie.
Dla Was Drogie koleżanki mam muzyczną
propozycję na spędzenie czasu. Można porostu
włączyć swoją ulubioną muzykę i wytańczyć swoje
emocje i nadmiar energii. Jeśli nie macie ochoty na
własną inwencję twórczą polecam YouTube z
gotowymi tańcami np. Zumba.
Żeby nie być gołosłownym, przyznam się Wam, że
sprawdziłem to na sobie i TO DZIAŁA!!! Ćwiczę
codziennie, korzystam z propozycji różnych
ćwiczeń na YouTube. Celowo nie podaję gotowych
linków, bo propozycji jest wiele i na pewno każda i
każdy z Was znajdzie coś dla siebie.
Powodzenia!!!
                                                                   Szymon
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Witaj wiosno!
Natalka
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krzyżówka
Czeszka
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pytania
Czeszka
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    2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to
obchodzimy między 1 a 3 maja, czyli miedzy Świętem Pracy a Świętem Narodowym
Trzeciego Maja obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego
samego dnia obchodzony jest DzieńPolonii i Polaków za Granicą. 
Flaga Polski (Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej) – oprócz godła i hymnu to
jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Flagą jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 i barwach Rzeczypospolitej
Polskiej - białej i czerwonej). Za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem
Polski umieszczonym pośrodku białego pasa, tak również wygląda bandera
określająca przynależność państwową Polskiego statku.
Barwy Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to biel i czerwień, które są odwzorowaniem
kolorystyki godła państwowego. Kolor biały symbolizuje orła, a czerwony pole tarczy
herbowej. Znak orła w godle jest ważniejszy, dlatego, kolor biały znajduje się zawsze
na górze, czerwony kolor symbolizujący tło na dole. Dlatego tez poprawnie mówimy,
że flaga Polski jest biało-czerwona.

2 maja nie tylko na budynkach państwowych, ale także prywatnych
pojawiają się flagi. Miasta przyozdabiane są barwami narodowymi.
Powszechne stało się także noszenie w tym dniu kokardy
narodowej w barwach państwowych.
Musimy pamiętać o tym, że flaga jest jednym z najważniejszych
symboli państwowych i trzeba się z nią należycie obchodzić. Musi
być ona czysta i zadbana, umieszczana na masztach lub w
miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i nie powinna dotykać
podłoża.
Każde państwo posiada własną flagę. Na świecie są ich setki.
Najbardziej podobne do polskiej są flagi Indonezji i Monako, które
są czerwono-białe. Ponad 50 krajów świata obchodzi święto na
cześć swoich barw narodowych. Istnieje także specjalna nauka
zajmująca się flagami - weksylologia – od łacińskiego vexillum,
czyli sztandar, chorągiew.                                                                     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski
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Najbardziej znane, najpiękniejsze, najciekawsze i
najoryginalniejsze wzory flag.

Zjednoczone Królestwo
USA

Unia Europejska
Nepal

Flaga Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej–to oficjalna nazwa flagi Wielkiej
Brytanii. Mniej zobowiązująco brzmi jej przydomek 
Union Jack. Flaga zyskała go,gdyż początkowo nie
była stosowana jako flaga, lecz jako proporzec.  ‘Jack’
to po angielsku nie tylko zdrobnienie od imienia John,
ale też termin oznaczający ‘proporzec’ – stąd właśnie
Union Jack, czyli Zjednoczony Proporzec, pod którym
połączyły się aż trzy królestwa.

Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
potocznie zwana Stars and Stripes (Gwiazdy i
pasy) to trzynaście równej wysokości poziomych
pasów, na przemian czerwonych i białych
(czerwony na początku i końcu), a w lewym
górnym rogu flagi znajduje się niebieski prostokąt
a na nim pięćdziesiąt pięcioramiennych białych
gwiazd. Gwiazdy symbolizują 50 stanów
amerykańskich, a 13 pasów – 13 pierwotnych
kolonii.

Flaga Unii Europejskiej
Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu
na lazurowym tle symbolizuje solidarność i
harmonię między narodami Europy. Liczba gwiazd
nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12
oznaczającej doskonałość i całość, nie zależy od
liczby krajów członkowskich.Krąg zaś, w który
gwiazdy zostały ułożone, jest między innymi
symbolem jedności.

Flaga Nepalu  to jedyna na świecie flaga
państwowa, która nie jest czworokątem. Nawiązuje
ona do tradycyjnych trójkątnych chorągwi
azjatyckich. Dwa trójkąty symbolizują
Himalaje oraz dwie religie - hinduizm i buddyzm.
Karmin jest narodową barwą Nepalu. Księżyc i 
Słońce początkowo symbolizowały rody króla i
premiera, a także życzenie, by naród mógł żyć tak
długo jak te dwa ciała niebieskie.

Remik
Remik

Remik
Remik
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Gry planszowe warte polecenia.
Jeżeli interesujesz się flagami i lubisz poznawaćciekawostki dotyczące innych państw, gorącopolecam Mistrzowskie karty – Państwa, dziękiktórym poznasz około 150 nowych faktów i będzieszmógł sprawdzić swoją wiedzę przy pomocy 50quizów podzielonych na kategorie i poziomytrudności. Lub edukacyjną, rodzinną grę planszową„Wszystkie państwa świata” sprawdzającąznajomość flag i wiedzę o 195 krajach świata.Dzięki tym dwóm pozycjom możesz wzbogacićswoją wiedzę i poznać całe mnóstwo interesującychi ciekawych faktów.                                            Remik

Wszystkie państwa świata Mistrzowskie Kary-PaństwaRemik Remik
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okładka

Szczuroburger

Jedną z moich ulubionych książek jest Szczuroburger. Napisał ją David Walliams.
Jednym z bohaterów tej książki jest dziewczynka imieniem Zoe. Jej mama zmarła, gdy była mała, a tata
wychowywał Zoe sam. Ponieważ pracował w fabryce lodów, przynosił córce do spróbowania różne ich smaki.
Później opowiadał swojemu szefowi o tych smakach, które najbardziej przypadły do gustu dziewczynce.
Najbardziej nie smakowały dziewczynce lody ślimakowo-brokułowe :)
Życie Zoe upływało szczęśliwie, pomimo braku matki, dopóki nie pojawiła się w jej życiu macocha Sheila. Była
ona dla dziewczynki bardzo niemiła. Ulubionym zajęciem Sheili było jedzenie krewetkowych prażynek i
oglądanie telewizji. Zoe miała swojego chomika, którego bardzo lubiła. Jednak pewnego dnia chomik zdechł.
Jej macocha w ogóle się tym nie przejęła,ale Zoe z tego powodu bardzo cierpiała.
Koło szkoły Zoe znajdował się kiosk ze słodyczami. Zoe często tam bywała. Był tam bardzo miły kioskarz,który
nazywał się Raj. Raj dawał Zoe za darmo do obskubania brzegi batonika, a potem sprzedawał go znowu. Raj
miał bardzo dobre serce.
Obok szkoły również była furgonetka z burgerami. Był na niej napis Burgery Burta. Burt to sprzedawca
burgerów. Miał nadzwyczajnie okropne burgery, ale dzieci ustawiały się w kolejce do furgonetki dlatego, że
jeszcze bardziej nie lubiły jedzenia ze stołówki. Do tego Burt miał brudną koszulkę, pokryte tłuszczem dżinsy i
zakładany na to poplamiony krwią fartuch. Gdyby tego było mało miał jeszcze brudne ręce i gęstą czuprynę,
którą pokrywał łupież.
Jak widzicie w książce jest wiele dziwnych postaci, niespodziewanych zwrotów akcji a zakończenie jest
pozytywne. Książkę polecam odważnym dzieciom . Dodatkowo wewnątrz znajdziecie zabawkowy kupon na
darmowego burgera w Burgerach Burta. Promocja nie dotyczy bułki:) 

Lubicie czytać ale nie wiecie, jaką książkę przeczytać jako następną? Być może
zachęci Was ta recenzja. Przyznacie, że tytuł jest bardzo zabawny :)

Marysia Sz.
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Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Wielkoludki

Wielkoludki.
 Co by było, gdybyśmy rośli bez końca? Przeczytajcie, co na ten temat mają do powiedzenia
Wasi koledzy i koleżanki z klasy drugiej.

Hugo

Alex

Bartek

Natalia

Bartek
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