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A w tym numerze:

- wiersz ucznia naszej szkoły

- walentynka - sposób wykonania

- życzenia od redakcji 



O  feriach

Upragniony czas się zbliża , odpoczynku czyli ferii,

ale nie jest jednoznaczne, że jest  to czas fanaberii.

Każdy z uczniów coś planuje, by daleko być od szkoły,

wtedy wszyscy -  bez wyjątku- to po prostu są anioły!

Ktoś pojedzie więc do babci, dziadka - jeśli  ma  te możliwości,

bo najstarsze pokolenie czeka zawsze  w gotowości.

Inny pewnie znów  wybierze  jakiś obóz, zimowisko,

by na łyżwach, nartach, sankach,  zrobić śnieżne  widowisko.

Ale chwila-pamiętajmy, że nie wszyscy gdzieś się ruszą,

odpoczywać będą w  domu, z nudów często się burmusząc.

Nuda wrogiem jest  młodości, nigdzie się nie chcemy nudzić,

każdy wiedzieć chce  codziennie, po co rano ma się budzić.

Liczne harce w czasie zimy  to zabawy przecież przednie,

telewizor albo smartfon z atrakcjami swymi blednie.

Wolny czas , brak zajęć szkolnych  jest potrzebny- dobrze wiecie,

nawet  każdy  nauczyciel jest na dydaktycznej diecie.

Zatem ferie, radość  wielka,  można robić to, co lubisz

ale…  jeśli nie wiesz  po co… bardzo szybko się pogubisz.



Może warto też się cieszyć, kiedy koniec ferii  będzie,

bo gdy nauka znów się zacznie, wiedzy przecież nam przybędzie.

Zapamiętać może warto, że czas wolny daje siłę,

by rozważnie zapisywać codzienności swej fabułę.

Ferie, szkoła, nauczyciel - wszystko razem się przeplata

i  po latach- mądry człowiek  -  to  wysiłku jest zapłata! 

                                                         Janek Gelardi

Walentynka – sposób wykonania + przykładowe życzenia ;)

Instrukcja wykonania walentynki

1.Weź klej, nożyczki, długopis lub pisak, jedną białą kartkę, dwie różowe  i jedną 

czerwoną.

2.Z różowej kartki wytnij jak największe serce, z czerwonej mniejsze, a z drugiej 

różowej najmniejsze.

3.Zegnij największe różowe serce na pół, jego połowę przyklej na białą kartkę A4.

4.Czerwone serce także złóż na pół i przyklej na największe różowe serce, to samo 

zrób z najmniejszym - przyklej jego połówkę na czerwone serce.

5.Pod połówkami serc, które nie zostały przyklejone,  napisz życzenia 

walentynkowe.



6.Na samej górze kartki (białej) napisz „Walentynka”.

Przykładowe życzenia:

- Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek!

- Znajdź sobie wymarzoną miłość 

- Podróżuj w nieznane  =^.^=

- Zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń ;-)

- Sukcesów w szkole, jak i w pracy ;-0



POWODZENIA ! Szczęśliwych ferii !


