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Marta Raniszewska

WSTĘPNIAK
UCZYĆ,
BAWIĆ,
A MOŻE...
Aktualny

czas

spotkaniom,

ale

nie

sprzyja

musimy

być

dobrej myśli, że niedługo spotkamy
Kochani Uczniowie i Nauczyciele.
Witam Was w pierwszym numerze
„Lawendowych Wieści” w nowym,
2021 roku! Witam po bardzo
aktywnym okresie, jakim jest czas
Bożego Narodzenia
i Sylwester i ferie. Mam nadzieję,
że ten czas minął Wam szczęśliwie,
spokojnie,
zdrowo
i
przede
wszystkim bezpiecznie. Pogoda za
oknem jest niesamowita - lekki
przymrozek i mnóstwo białego
puchu! Zaspy śniegu zachęcają do
zjazdów na „jabłkach” czy sankach.
Budowanie bałwana, tworzenie
wykopów i rzucanie się śnieżkami
jest świetną propozycją zabawy.

się wszyscy wspólnie w szkole.
Głośnym rozmowom i śmiechom
nie będzie końca. Niestety teraz
jedyną możliwością, by poczuć się
częścią społeczności szkolnej jest
wirtualny sposób przekazu i ta
gazetka.
W tym roku życzę Nam Wszystkim
jak

najszybszego

powrotu

do

"normalności".
Bez

zbędnego

przedłużania,

zapraszam do czytania :)

Nauczyciel
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Agnieszka Kubiak

Kącik Pozytywnego
Myślenia!

Agnieszki Kubiak
Dlaczego mrugamy?

Jak namówić rodziców na zwierzątko?

Gdy powieka ociera się o gałkę oczną,
nawilża ją, a konkretnie jej powierzchnię
filmem łzowym. Film łzowy jest to
wydzielina, która oczyszcza oko
np. z zarazków czy kurzu. Po prostu
z brudu, który dostaje się do oka.
Dodatkowo film łzowy zawiera substancje
bakteriobójcze. Tak więc mrugamy aby
stale oczyszczać nasze gałki oczne.

Zwierzę w domu to bardzo poważna
decyzja i przede wszystkim duża
odpowiedzialność. Trzeba o nie dbać,
karmić, sprzątać po nim, jeździć do
weterynarza i wiele innych. Może na
początek zacznij pomagać w domu,
sprzątaj po sobie, pomagaj w domowych
obowiązkach np. wyrzucanie śmieci czy
odkurzanie. Porozmawiaj z rodzicami
i pokaż, że zależy Tobie na posiadaniu
zwierzaka.

Masz pytanie do Pani Agnieszki?
Oto link do anonimowych pytań:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwE4YAf9CtHrnf4MXo9jSsjNc8
YhAImMP9rAdAeQuVhuxmWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
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Krzysztof Prusik

ŻYCIE
PIŁKARZA

Mam na imię Krzysiek i chodzę
do klasy Ie. Piłka nożna jest
moją pasją od wielu lat. Gdy
tylko nauczyłem się chodzić,
zacząłem zabawy z piłką.
W 2018r. rozpocząłem karierę
piłkarską w klubie „Jaguar
Gdańsk.” Mam treningi trzy razy
w tygodniu, a w weekendy
kilkugodzinne
sparingi
lub
turnieje. Moją ulubioną pozycją
jest „prawe skrzydło”. Uwielbiam
także strzelać gole oraz różne
zabawy z piłkami. Jest to trudna
dyscyplina sportu, ale doskonale
wiem, że „Trening czyni mistrza”,
dlatego też staram się nie
opuszczać żadnych treningów.

Lubię także oglądać mecze z tatą i bratem.
Moją ulubioną drużyną jest FC Liverpool.
Moim idolem piłkarskim jest Lionel Messi.
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- Majkowska
Górczak

BELFER W KUCHNI

Jogurtowe Parfait
Pod nazwą "Jogurtowe Parfait" ukrywa się po prostu mieszanka jogurtu
naturalnego (najlepiej sprawdza się grecki) i dodatków. Do wyboru mamy
świeże owoce, konfitury, muesli, granolę, suszone owoce, orzechy, migdały,
pokruszone ciasteczka itp. Ten przysmak nadaje się idealnie na śniadanie,
a dzieci z łatwością przygotują go samodzielnie. Wykonanie jest proste:
warstwa owoców (muesli, granoli itp.), jogurt, kolejna warstwa owoców
(albo tym razem innego wybranego dodatku) itd. Górę możemy nawet
posypać pokruszonymi ciasteczkami, polać sosem owocowym lub
czekoladowym - będzie bardziej odświętnie!
Smacznego!!!

Nauczyciel
Agnieszka Kubiak
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Dzień Babci i Dziadka
Jak wszyscy wiemy nasze babcie i dziadkowie mają swoje święto w STYCZNIU.
A dokładnie Dzień Babci wypada 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. Kto wie dlaczego
akurat wtedy? A więc... już wyjaśniam. W 1964 roku za sprawą tygodnika „Kobieta i Życie”
powstał pomysł uczczenia babci. Ideę tą podchwycił i spopularyzował „Tygodnik Poznański” i już
w rok później po raz pierwszy nieśmiało, właśnie w Poznaniu, zainaugurowano to święto. I choć
stało się to zupełnie przypadkowo, jakby niechcący, to za sprawą Poznania ten uroczy dzień od
57 już lat świętujemy w całym kraju. W styczniu 1965 roku, w grodzie nad Wartą występowała
gościnnie wspaniała artystka – Mieczysława Ćwiklińska. Obchodziła akurat swoje 85 urodziny.
Zastanawiano się jak je uczcić. Ryszard Danecki z redakcji „Expressu Poznańskiego” wręczając
jej tort i kwiaty, przekonywał aktorkę, że to właśnie z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony
w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express Wieczorny” i tak to się zaczęło. Zamówiono
więc wielki tort z napisem „Dla babci”. Po pierwszym akcie nobliwej aktorce wręczono kwiaty
i tort, wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się właśnie w tym dniu 21 stycznia Dzień Babci.
Warszawski „Express Wieczorny” podchwycił pomysł i w 1966 roku 21 stycznia też ogłosił
Dniem Babci. I tak zaczęło się w całej Polsce. Jeśli chodzi o Dzień Dziadka jego obchody
zaczęły się dopiero w latach 70. od konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty takiego dnia
w kalendarzu. Początkowo Dzień Dziadka miał być obchodzony 30 maja w dniu urodzin
Mieczysława Fogga, ale taki termin nie przyjął się i później zaczęto go obchodzić bezpośrednio
po Dniu Babci. A samo święto do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki
w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze.

Julia Kozłowska
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RECENZJA książki
„Był sobie pies” Cameron W. Bruce
Książka opowiada o czterech wcieleniach jednej psiej duszyczki. Toby, Bailey,
Ellie i Koleżka to imiona, które miał podczas przemienień nasz bohater. Jest to
bardzo mądra książka, która uczy miłości i czułości. Pokazuje, że warto być
dobrym, ponieważ potem ktoś nam się odwdzięczy za to co zrobiliśmy. Bailey to
bardzo mądry pies, który w każdym wcieleniu uczy się czegoś nowego.
Najdziwniejsze w nim jest to, że czworonożny przyjaciel zapamiętuje wcześniejsze
życie dzięki czemu jego umiejętności może wykorzystywać za każdym razem.
Bardzo przywiązuje się do ludzi przez co chce poświęcać swoje zdrowie aby
ratować inne osoby. To sprawiało, że jest wyjątkowy. Pierwsze kilka rozdziałów
może wydawać się nudne, jednak nie należy się od razu zniechęcać, ponieważ
książka w późniejszych rozdziałach bardzo wciąga, aż ciężko się od niej oderwać.
Według mnie jest godna polecenia, momentami wzrusza. Bardzo mi się spodobała
i chętnie przeczytam ją jeszcze raz.
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TEN ŚWIAT JEST NAPRAWDĘ
POMERDANY!
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Karolina Ptak

RECENZJA filmu
,,BĘDZIEMY BOHATERAMI”
Chciałabym Was zachęcić do obejrzenia familijnego filmu pod tytułem ,,Będziemy
Bohaterami”.
Film ten jest przeznaczony dla osób od 7 roku życia. Opowiada on o dzieciach
superbohaterów, które próbują uratować świat przed potencjalnym niebezpieczeństwem,
które kryje się pod postacią potworów. Mali bohaterowie przeżywają tam wiele ciekawych
przygód, które są zarówno niebezpieczne jak i zaskakujące. Jedna z przygód była
związana z zamknięciem dzieci w bunkrze ochronnym firmy należącym do ich rodziców.
Dzięki mocy jednej z bohaterek czyli mocy przewidywania przyszłości poprzez rysunki,
udało im się zobaczyć, że zaraz przez wentylator wkradnie się groźny potwór. Szybkie
opracowanie planu ucieczki uchroniło ich przed spotkaniem z tym potworem. Następnie po
wyjściu z bunkra napotykali na różne trudności. Dzieci również przechodzą szkolenie, aby
stawić czoła niebezpieczeństwu i uwolnić porwanych rodziców. Pod koniec filmu cała
drużyna małych bohaterów dowiaduje się czegoś zaskakującego.
Moim zdaniem warto obejrzeć ten film, ponieważ jest on bardzo wciągający i trzymający
w napięciu. Uczy pracy w grupie, oraz wytrwałości i walki do końca.
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Adrianna Choinka - Majkowska

DIY LAURKA DLA
DZIADKA LUB BABCI
Dzień Babci - 21 stycznia
Dzień Dziadka - 22 stycznia

Styczeń to nie tylko początek roku, czas postanowień, ale również okazja do
świętowania. Już lada moment Dzień Babci i Dziadka. To święto to piękna tradycja,
a pomysłów na jego podkreślenie jest coraz więcej. Jednak czy zawsze to musi być
prezent? Naszych ukochanych seniorów z pewnością ucieszy ręcznie wykonana laurka.
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Adrianna Choinka - Majkowska

JAK SAMODZIELNIE ZROBIĆ PAPETERIĘ?
1. Zdecyduj, jakie kredki połączysz i zetrzesz.
2. Umieść tarkę na papierze i ciągłym, równym ruchem zetrzyj cały papier. Upewnij się, że robisz to
tak równomiernie, jak to możliwe! Jeśli nie, w jednym miejscu utworzysz dużą plamę kredki.
3. Powtórz czynność ze wszystkimi wybranymi kolorami kredek.
4. Ostrożnie ułóż jeden arkusz pergaminu na papierze akwarelowym, aby kawałki kredki nie
fruwały wszędzie.
5. Z pomocą dorosłego umieść średnio podgrzane żelazko na papierze pergaminowym i mocno
dociśnij jednym ciągłym ruchem.

6. Usuń papier pergaminowy i podziwiaj swoją grafikę stopioną kredką!
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UWAGA KONKURS
"MOTYLA NOGA"
Kochani uczniowie, zachęcamy Was do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym organizowanym przez ( www.ckagora.pl )
Centrum Kultury AGORA! Jest to ogólnopolski konkurs plastyczny
„MOTYLA NOGA”.
„(...) Piękne, subtelne i delikatne, a zarazem zdumiewająco mocne.
Motyle są jednym słowem niezwykłe. Mało które owady, aż tak
zachwycają swoim wyglądem. Majestatycznie unoszące się
w powietrzu, motyle rozsiewające swoją magię i blask.
MOTYLA NOGA to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiego
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego tematem są
wszystkie motyle, dzienne i nocne. Magiczne owady, które bywają
inspiracją dla wielu artystów, poetów, muzyków i wynalazców, ze
względu na swoje budzące zachwyt kolory i fascynujący cykl
życiowy, przeobrażające się z niezbyt atrakcyjnej gąsienicy
w bajecznego motyla. Zapraszamy do twórczej oraz kreatywnej
interpretacji tematu! Niech każdy z Was poczuje w brzuchu motyle
ekscytacji!! (...)”
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Ogranicza Was tylko i wyłącznie wyobraźnia!
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat oraz
osób z niepełnosprawnościami do 18 lat.
Będziemy wdzięczni, jeśli postanowicie podzielić się zdjęciami swojej
twórczości
i
wyślecie
je
również
na
maila
LAWENDOWEWIESCISP6@GMAIL.COM. Z wielką przyjemnością
stworzymy z nich wspaniałą galerię :)
Oczywiście swoich prac przede wszystkim nie zapomnijcie
wysłać również na adres ORGANIZATORA KONKURSU! Prace
konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do
11.02.2021r., do organizatora konkursu.
Po resztę informacji zapraszamy na stronę:
https://www.ckagora.pl/motyla-noga-ogolnopolski-konkursplastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy/
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Adrianna Choinka - Majkowska

CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że...?

1. Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca,
w których nie można kupić Coca-Coli.
2. 8 Polaków otrzymało Nagrodę Nobla. Są to:
Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz,
Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech
Wałęsa, Józef Rotblat, Wisława Szymborska oraz
Olga Tokarczuk.
3. Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem
na świecie.
4. Zaskakujące jest, że Australia jest najbardziej
otyłym krajem na świecie od 2012 r., a odsetek
otyłości wynosi 26 procent.
5. W kasynach hazardowych w Las Vegas nie ma
zegarów.
6. Honolulu to jedyne miejsce w Stanach
Zjednoczonych, które posiada pałac królewski.
7. Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty
kraj w Europie, a ma ponad 8000 km plaż.
8. Stany Zjednoczone nie posiadają języka
urzędowego.
9. Jedna trzecia wszystkich portów lotniczych na
świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
10. Mexico City tonie w tempie 10 cm rocznie,
10 razy szybciej niż Wenecja.

Julia Krzemińska
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Adrianna Choinka - Majkowska

DOWCIPY

Śmiech, to zdrowie!

Zatłoczony pociąg w bardzo mroźny
dzień. Nagle z końca wagonu słychać
wołanie:
- Lekarz! Czy jest w pociągu lekarz?!
Pani z przedniego siedzenia rzuciła
się do pomocy, przeciska się między
podróżnymi i woła:
- Jestem, jestem! O co chodzi?
Facet , który krzyczał, podnosi na nią
wzrok znad krzyżówki.
- Choroba gardła na sześć liter?

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do
ciepłych krajów?
- Bo to za daleko żeby iść piechotą.

Czemu słońce nie chodzi do szkoły?
- Bo ma za dużo stopni.
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Agnieszka Kubiak

RUSZ GŁOWĄ
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Agnieszka Kubiak

Krzyżówka
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Agnieszka Kubiak

Kolorowanka zimowa
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