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 WAKACJE TU ,TU …Ż Ż

      Wielkimi  krokami  zbliżają  się  wakacje.  Jeszcze  kilka  dni
wytężonej  pracy  i  będziemy  mogli  odpocząć  po  wielu  miesiącach
szkolnych  obowiązków.  Ten  rok  szkolny  nas  zaskoczył.  Nikt  nie
przypuszczał, że przyjdzie nam zmierzyć się z czymś, co nazywa się
„zdalne  nauczanie”.  Pandemia  koronawirusa  zmieniła  rzeczywistość,
również  tę  szkolną.  Początki  były  trudne.  Uczyliśmy  się
funkcjonowania  na  odległość.  Z  każdym  tygodniem  nabieraliśmy
wprawy, zdobywaliśmy nowe doświadczenia i  umiejętności.  Podobnie
jest z wakacjami. To cenny czas, nie tylko ze względu na masę czasu
na wypoczynek, ale też  szansa na nowe odkrycia, rozwój osobisty czy
zawieranie  nowych  znajomości.  Możemy  wtedy  porzucić  rutynę
i spróbować w życiu czegoś nowego.  Gazetka szkolna, którą właśnie
przeglądasz też była „nowa”. W tym roku szkolnym po raz pierwszy
pojawiło się jej elektroniczne  wydanie. 
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Chcąc podsumować nasuwają się pytania: Czy podobało Wam się
nowe „Bez umiaru”? Czy było interesujące? Czy znaleźliście w niej coś
dla  siebie?  Czy  coś  Was  zainspirowało?  A  może  należałoby  coś
zmienić?  Może  macie  pomysły  i  chcielibyście  dołączyć  do  naszej
redakcji i współtworzyć gazetkę? Jeśli tak, to zapraszamy i czekamy
na  Was  w  nowym  roku  szkolnym  po  wakacjach.  Tymczasem
dziękujemy,  że  byliście  z  nami,  że  pomagaliście  redagować  każde
wydanie,  przysyłając  artykuły.  Nie  pozostaje  nic  innego  jak  tylko
życzyć  wszystkim  słonecznych  i  udanych  wakacji.  Wypoczywajcie
aktywnie, a przede wszystkim bezpiecznie.

                                                                                 

                                               Zespół redakcyjny 

„Bez umiaru”
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Moje letnie wakacje

-ankieta

 Czy  jesteście  ciekawi  wyników  ankiety  przeprowadzonej  wśród
uczniów  na  temat  wakacji?  Pewnie  nikt  nie  będzie  zaskoczony,  że
zdecydowana większość lubi wakacje. A można ich  nie lubić? Można się
ewentualnie  trochę  nudzić  na wakacjach,  ale  na  to też  jest  sposób
według uczestników ankiety. 

Oto kilka z nich:

                        "Sprzątam"

"Organizuję konkursy i zabawy"
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"Gram w gry komputerowe i czytam książki przyrodnicze lub oglądam filmy na

kanałach przyrodniczych w TV"

A czy to prawda, że w czasie deszczu dzieci się nudzą? Ten mit 
też został obalony. Okazuje się, że nadal gracie w gry planszowe. 

Wielu z was ceni sobie szachy.
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A jakie miejsca najchętniej odwiedzacie?

"Wyspy Kanaryjskie"

Pozazdrościć!

"Parki i Muzea"

"Zoo, park lub jadę do lasu na spacer"

Niezmiennie największym powodzeniem cieszą się góry, morze, wyjazdy
nad jezioro oraz pobyt w domu. 

Co robicie najczęściej?

Wychodzić z kolegami, grać w gry, odpoczywać, może przeczytać jakąś książkę, 
nauczyć się czegoś przydatnego"

"Spędzać czas na świeżym powietrzu"

"Jeżdżę nad jezioro, nad morze lub do mojej ciotki na wieś. "
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Podsumowując   -  można  powiedzieć,  że  bez  względu  na  to,  gdzie
spędzacie  wakacje  najważniejsze,  by  nie  zapominać,  że  ten  wypoczynek
powinien być aktywny. Oto kilka propozycji waszych kolegów i koleżanek.

               Marcel B.

          Marta J.

                                                   
 

        Weronika L.
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         „BIEG PO ZDROWIE”

W naszej szkole już kolejny rok realizowany jest program „Bieg
po zdrowie”. Skierowany jest on głównie do uczniów klas czwartych,
a jego nadrzędnym celem jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji
tytoniowej  wśród  dzieci  i  młodzieży  oraz  pokazanie  atrakcyjności
życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Uczniowie w cyklu 6
lekcji zdobywali wiedzę na temat nikotyny, składu dymu tytoniowego
czy skutków palenia papierosów. Lekcje były aktywne, gdyż uczniowie
mogli  dyskutować,  wymieniać  doświadczenia  z  ich   najbliższego
otoczenia,  a  także  szukać  pomysłów  i  rozwiązań  problemów
nikotynowych.   Wiele  z  tych  lekcji  poświęconych  było  kwestii
asertywności. Uczniowie poznawali techniki postaw asertywnych oraz
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ćwiczyli  symulacje sytuacji,  kiedy należy stanowczo, aczkolwiek nie
obrażając nikogo powiedzieć NIE. 

Zwieńczeniem  programu  były  prace  plastyczne  realizowane  przez
dzieciaki. Oto kilka prac:

Seweryn D.

 
     Mikołaj C.

9



Nadia D.

Weronika L.
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E-learning

https://ec.europa.eu/education/news/coronavirus-online-learning-resources_pl

Because of coronavirus we are in quarantine, but it doesn’t mean that we do not

study at all. We have online classes at home. It seems that we have to learn more on our

own. Teachers send us worksheets that we need to do at home. In fact, teachers are

always willing to help us when we have a problem with a task. They talk to us during

online lessons and ask if we need help with something. We can text them whenever we

need help or when we don't understand something. Of course, we have tests, but we are

not taking paper tests nowadays as always. We use different platforms to do tests like

quizziz. Online learning has its pluses and minuses. One of the advantages is that you can

spend more time answering questions or doing exercises. Moreover, you can have a look at

your notes when you take a test. On the other hand, online school is also problematic

because for example you take a test and you lose an Internet connection. It’s stressful

then, but in such cases teachers usually try to understand our problem and as a result they

let us take a test again. 

Piotr, kl. 8A
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https://www.kujawsko-pomorskie.pl/uzaleznienia/33747-poszukajmy-autorytetow 

Podczas okresu nauczania zdalnego w ramach jednej z lekcji wychowawczych
uczniowie z klasy 5B zostali podpytani o ich autorytety :) kilkoro z Nich chętnie
się wypowiedziało w tym temacie i zdradziło, kogo starają się naśladować, kto

jest dla nich autorytetem... 

Adam przyznaje, że ma kilka autorytetów, które są warte
naśladowania.

• Pani  Anna  Gołek-Mwaba,  wiem  pomyśli  pani,  że  się
podlizuje lecz tak nie jest. 
Teraz  dlaczego  wybrałem  panią,  ponieważ  pani  umie
naprawdę dobrze język angielski, który w przyszłości
będzie mi bardzo potrzebny.

• Christina  Aguilera,  to  piosenkarka  oraz  aktorka,
która ma 32 lata i jest dumną matką. Moim zdaniem
śpiewa nieziemsko i jest dla mnie przykładem.

• Moja mama, jest kobietą która żadnej pracy się nie
boi. Jest ona kochającą mamą mnie i mojej młodszej
siostry Heleny, nawet gdy ma mnóstwo pracy i tak jako
pierwsza wychodzi z opresji i ma dla nas dużo czasu.
Czyli jednym słowem idealna.
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• Mój tata jest bardzo odważny, oraz silny. Ma bardzo
ciężką prace za co go podziwiam.

• Moja babcia jest osobą, która zawsze ma humor nawet
gdy się dzieje źle.

• Mój  dziadek  to  facet  który  wszystko  naprawi  bez
wyjątku czy to rower,czy nawet samolot bo w końcu to
była jego praca - naprawiał wojskowe samoloty i  był
głównym oficerem. Ma powód do dumy.

To już chyba wszystko lecz każdy mógłby być dla kogoś
autorytetem, ponieważ każdy z nas nosi w sobie coś do
naśladowania i każdy nosi coś innego choćby to był mały
maleńki szczególik to i tak jest godny do naśladowania.

Dla Marcela autorytetem jest Jego mama...

W moim życiu jest kilka osób godnych naśladowania,
ale dla mnie największym autorytetem jest moja mama. Jest
bardzo miła i pomocna. Gdy czegoś nie potrafię, ona zawsze
mi to wytłumaczy i nauczy. Zawsze mogę na nią liczyć,
nawet w tych najtrudniejszych dla mnie sytuacjach. Gdy mam
problem lub jest mi smutno, zawsze umie mnie pocieszyć,
a problem  rozwiązać.  Ma  duże  poczucie  humoru,  dlatego
zarówno ja jak i inni lubią spędzać z nią czas. Mojej
mamie bez wahania mogę się zwierzyć i zdradzić wszystkie
sekrety wiedząc, że nikomu ich nie powie. Daje mi poczucie
bezpieczeństwa.  W przyszłości  mam  zamiar  wykorzystać  te
cechy, bo wiem, że dadzą mi wiele dobrego. Jest najlepsza
na świecie! Moja mama powinna być dla innych wzorem do
naśladowania, ponieważ ma dobre serce i jest wartościowym
człowiekiem. :) <3  

Kamil wspomina o Dwayne Johnson...

Moim autorytetem jest Dwayne Johnson, ponieważ mężczyzna
ten  jest  umięśniony  i  chciałbym  wyglądać  tak  jak  on.
Dwayne  Johnson  jest  znanym  i  wybitnym  aktorem.  Zagrał
główne role w takich filmach jak: „Szybcy i wściekli”,
„Need for speed”oraz wielu innych.
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Dla Hani autorytetem są Jej rodzice...

Moim autorytetem są Moi rodzice. To Oni nauczyli mnie
mówić, pisać i kochać. Kocham ich najbardziej, ponieważ
szanują  moje  decyzje  i  zawsze  mi  doradzają.  Często
podsuwają  mi  pomysły  jak  sobie  radzić  w  trudnych
sytuacjach i jak zachowywać się w życiu codziennym. Dzięki
Nim wiem co to przyjaźń i szczerość. Ufamy sobie nawzajem.
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Do zobaczenia czyli nie „sayonara”!

Kilka słów o pasji, zrozumieniu, przyszłości
i pożegnaniu…

Niedługo  opuścimy  mury  naszej  szkoły.  Przed  każdym  ósmoklasistą
ważne  decyzje,  podwójny  stres:  niepewność  edukacyjna  i...''wirusowa
rzeczywistość''.  Chciałabym  w  tym  miejscu  poświęcić  kilka  słów  naszym
pasjom i zainteresowaniom – bez względu na rodzaj i dziedzinę. Będą nam
one  towarzyszyć  przez  resztę  naszego  życia  w  kolejnej  szkole,  uczelni,
nowej pracy, a kiedyś być może będziemy opowiadać o nich naszym dzieciom
i wnukom. Przyjdzie moment na odkrywanie nowego, ale i na kontynuację
tego co już nas interesuje. Wielu z nas chciałoby spróbować zgłębić temat
lub pochwalić  się osiągnięciami,  ale  boi  się  negatywnych reakcji  kolegów
i koleżanek. Sądzę, że takie reakcje wynikają z podstawowego braku wiedzy
o  obszarze  naszych  zainteresowań,  więc  nie  dajmy  się  zastraszyć
i zniechęcić. 

Posłużę się słowami patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej – Curie.
Słowa  te  możecie  zawsze  śmiało  skierować  do  tych,  którzy  własne
ograniczenia wykorzystują przeciwko Waszej osobie.

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć!”

Rozwijajmy  zainteresowania,  nawiązujmy  nowe  przyjaźnie,
korzystajmy  z miłych  szkolnych  doświadczeń  i  wspomnień.  Nawiązując  do
powyższego chciałabym krótkim wierszykiem przybliżyć Wam moją przygodę
z językiem japońskim. Zawsze interesowały mnie języki azjatyckie, więc jak
tylko  nadarzyła  się  okazja  do  udziału  w  lekcjach  języka  japońskiego  nie
zastanawiałam się ani chwili. Pierwszym cennym wyjaśnieniem osobliwości
języka było słowo, które cały świat nagminnie wykorzystuje, by żartobliwie
pożegnać się z kimś. Okazało się że słowo „sayonara” w Japonii wykorzystuje
się do napisów na nagrobkach. Czyli  krótko mówiąc „żegnaj na zawsze!”.
Jeżeli  znamy kogoś bardzo długo – możemy użyć sayonara i nie będzie to
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obraźliwe  lub  źle  odebrane.  Nasze  drogi  na  pewno  nie  raz  zejdą  się,
a  niektórym  przyjdzie  maszerować  dalej  przez  życie  wraz  ze  szkolnym
kolegą,  dlatego na podsumowanie: nie mówmy „SAYONARA -  さよなら ”
opuszczając podstawówkę tylko „do zobaczenia” –   „またね – Mata Ne!”

Ułożyłam  polsko-japońską  wyliczankę  w  formie  wierszyka,  aby  przybliżyć
Wam troszkę specyfikę języka japońskiego.

*Poniżej znajdziecie mini słowniczek i objaśnienia do tej rymowanki.

Wyliczanka 

Ene! Due! Rabe!                                                                                           
Co nam roczek daje w darze?                                                                        
Kwiatki kiku-shidare.                                                                                    
Poplątane,                                                                                                   
różowe i małe.
A gdzie sakura?
Tam gdzie deszczyk,                                                                                     
tam gdzie chmura!                                                                                       
Wiosna włoży swe kimono                                                                             
z góry do dołu
pokreślone                                                                                                   
wyliczanką całkiem nową.
Kto to?
Co to?
Żuraw dziobem gra na koto!!!
Między kwiatostany
trochę kanji tu schowamy.
Może tak jak origami
nasze myśli poskładamy?                                                                               
Kusudama!                                                                                                   
Zakochana!                                                                                                  
Skandal rzadki jak te płatki!                                                                         
Słowa miłość
nie odmienisz przez przypadki!                                                                     
Taka dziwna, połamana.                                                                               
Jaka to odmiana?
Nie! 

To katakana!
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kiku-shidare (菊ーしだれ): odmiana wiśni
sakura (さくら ): wiśnia
koto (箏): tradycyjny japoński instrument muzyczny, strunowy
kusudama (くす玉): jedna z tradycyjnych figur orgiami, kulista rozeta 
złożona z wielu z papierowych kwiatów
katakana (ひらがな ), hiragana(カタカナ ), kanji (漢字): nazwy trzech 
japońskich alfabetów z których składa się ten język.

„słowa miłość nie odmienisz przez przypadki” :w języku japońskim nie 
występuje odmiana przez przypadki.

origami (折り紙): japońska tradycyjna sztuka składania figur z papieru
kimono (着物) : tradycyjny strój japoński

Polska ポーランド

Japonia 日本

                                                Martyna Kaczmarek – Rogacz, kl. 8d
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Tajemnica zielonego
skoroszytu

Specjalne  miejsce  na  pamiątki  to  czasem szuflada  lub  jakaś  dolna

półka, jak to miało miejsce u nas w domu. Jako trzy lub czterolatka chętnie

buszowałam w takich miejscach. Jeden powód, dlatego że było nisko a drugi,

że wszystko co tam znalazłam było dziwne i ciekawe. Do końca nie zdawałam

sobie sprawy po czym gryzmolę lub z czego wycinam obrazki. W końcu mama

przełożyła skarby tak wysoko, abym nie mogła ich dosięgnąć. Lata mijają.

Zmuszona,  trochę  przez  kwarantannę,  postanowiłam  odkryć  zawartość

„tajemniczych”  kartonów.  Okazje  by  podzielić  się  z  redakcją  „BU”

znaleziskiem są  co  najmniej  dwie.  Pierwsza  to  Dzień  Mamy,  a  druga  to

zbliżający się jubileusz 30-lecia „Bez umiaru”!

W  jednym  z  kartonów  leżał  sobie,  troszkę  wymęczony,  zielony

skoroszyt wypełniony przez osiem pożółkłych, pierwszych numerów gazetki

„Bez Umiaru” z przełomu 1990/1991 roku. Cena gazetki była oszałamiająca!

Początkowo 300 zł – na koniec 1000 zł za jeden egzemplarz – oczywiście były

to  ceny  przed  denominacją  złotówki.  Artykuły  były  przepisywane  na

maszynie, tytuły i grafiki wykonywane odręcznie. Sklejoną całość powielało

ksero  w  nakładzie  400  potem  500  egzemplarzy.  Jakież  było  moje

zaskoczenie,  gdy  dowiedziałam  się,  że  mama  była  w  składzie  pierwszej

redakcji.  Przeprowadzała  wywiady,  pisała  artykuły  i  wiersze.  Mama  jest

również „mamą chrzestną” gazetki a jej nazwa „Bez umiaru” tak jak gazetka
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przetrwała 30 lat! Bardzo podoba mi się również dzisiejsza cyfrowa wersja

pisemka, to znak naszych czasów i dobrze, że każde pokolenie wykorzystuje

takie środki jakie są dostępne, by działać i tworzyć. Na pewno stwarza to

nowe możliwości, na przykład nie ogranicza ilości publikowanych stron tak

jak to miało miejsce 30 lat temu.

Cieszę  się,  że  historia  zatoczyła  takie  koło  i  przez  to  odkrycie

odważyłam się napisać i przesłać wiersz. Co prawda chciałam wysłać go na

konkurs w którym udział  uniemożliwiła mi epidemia, ale „Bez umiaru” to

fantastyczne  miejsce  na  premierę.  Tym  bardziej,  że  ja  również  jestem

w ósmej klasie tak jak bohaterowie załączonej fotografii.

Wiersz dedykuję wszystkim mamom z okazji ich święta… i tatusiom, bo to

również niedługo.

Tuż przed odlotem

Wzruszeniem doczepiacie mi skrzydła.
Czuję się jak ptak
gdy wyrastam z kolejnej sukienki                                                   
rodzinnego zagajnika…

Tata dąb,                                                                                             
trochę na luzie                                                                                     
stroi pianino
w omszałej etiudzie.                                                                            
Próbuje łapać myśli                                                                              
pędzące jak listki na wietrze.                                                               
Mamo drżąca brzózko…
Nie mów,                                                                                             
że motylem byłaś                                                                                 
gdy ja motylkiem jestem!                                                                     
Frunę! Lecę! 
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Uśmiechacie się gdy marudzę.                                                              
Wiem,                                                                                                  
z kubkiem kawy 
jestem taka dorosła.                                                                            
Złamię ukradkiem szminkę,
połamię obcasy.

Uśmiechacie się gdy gdaczę, obrażam
lub kompletnie nic nie umiem.                                                             
I uwielbiam Was właśnie za to!                                                             
Nie powiem głośno.
Kiedyś troskę zrozumiem…                                                                    
Uśmiechajcie się                                                                                  
gdy głowy 
pokryje Wam babie lato,
dostojne i urocze.                                                                                
Uwielbiam jak grasz…                                                                           
Uwielbiam gdy zaplatasz mi warkocze…

                                          Martyna Kaczmarek – Rogacz kl. 8d
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Pierwsza redakcja gazetki z opiekunem

 ś.p. Panem Stefanem Wojtkiewiczem
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Nr 5 gazetki, 

(odręcznie wykonane tytuły)
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Ostatnia strona jednego z numerów z tzw. stopką
redakcyjną .
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Pierwszy numer gazetki „Bez umiaru” .
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Pożegnalny artykuł ostatniego numeru pierwszego składu
redakcyjnego.
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Plany wakacyjne uczniów z klasy 5B :) 

Marcel o swoich planach mówi tak:

Lato to zdecydowanie moja ulubiona pora roku. Jest wtedy gorąco i mam

dwa miesiące wolnego, więc mogę wykorzystać ten czas na swoje ulubione zajęcia.

Tegoroczne  wakacje  będą  inne  niż  wszystkie  przez  zaistniałą  sytuacje,  z  którą

zmaga się cały świat, koronawirusem. Nie ukrywam, że przez COVID-19 moje plany

nieco się zmieniły z uwagi na ograniczenia jakie wprowadził rząd, jednak pomimo

to zamierzam świetnie spędzić ten letni czas. Uwielbiam podróżować z rodziną,

zwiedzać, poznawać nowe zakątki i leniuchować na plaży. Co roku jeździmy w góry

i nad morze, a w tym roku dla odmiany jadę z moją rodzinką na Mazury. Jeszcze

nigdy tam nie byłem, więc chętnie poznam to miejsce. Będę pierwszy raz żeglował

po jeziorze więc troszkę się tym stresuję. Najbardziej nie mogę się doczekać, aż

odwiedzę westernowe miasteczko Mrongoville,  gdzie  wcielę  się  w rolę  kowboja

i poczuję jak na Dzikim Zachodzie. Oczywiście codziennie mam zamiar korzystać

z kąpieli w jeziorze, leżeć na plaży czytając książkę oraz delektować się smakami

lodów. 

W moich  planach  wakacyjnych  nie  może  zabraknąć  również  miejsca  dla  moich

przyjaciół i kuzynostwa, z którymi uwielbiam spędzać czas. Każdy dzień z nimi jest

pełen przygód i niespodzianek. W wakacje nie ma czasu na nudę. Oby tak było

i tym razem.

Życzę wszystkim wspaniałych wakacji!  
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Adam o swoich planach mówi tak:

 Moje plany na wakacje są raczej nietypowe. Chciałbym zajmować się takim
czymś jak Urban/Urb ex jak kto woli to nazywać. Urban to zajęcie niebezpieczne,
lecz bardzo fascynujące.

Urban zwiedza opuszczone pałace, domostwa, kościoły itp. (to nie jest coś
w stylu dewastacji), gdyż przy tym zwiedzaniu nie zostawiamy żadnego śladu po
sobie, ani nic nie zabieramy. Urban to taki krok w przeszłość. Czasami się zdarzy,
że się znajdzie, np. kuchnie pełną zabytkowych talerzy, szklanek, itp., ale mówiąc
o farcie to ogólnie chciałem powiedzieć o tym, że może się zdarzyć stół w kuchni,
który będzie w pełni jeszcze nakryty ze starymi wyschniętymi kwiatami w wazonie
z  talerzami  położonymi  przy  każdym  krześle,  a  całość  jest  bardzo  okurzona
i w pajęczynach.W innych na przykład pałacach można znaleźć fortepiany, które
mają  nawet  po  sto  lat  i  na  dodatek  można  na  nich  grać!!!  Pianina,  a  nawet
żyrandole  warte  mogą  być  fortunę.  Lecz  tak  jak  pisałem  wcześniej  Urban  to
zajęcie,  w  którym  się  niczego  nie  zabiera  na  pamiątkę  oraz  nie  sprzedaje
drogocennych rzeczy. Wiem, może ktoś pomyśli, że to dziwne oraz co jest pięknego
w starych opajęczynionych, okurzonych pokojach które są w stylu lat 90, 60, 50,
itd., ale to co wymieniłem to są przykłady, są o wiele lepsze miejsca, które tylko
czekają, by je odkryć.

To właśnie są moje plany oraz pasja na wakacje.

https://blaber.pl/lifestyle/urban-exploration-zabawa-dla-ludzi-lubiacych-dreszcz-emocji-zobacz-zdjecia-opuszczonych-miejsc/
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Summer Crossword

DOWN
2 it appears in the sky when it's rainy and sunny at the same time

4 a container with an open top and a handle, often used for carrying water

6 the hard outer covering some animals, e.g. snails

7 you collect them on the beach

8 it's a month when the end of a school year takes place

10 you pick them up in a forest

12 a part of clothing which you put on when it's very sunny

13 a model castle of sand, usually made by children playing on the beach

14 a place where you can sunbathe

16 a person who works on a beach and saves swimmers if they are in danger
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ACROSS

1 an object whose frame is covered with cloth, paper or plastic and joined to a long string,
which you can fly in the air when it's windy

3 the hottest season of the year

5 something cold to eat

6 a substance that you put on your skin to protect it from being burned by the sun

7 a water sport

9 glasses which protect your sight from the strong sun

11 something you lie on when you sunbathe

15 something yellow shining in the sky
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 Summer Wordsearch.

sun

rainbow

mushrooms

lake

sunbathe

sea 

hot

sand

ocean
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travelling

hat

wetsuit

flippers

ball

beach

sandcastle

umbrella

tent

backpack

ice creamshell

crab

fish

flip flops

camp

trip

swim

blanket
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Krzyżówka
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Dzieci wiersze piszą... 

W ramach zajęć rozwijających kreatywność Hania i Marcel z klasy 5b napisali wiersze
o tematyce letnio – wakacyjnej... 

https://www.polskieradio.pl/7/4813/Artykul/1525322,Przepis-na-pisanie-i-wiersze-jak-oddech 

Letnia zabawa

Lato to najlepsza pora roku,
biegamy, skaczemy nikt nie siedzi w bloku.
Każdy lubi bawić się,
pływać w morzu, cieszyć się.

Dzieci kąpią się w jeziorze,
wszyscy ludzie są w humorze.
Aktywnie spędzamy całe dnie,
w wakacje nikt nie nudzi się!??

Marcel

Lato,lato to piękna pora roku.
Słonko mocniej grzeje, zieleni się las.
Woła wszystkie dzieci, bo już wakacji czas.            
Letni spacer dzieci – co wy na to?
Nie możemy się doczekać, bo to w końcu lato.         
Uwielbiamy wakacje, odwiedzimy wtedy las oraz piękna rzekę, która czeka na nas. 

Hania
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Dzieciaki
 do piór

Zachęcamy do publikacji swojej twórczości na łamach naszej gazetki.
Jeśli piszesz  - nie chowaj swoich utworów do szuflady!

Pokaż światu!
Jeśli chcesz z nami współpracować – również zapraszamy wszystkich chętnych!

Skontaktuj się z nami osobiście lub wyślij e–mail:

bezumiaru@sp2nt.pl
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