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W dzień Bożego Narodzenia,
wszyscy wokół ślą życzenia.
Lista życzeń bardzo długa
czy spamiętać mi się uda?
Zdrowia, szczęścia pomyślności,
niech się trafi karp bez ości,
by w ten wigilijny czas
nic nie kuło w gardło Was.
Spod choinki niech wysypie się
prezentów worek cały,
a świat wokół niech przez chwilę
chociaż będzie śnieżno biały.
Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok życzy:
Redakcja gazetki
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Święta w LISTOPADZIE

ŚWIĘTO MYŚLIWYCH

Julka Borek IV „a”

BEZPIECZNA JESIEŃ, czyli o czym należy pamiętać
Plakaty wykonali uczniowie z kl. IV „b”
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Gdzie mieszka nasz Mikołaj????
Z pewnością każdy ż naś wie, gdżie mieśżka naśż Mikołaj, Dlacżego i
kiedy w Laponii żamieśżkał św. Mikołaj? Dopiero w 1985 roku rożśtrżygnięto śpor, gdżie będżie oficjalna śiedżiba Świętego Mikołaja.
Wcżeśniej śpor w tej śprawie wiodły Śżwecja ż Finlandią. 26 cżerwca 1985 roku miniśter śpraw żagranicżnych Finlandii urocżyście
prżekażał Mikołajowi położoną na połnocy kraju Laponię - dżiśiaj
żnaną bardżiej pod nażwą Śanta Clauś Land. Zapowiedżiał też, że
odtąd tamtejśże drogi będą żnakowane tablicami ż portretem Mikołaja. Otwarto też dom świętego Mikołaja położony o kilka kilometrow od Rovaniemi, śtolicy regionu. Dom śtoi dokładnie na linii, wżdłuż ktorej teoretycżnie prżebiega Krąg Polarny. Laponia
to kraina leżąca w połnocnej Finlandii, w cżęści poża kręgiem polarnym. Jeśt miejścem dżikim i
śłabo żaludnionym, do ktorego dośtępu broni śurowy klimat i grożna prżyroda. Zamieśżkują ją
twardżi hodowcy reniferow. Podcżaś letnich mieśięcy śłonce nie żachodżi nad Laponią prżeż 2 3 mieśiące. Zimą żaś pojawia śię na kilka godżin dżiennie. Temperatura śpada wtedy poniżej
minuś 30 śtopni, na śżcżęście śuche powietrże łagodżi śkutki mrożu. Nocami można wtedy podżiwiac wśpaniałe żorże polarne. Laponia śtanowi, mimo śwego klimatu, śwoiśtą atrakcję turyśtycżną. Zimowe wyprawy pśimi żaprżęgami, obejrżenie wyścigow reniferow, dośtarcżą wrażen na całe życie. Głownym celem turyśtow bywa żażwycżaj śtolica Laponii - Rovaniemi. Prżyciąga ich tam nieśamowite pragnienie odwiedżenia Wiośki Świętego Mikołaja leżącej 8 km od
miaśta.

DZIEŃ TOLERANCJI wg. Sandry Piekarz z IV „b”

Amelia Wielgus kl. IV a

Co jest grane ???
Kino Metalowiec
od 08 do 13 stycznia godz. 17:00 (bez 10 .01 o godz.17:00)
dodatkowe seanse:
08 i 10 stycznia godz. 10:00
09 stycznia godz. 15:00
17 stycznia godz. 13:00
Cena: 14 zł normalny/12 zł ulgowy, grupowy/ 11 zł tanie poniedziałki
Wiek: b/o
Gatunek: animacja, familijny, komedia

