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Leci z niego dym.
Robi się z niej oliwę.
To część doby, kiedy jest ciemno.
Tańcowała …. z nitką.
Przyjaciele Wall-e’go.
Nosisz ją na głowie.
Jeździ nim policja.
Choroba, przy której ma się swędzące strupy na całym ciele.
Wyjeżdżamy na nie w wakacje (samemu).
Np. słoneczny (głowy).
Zofia Borkowska, kl. IV c
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W wakacje panuje duża .......
Latem kwitnie dużo .......
Na plaży gramy w ..... plażową
Nad brzegiem morza rozpościera się piaszczysta .....
W wakacje można być ………, bo nie ma obowiązków
Po jeziorze można pływać ……..
W wakacje najczęściej wyjeżdżamy nad …..
Izabela Wasiliew, kl. V d

C z y t a ć, a l e c o?
Astrid Lindgren Rasmus, rycerz Białej Róży
Cóż robić gdy dopada nas nuda? Najlepiej sięgnąć po książkę. Ja robię
tak zawsze gdy mam trochę czasu wolnego.
Ostatnio przeczytałam książkę Astrid Lindgren
pt.
„Rasmus, rycerz Białej Róży”. Początkowo poznajemy w niej dzieciaki, które
należą do dwóch zwaśnionych ze sobą grup. Główni bohaterowie Kalle,
Andres i Ewa – Lotta, są członkami Białej Róży. W pierwszych rozdziałach
książki autorka opisuje wesołe przygody dzieci. Podczas jednej z nich
bohaterowie spotykają małego chłopca o imieniu Rasmus. Początkowo żartują
i kpią sobie z malca i jego taty. Jednak drugiego dnia, kiedy chłopiec zostaje
wraz z ojcem porwany przez bandytów, dzieci decydują się ruszyć im z
pomocą. Wtedy poznajemy prawdziwe oblicze naszych bohaterów, którzy z narażeniem swojego
życia ratują Rasmusa i jego tatę.
Czy dzieciom udało się przechytrzyć złoczyńców, czy zaprzyjaźniły się z Rasmusem,
dowiecie się, czytając tę książkę. Polecam. Naprawdę warto.
Karolina Zakrzewska, kl. IV b

Książki
Kiedy Ci się nudzi,
książka Cię przebudzi,
a jak Cię zachęci,
czytanie się święci

Książki Cię nauczą wiele
- to najlepsi przyjaciele.
Gdy komputer się zepsuje
to Cię książka poratuje.
Iza Wasiliew, kl. Vd
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