MAŁE CO NIECO
wydanie jesienne

pisemko dla najmłodszych

Opadają liście
Opadają
liście,
Czas snuje się
mgliście,
Świetliście,
Anieliście,
Liście,
Liście,
Liście…

Pokoloruj

W NUMERZE:

Jesień kojarzy mi się … - wywiad ………… s. 2
Co nieco po angielsku (niedźwiedź) …..… s. 3
Wywiad z p. pielęgniarką ……………….…… s. 4
Co nieco o higienie …………………………….. s. 5
Grzyby jadalne i trujące ……………………… s. 6-7
Czy jesteś przyjacielem lasu? – quiz ……. s. 8-9
Pomyśl co nieco i odgadnij …………………. s. 10
Nieroztropny Jacuś – opowiadanie ………. s. 11
Szkolne INFO ……………………………………. s.12

MAŁE CO NIECO 1

jesień 2010

Małe Co Nieco
Pisemko
dla najmłodszych

Pisemko
wydawane jest
od 1998 roku.
Początkowo
kolejne numery
były wydawane
co miesiąc i pisane
było ręcznie.
Obecnie nasze
pisemko jest
kwartalnikiem.
Jego nazwa
pochodzi z książki
A. A. Milne pt.
„Kubuś Puchatek.
Puchatek uwielbiał
małe co nieco, my
lubimy nasze
pisemko!
W Małym Co Nieco
znajdziesz
aktualności
szkolne,
wiadomości
z różnych dziedzin,
co nieco po
angielsku, co nieco
o zdrowiu i
higienie,
krzyżówki,
zagadki, quizy,
kolorowanki.
Zachęcamy
do lektury!

Jesień kojarzy mi się z …
p. dyrektor
1. złotem
2. grzybami
3. babim latem
4. ludzikami z kasztanów
5. kolorowymi lasami

p. sekretarka
1. kolorami
2. deszczem
3. krótszymi
dniami
4. z przetworami

p. bibliotekarka
1. deszczem i kaloszami
2. owocami
3. kasztanami
4. knedlami ze śliwkami
5. krótszymi dniami
p. woźna Irena
1. krótszymi dniami
2. padającym
deszczem
3. kolorowymi liśćmi

p. wychowawczyni II a
1. z dywanem kolorowych liści
2. kwitnącymi wrzosami
3. straganami pełnymi jabłek
4. grzybami
5. długimi wieczorami
harcerze
1. krótszymi dniami
2. mimozami
3. kolorowymi liśćmi
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Kids like English!

Wywiad z p. pielęgniarką

Bear – a large animal with very thick, brown fur.
It lives in Europe, Asia and America. It eats grass,
roots and small animals. It can catch fish with its big
paws and big jaws. Be careful with bears! They can
be dangerous!
Niedźwiedź – wielkie zwierzę o bardzo grubym,
brązowym futrze. Mieszka w Europie, Azji i Ameryce.
Żywi się trawą, korzeniami i małymi zwierzętami.
Potrafi chwytać ryby swoimi wielkimi łapami
i
potężnymi
szczękami.
Bądź
ostrożny
z niedźwiedziami! Potrafią być niebezpieczne!

Winnie the Pooh.
Kubuś Puchatek

Małe co nieco: Na czym polega pani praca?
Pani pielęgniarka: profilaktyka, mierzenie, ważenie dzieci,
fluoryzacja, pomoc w przypadku złego samopoczucia, choroby.
Mcn: Czy pracuje pani tylko w naszej szkole?
P.p: Nie, pracuję w trzech szkołach i opiekuje się ok. 1000
dzieci.
Mcn: Z jakimi dolegliwościami zgłaszają się dzieci do
gabinetu?
P.p: Najczęściej dzieci narzekają na ból brzucha, ból głowy oraz
maja urazy ręki lub nogi.
Mcn: Jaką szkołę trzeba ukończyć aby zostać pielęgniarką?
P.p: Dawniej liceum lub technikum pielęgniarskie i studia.
Mcn: Czy ten zawód wykonują również mężczyźni?
P.p: Tak
Mcn: Czy ma pani jakieś zwierzątko?
P.p: Nie
Mcn: Co robi pani w wolnych chwilach?
P.p: Po 8 godzinach pracy, codziennie chodzę do sklepu, dość
często korzystam Internetu i spędzam czas na powietrzu –
wychodzę na spacery.
Mcn: Czy lubi pani pomagać innym
P.p: Tak, robię to już 30 lat.
Mcn: Dziękujemy za rozmowę.
P.p. Dziękuję
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Myję ręce przed jedzeniem!
Po powrocie do domu Krzyś idzie prosto do łazienki.
- Krzysiu – woła mama- umyj buzię i ręce i chodź na obiad!
- Chwileczkę, już kończę – odpowiada chłopiec, spłukując dokładnie mydło.

Kto dokładnie ręce myje,
ten jest zuch i zdrowo
żyje!

Uwaga! Jak można zarazić się katarem?
Ludzie zarażają się katarem za pośrednictwem zarazków. Kiedy
przeziębiona osoba kaszle, kicha lub podaje ci przedmiot, którego wcześniej
dotknęła, zarazki przedostają się do twojego gardła i płuc. Kiedy już znajdą
się w twoim ciele, sprawiają, że ty także zaczynasz kichać, pociągać nosem
i chce ci się spać!

Nie zbieraj grzybów z blaszkami
pod kapeluszem!
Zgadnij, które z dzieci
zarażają kolegów?
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Wśród nich są gatunki śmiertelnie trujące.
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Gdy jesteś w lesie, zachowaj ciszę.
NIE ZAŚMIECAJ LASU!
Nie zostawiaj śmieci w lesie.
Swoje śmieci zabierz ze sobą i wyrzuć do najbliższego kosza
na śmieci.
Nie niszcz grzybów trujących!
One są pożywieniem dla zwierząt leśnych.
Nie niszcz starych grzybów!
Te stare i brzydkie grzyby rozsiewają zarodniki, z których
wyrosną nowe grzybki.

Las jest domem dla zwierząt.
Uszanuj ich dom!
Człowiek niestety nie rozumie praw, które rządzą lasem
i dlatego często niszczy las.

POKOLORUJ!

Quiz
Czy jesteś przyjacielem lasu?
1. Kto jest gospodarzem
lasu?
A – Rolnik
P – Leśniczy
K – Listonosz
2. Jak możemy pomóc
lasom?
M – Nie możemy im pomóc
R – Zbierając śmieci
E – Same dadzą sobie radę
3. Najniższa warstwa lasu
to:

KURKA

N – Jagody
D – Krzewy
Z – Runo leśne
4. Latem w lesie zbieramy:

BOROWIK

F - Truskawki
Y – Jagody
O – Ziemniaki

MAŚLAK

5. Wiosną lasy maja kolor:
Z – Czerwony
J – Zielony
N – Żółty
6. Po pobycie w lesie śmieci:
A – Zabieram ze sobą
C – Chowam pod mchem
L – Zostawiam w lesie
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Pomyśl co nieco i odgadnij!

7. Będąc w lesie:

1.

D – Krzyczę
C – Zachowuję ciszę
M – Gwiżdżę

2.

Sosnowy, dębowy, stary
lub młody, rosną w nim
grzyby, rosną i jagody.

3.

……………………

4.

8. Zimą las:

5.
6.

I – Śpi otulony śniegiem
T – Rośnie
W – Tętni życiem

1.
2.
3.
4.

Czerwienią się w sadzie.
Opadają z drzew.
Jesienne kwiaty.
Każdy się cieszy, kiedy
znajdzie go w lesie.
5. Zwierzę, które ma a kolce.
6. Słabiej grzeje jesienią.

9. Las jest domem:
E – Zwierząt i ptaków
G – Ryb
B – Kur
10. Będąc w lesie:
L – Słucham głosów lasu
G – Biegam
F – Płoszę ptaki

Wiosną na drzewie
rozwija się z pąka,
jesienią złoty po świecie
się błąka.
………………………...
Spadłem nagle
z drzewa, leże na
trawniku w brązowej
koszulce, w zielonym
płaszczyku.

Kids like English!
………………………

Prawidłowe odpowiedzi
pokoloruj, a litery
z pomalowanych odpowiedzi
przenieś do kratownicy.
Jeśli litery utworzą wyraz,
to jesteś przyjacielem lasu.

Wycieczka do leśniczówki
w miejscowości Janówka

Quiz opracowany
z wykorzystaniem czasopisma
„Eko świat”
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Szkolne INFO
rok szkolny 2010 /11

Klasy
Ia
Ib
II a
II b
III a
III b

Wychowawcy
p. Renata Rydczak
p. Katarzyna Sikora
p. Małgorzata Pawełczyk
p. Małgorzata Jabłońska
p. Małgorzata Wojton
p. Alicja Sokół

Samorząd szkolny:
Przewodniczący: Kamil Wołynkiewicz
Z- ca: Iza Ziółkowska
Skarbnik: Ewelina Bardzińska
Biblioteka szkolna
p. Laura Jabłońska
Biblioteka czynna:
PN: 8.15 – 13.45
WT: 8.15 – 13.45
ŚR: 9.30 – 12.00
CZW: 8.15 – 13.45
PT: 8.15 – 13.45
Kawiarenka internetowa:
WT: 13.45 – 14.40

MAŁE CO NIECO

kwartalnik

wydanie jesienne
Pisemko redaguje zespół redakcyjny uczniów z klas IIa i IIb
pod kierunkiem p. Małgorzaty Pawełczyk
Nasz adres: SP nr 5, 93-193 Łódź, ul. Łęczycka 23
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