Čerstvé zprávy—Świeże wiadomości

5
Když se řekne auto...
Kolo bylo sice vynalezeno jiţ před více
neţ 5000 lety, ale automobil s motorem
je starý jen teprve asi 100 let. Za tuto
historicky krátkou dobu se ovšem z
jednoduchého „kočáru bez koní“ změnil
v opravdu moderní, špičkově technicky
vybavený dopravní prostředek, bez něhoţ si náš současný ţivot snad uţ ani
neumíme představit.

Mój samochód

Téměř
všechny
auta mají
čtyři kola, systém pruţin a tlumičů, který
pohlcuje neţádoucí otřesy. Motor
bývá u současných vozů umístěn většinou vpředu pod krycí kapotou a
pohání pouze přední kola. Karoserie
je nejčastěji vyrobena z ocelového
nebo hlinikového plechu.

Mój samochód się boi,
Jeździć po pokoju,
Bo na podłodze można wpaść w poślizg.
Na dworze jeździć nie może,
Bo tam przeszkadzają dorośli.
Ani na podwórzu Bo za dużo kurzu.
A w ogóle go opony bolą
I wolałby latać jak samolot,
zamiast jeździć zwyczajnie po ziemi…
Więc go noszę
Cały dzień w kieszeni.

Test znajomości marek samochodów
Należy połączyć nazwy samochodów z odpowiednimi obrazkami.

Bugatti veyron,
Trabant,
Kia rio,
Ţigulík,
Škoda Octavia,
Toyota IQ,
Citroen,
Jaguar,
Praga,
Volkswagenn
Golf

Rozhovor s paní učitelkou Wrzecionkovou
Máte ráda zimu?

Boršč, ten zbožňuji. Vždy si na něm po-

Ne, není to moje oblíbené roční období

chutnám
Máte domacího mazlíčka?

Máte nějaké koníčky?

Psa Rexe a králika Monu

Ráda čtu
Jakou knížku máte nejraději?

Co se Vám líbí na naší škole?
Dobrý učitelský

Detektivní, napínavé příběhy

kolektiv, prima

Čím jste chtěla být jako malá?

žáci.

Učitelkou nebo zdravotní sestrou
Jakou kuchyň máte nejraději?

Szkoła mała, ale działa
Zápis do 1.třídy – Zapisy do klasy 1.
Den 1.2. byl pro naše předškoláky velmi slavnostní. Naši
budoucí prvňáčci byli totiž oficiálně přijati do řad žáků
naší školy. Naše paní učitelky Mgr.Maria Kajfosz a Agnieszka Wrzecionková připravily pro budoucí žáčky hry, díky
kterým zjistily , že jsou všechny děti výborně připravené
na start výuky v prvních třídách.
Za pół roku będą mogli nasi przyszli pierwszacy zasiąść w
ławkach szkolnych i przeżywać przygody na drodze do
zdobywania nowej
wiedzy i umiejętności. Wszyscy bardzo
się cieszymy na pociechy, które wzbogacą nasze szeregi uczniowskie
i życzymy wszelkich sukcesów.
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