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Niedawno nasi nauczyciele obchodzili
swoje święto. Z tej okazji ułożyliśmy dla nich
życzenia:

W tym pięknym dniu życzymy naszym Kochanym
Nauczycielom wszystkiego, co najlepsze. Aby
nasze oceny Was nie załamywały i abyście nie
chorowali. Życzymy szczęścia zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym. Abyście nigdy się
nie poddawali, no i oczywiście, żeby gardło Was
nie bolało!!! Tego wszystkiego życzą wszyscy
Uczniowie SP 85
Cyranoowy Kotełek
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1 listopada to święto Wszystkich Świętych. Jest to rzymskokatolicka uroczystość
obchodzona ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. Uroczystość
Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy
oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Na początku to święto obchodzono 13 maja. Tego dnia cała
rodzina odwiedza swoich dawnych przodków. Przed
cmentarzem najczęściej sprzedawane są kwiaty
i znicze. Niektóre rodziny w ten dzień spotykają się
w domach rodzinnych i spędzają wspólnie czas,
wspominając tych, którzy odeszli.
Smile i Queen
Rys. Cyranoowy kotełek

Zapal świecę pod krzyżem,
poodwiedzaj wszystkich zmarłych,
pomódl się za nich
niech trafią do nieba.

Zadania matematyczne dla klas 2-6.
Sprawdź się!

Klasa 6.

=

Klasa 5. 25 x 8 - 137 =
Zixa
Klasa 4.
Zuzia wkładała do
skarbonki tylko monety pięciozłotowe. Włożyła 12 monet. Ile pieniędzy
ma Zuzia?
Obliczenia:
Odpowiedź:
Klasa 3. 1:1=?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
A.1 B.2 C.3 D.11
Klasa 2. Kacper ma dwa jabłka,
a Zosia cztery jabłka. Kto ma więcej
jabłek?
Odpowiedź:
Jesień przybyła, a zimna aura razem z nią. Matematyka jest prosta i ciekawa.
Zapamiętaj, że
Dzieci pilnie uczyć się zaczęły.
W działaniu dodawania pierwsza
Zima tuż tuż.
i druga liczba to składniki, a wynik
Na śniegi, deszcze nastawić się trzeba.
to suma.
Agent Kacper
Zixa

Kolor miesiąca to :
ŻÓŁTY
Wyjaśnienie:
W konkursie na „kolor miesiąca”
chodzi o ubranie się w rzeczy, które
są w danym kolorze. Ten, kto
będzie miał najwięcej ubrań w tym
kolorze,
wygra
i
dostanie
coś
słodkiego.
Rozwiązanie
konkursu
,,Kolor
miesiąca”
odbędzie się na kolejnej przerwie
po losowaniu LOTTO w sali 28.
Kowal

Nietypowe święta
Listopad:
3 listopada - Święto Myśliwych - Idź do lasu!
5 listopada - Dzień Postaci z Bajek - Obejrzyj bajkę ze swoją ulubioną postacią!
8 listopada - Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania - Ugotuj coś
zdrowego i zjedz wspólnie z rodziną.
9 listopada - Europejski Dzień Wynalazcy - Spróbuj coś wynaleźć.
10 listopada - Dzień Młodzieży - Zrób sobie selfie ze swoimi znajomymi!
12 listopada - Światowy Dzień Drwala - Zetnij drzewo, poćwicz mięśnie.
13 listopada - Dzień Placków Ziemniaczanych - Zjedz placki, zaproś na nie znajomych.
16 listopada - Dzień Tolerancji - Pozdrawiajcie wszystkich swoich znajomych,
przyjaciół i bliskich!
17 listopada - Dzień Czarnego Kota - Poszukaj czarnego kota, przytul go, nakarm,
pogłaszcz!
21 listopada - Światowy Dzień Telewizji - Oglądajmy swoje ulubione seriale.
24 listopada - Dzień Buraka - Zjedz buraki, będziesz zdrowszy.
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia - Śpij dzisiaj ze swoim ulubionym pluszowym
misiem!
28 listopada - Dzień Bez Zakupów - Spróbuj wytrzymać jeden dzień bez zakupów!
Wikson

Ankieta: W jakim miesiącu się urodziłeś?

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

W jakim
miesiącu
się urodziłeś?
25
18
15
18
19
20
26
27
19
22
25
24

Batmanowata i Żaczek
Rady nie od parady
Dobre maniery w klasie
1. Gdy chcemy coś powiedzieć, zgłaszamy się.
2. Gdy ktoś mówi, słuchamy go.
3. Nie przerywamy Pani nauczycielce.
4. Piszemy wszystkie notatki z lekcji.
5. Numerujemy lekcje.
6. Zapisujemy daty w zeszycie.
7. Gdy Pani o coś prosi, wykonujemy polecenie.
8. Dyżurni roznoszą książki i zmazują tablicę.
9. Nie jemy na lekcji.
10. Odrabiamy zadania domowe.
Tori

Klub poligloty
Język polski: Szkoła już się zaczęła,
ale do wakacji coraz mniej dni.

Język angielski: The school has
already begun, but there are fewer
and fewer days till holidays begin .

Język hiszpański: La escuela ya ha
comenzado, pero quedan menos
y menos días hasta las vacaciones.
Kowal

XV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II Patron Rodziny
W tym roku 15 X 2015r. po raz piętnasty obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski
połączony z Tygodniem Misyjnym pod hasłem Jan Paweł II Patron Rodziny. Uczniowie
klas trzecich oraz piątych przy współpracy katechetów przygotowali krótki program
artystyczny poświęcony osobie Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości były dwie
siostry Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Marianek, które przybliżyły uczniom pracę
misyjną na Filipinach i w Tanzanii w Afryce. Uczniowie mieli okazję przymierzyć stroje
noszone przez mieszkańców Filipin oraz Tanzanii oraz wziąć udział w dyskusji
z Siostrami na temat tamtejszej pracy misyjnej.

- Dzień dobry, czy możemy z Panią przeprowadzić wywiad do gazetki „Bomby”?
- Tak, oczywiście.
- Od ilu lat Pani pracuje w naszej szkole?
- Od 17 lat.
- Jaki jest Pani ulubiony kolor?
- Biały.
- Jaką muzykę Pani lubi?
- Lubię różną muzykę.
- Jaka jest Pani ulubiona książka?
- „Rok 1984'' Orwella.
- Ile razy Pani miała wychowawstwo w klasach?
- Miałam cztery wychowawstwa.
- Czy ma Pani jakieś zwierzę, a jeśli tak, to jakie?
- W tej chwili nie posiadam, ale miałam świnkę.
- Czym się Pani interesuje?
- Dekoracją wnętrz i czytaniem książek.
- Jaką porę roku Pani lubi najbardziej?
- Najbardziej lubię lato.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Tak.
- Jaki jest Pani ulubiony kwiat?
- Frezja.
- Woli Pani kawę czy herbatę?
- I to, i to.
- Czy ma Pani dzieci?
- Tak, dwójkę.
- Bardzo dziękujemy Pani za
udzielenie odpowiedzi i życzymy wszystkiego najlepszego w pracy i życiu osobistym.
Zixa

Nasi pupile
-Cześć! Czy mogę przeprowadzić z Tobą
wywiad o Twoim zwierzątku?
-Tak.
-Jakie masz zwierzątko?
-Mam chomika.
-Jak wygląda, czy ma jakieś znaki szczególne?
-Mój chomik ma czarne paski po bokach.
-Ile ma lat?
-Ma pół roku.
-Jak długo masz swojego pupila?
-Mojego chomika mam cztery miesiące.
-Jak się nazywa?
-Piorun.
-Jak się zachowuje, czy jest agresywny?
-Jest bardzo łagodny.
-Czy lubi dzieci?
-Owszem, lubi.
-Czy lubisz się z nim bawić ?
-Tak, bardzo.
-W jaki sposób spędzasz ze swoim pupilem
czas?
-Trochę go trenuję.
-W jakim pomieszczeniu sypia Twój pupil?
-Trzymam go w salonie.
-Ile czasu śpi Twój chomik?
-Mój chomik śpi nawet 12 godzin.
-O, to długo. A czym go karmisz?
-Karmię go suchymi owocami.
-Co jaki czas zmieniasz mu trociny?
-Co trzy dni.
-To już wszystko. Bardzo dziękuję za wywiad.
Do widzenia.
-Do widzenia.
Wywiad przeprowadzony z Dawidem
Ulikowskim z klasy 4a.
Wika pika

25 września odbyły się biegi
przełajowe dla wszystkich szkół
podstawowych,
w
których
wzięliśmy udział. Uczestnicy biegli
w sztafecie po 1 km. Biegi odbyły
się przy ul. Chopina. Nasi chłopcy
zajęli 41 miejsce. Uczestniczyli
również w przeciąganiu liny. Kadra
liczyła 10 osób: Eryk Bińkowski VIb,
Patryk Mróz VIb, Oskar Mioduszewski VIa, Jakub Kowalski VIa, Marcin
Napierała VIa, Sebastian Pietruch
VIa, Kryspin Grzebny VIb, Mateusz
Wysocki Vb, Jakub Gorzelak VIb
oraz Kamil Zakrocki.
JJ

22 września byliśmy w Instytucie Weterynarii z naszą klasą 5B. Temat zajęć dotyczył
zwierząt egzotycznych w naszym domu. Dowiedzieliśmy się, że zwierzęta egzotyczne to nie
tylko lew lub żyrafa, ale również zwierzęta, które można hodować w naszym domu. Pan,
który prowadził zajęcia, pozwolił nam pogłaskać: łyse myszy, jaszczurkę, węża - pytona
królewskiego, małego jeżyka, szynszylę, dwie odmiany świnek morskich, myszoskoczki
i rodzinkę zwykłych myszek. Były tam też szczury, koszatniczki oraz żółw wielki. Widzieliśmy
i dotykaliśmy welinkę (zrzuconą skórę węża.). Pan podał nam wiele informacji
o zwierzętach. Gdy jedna z koleżanek zapytała, czy to prawda, że jeże jedzą jabłka, to pan
wytłumaczył, że jedzą m.in. owady, robaki i dżdżownice. W czasie głaskania zwierząt,
w pewnym momencie mała czarna myszka ni stąd ni zowąd skoczyła na rękę jednej
z koleżanek. Było z tego trochę śmiechu. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni, że mogli
wziąć udział w tak ciekawej lekcji.
Nike i Wika pika

Klasa 4a dnia 22 września wzięła udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Tematem zajęć
były „Zwierzęta egzotyczne w naszych domach”. Na zajęciach mówiliśmy o tym, że zwierzę
to nie rzecz oraz jakie zwierzęta są egzotyczne, a jakie nie. W sali były myszy polne, pyton
królewski, którego dotykaliśmy, koszatniczki, świnka morska, jeż, jaszczurka i iguana.
Po dotykaniu zwierzątek mogliśmy sami podchodzić do klatek i dawać jeść zwierzętom.
Szczególną uwagę klasy zwróciła iguana, która właśnie jadła robaki, ale nie jadła w taki sposób, jak my jemy, tylko wyciągała język i chwytała swoją ofiarę.
Agent Kacper

W schronisku porzucona psia mała dziewczynka
smutnymi oczkami patrzyła,
czy nie zabierze jej kochająca rodzinka.
Pokochała ją i zabrała do swego domu,
Psa ze smutnymi oczkami nazwali Merlinką.
Oto wierszyk, który napisałam, gdy weszłyśmy
do domu po raz pierwszy z moim pieskiem Merlinką.
Gdy byłam w schronisku, patrzyłam, jak inne psy
szczekały i rzucały się na kratę, bo chciały wyjść. Tylko jeden piesek wydał cichuteńki pisk.
Odwróciłam się z mamą i zobaczyłam, że patrzy na mnie przepiękny piesek, który podszedł
do kraty. Podeszłam bliżej i wystawiłam dłoń, a piesek delikatnie pomachał ogonkiem
i polizał mi ją. Popatrzyłam dookoła na inne psy i szkoda mi ich było. Chciałam wziąć
wszystkie!
Popatrzyłam jeszcze raz na tego pieska i już wiedziałam, że będzie mój. Dałam jej na
imię Merlinka.
Wokół kosza, w którym siedział piesek, było mokro i brudno. Jak wyciągaliśmy pieska
z klatki, musiałyśmy zawinąć ją w koc, aby się nie ubrudzić.
Teraz, jak patrzę na tego pieska, to sobie myślę, że miał szczęście. Codziennie
wychodzę z nią na dwór, bawię się z nią, daję jej świeżą wodę oraz jedzenie. Gdy
przychodzę ze szkoły do domu, piesek rzuca się na mnie, wita się ze mną, chodzi za mną,
dopóki się z nią nie przywitam i nie przytulę jej, no i zaraz szybko muszę z nią iść na dwór.
Myślę czasem, że teraz ten piesek ma kochającą rodzinkę.
Kocham mojego pieska, dlatego właśnie w pierwszym dniu przyjścia Merlinki napisałam ten wiersz.
AnciAk

Nasza szkoła od kilku już lat bierze udział w Radosnej Paradzie
Niepodległości, która odbywa się na Rynku Wrocławskim
11 listopada.
Spotykamy się zawsze w szkole,
czekamy na naszych
opiekunów, zabieramy różne ozdoby w kolorze biało-czerwonym
i idziemy na Plac Gołębi, żeby obejrzeć
paradę
żołnierzy,
koncert
orkiestry
wojskowej i przejazd wojska na koniach. Następnie razem
z uczniami innych szkół idziemy w Radosnej Paradzie ulicami
wokół Rynku.
Dołączcie do nas, aby pokazać, że cieszycie się z niepodległości.
Czekamy na Was 11 listopada!!!
Redakcja

Nasza klasa III a
Zawsze dobry humor ma
Moja pani jest wspaniała
Pani super fajna jest
Uśmiech ma od samego rana.
A klasa niegrzeczna fest.
Gdy idę do szkoły to wiem,
Wera to chichotka,
Że to będzie wspaniały dzień.
Oliwia to psotka.
Kamila i Sandra śmieszne są we wtorek, Artur Piaseczny
Martynka grzeczna jak aniołek,
Pani śmieszna,
Nasza klasa jest czadowa,
Ale przecież najlepsza.
Oczywiście odlotowa.
Natalia Biegus
Jesteśmy dla siebie mili,
Takiej klasy jeszcze nie wymyślili.
Czasem zadań nie odrabiamy,
Moja klasa III a
Jednak wszystko nadrabiamy.
(Każdy nas już w szkole zna)
W klasie są gaduły wielkie,
Jest wesoła, zakręcona
Które toczą rozmowy wszelkie.
I na maksa rozbawiona!
Nasze dziewczyny tańczą wspaniale,
U nas ciągle coś się dzieje,
nie tylko w karnawale.
Gdy piszemy przy tablicy,
Nasza pani wychowawczyni
Każdy śmieje się i krzyczy.
Cuda z nami w szkole czyni.
W naszej klasie III a
Uczy czytać, pisać i rysować,
Każdy przyjaciela ma.
Żeby głowy w piach nie chować.
Wszyscy bardzo się lubimy
Bardzo naszą panią szanujemy,
Z naszą panią się czubimy.
Denerwować wcale jej nie chcemy,
Bardzo lubię moją klasę,
Bo też w naszym mieście mieszka,
Chociaż kłócimy się czasem.
A ta pani to pani Tereska.
Zawsze się coś u nas dzieje,
Szymon Słociński
Każdy się tu często śmieje.
Wiktor Panaś

Naszą klasę III a
Cała szkoła dobrze zna.
Jest wesoła, zakręcona
I na maksa rozbawiona.
Nasza pani jest kochana,
Bo nie krzyczy na nas z rana.
Czy to zimą , czy to latem
Zawsze lubię nasza klasę.
Weronika Szydłowska

Moja klasa jest szałowa,
Tak naprawdę wyjątkowa.
Są dziewczyny i chłopaki,
Takie małe łobuziaki.
W naszej klasie jest de best,
Nawet kiedy pada deszcz.
Nasza pani jest bombowa,
Czasem bywa wybuchowa.
I to skrót o mojej klasie,
Która zawsze jest na czasie.
Kamila Kwiatkowska

Nasza pani twarda skała,
Nie pozwala, by klasa rozrabiała.
Twarda ręką trzyma nas,
bo niejeden z nas to ANANAS.
Nasza pani twarda skała,
Zawsze murem za nami stała,
Bo nas kocha szczerze,
Chociaż nie są z nas szermierze.
Łukasz Grzesiński

Moja pani jest kochana,
Uśmiechnięta już od rana.
Wiem, że pani mi pomoże,
Nie wiem tylko,
Czy wyjedzie ze mną nad morze.
Wiktoria Jastrzębska

Moja pani jest kochana,
Uśmiechnięta już od rana.
Zawsze promienieje zdrowiem.
Nasza pani jest czadowa,
Dzięki niej klasa jest odlotowa.
Pani słucha odlotowych muz,
A my razem z nią i już.
Weronika Szydłowska
Oliwka Rutkowska

Nasza klasa jest wspaniała
I czasami rozbrykana.
Trzecia „a” świetnie w piłkę gra,
A dziewczyny krzyczą hura.
Lubimy naszą panią, zawsze kochaną,
Na wycieczki nas zabiera
I cukierki rozdziela.
Wojtek Proc

Pani Teresa jest ładna jak róża.
Bardzo jest wymagająca,
ale sprawiedliwa jak sędzia.
Wiktor

Nasza klasa jest czadowa,
Oczywiście odlotowa.
Jesteśmy dla siebie mili,
Takiej klasy jeszcze nie wymyślili.
Choć czasami zadań nie odrabiamy,
To zaległości nadrabiamy.
W klasie są gaduły wielkie,
Które toczą rozmowy wszelkie.
Nasze dziewczyny tańczą wspaniale,
A chłopaki doskonale.
Wiktor Panaś

Nasza pani jest kochana,
Zawsze dla nas znajdzie czas,
Gdy nam smutno, ktoś jest chory,
Na kolana weźmie nas.
Uczymy się wesoło,
Czas nas goni,
a my po lekcjach biegniemy do domu.
Kuba Wrona

Chłopaki z mojej klasy
To niezłe rozrabiaki.
Wciąż po klasie biegają
I pani przeszkadzają.
Z klasy głośno wybiegają
I na korytarzu w piłkarzyki grają.
Szkolny sklepik chłopcy oblegają
I zdrowe przekąski w nim wybierają.
Wojtek Proc

Nasza klasa to szatany,
Do południa rozrabiamy,
A pani nie wytrzymuje
I zawsze w kącie ktoś ląduje.
Ja rozrabiam, on rozrabia,
Ona coś tam knuje
I na szczęście –uje
nam się nie kreskuje.
Łukasz Grzesiński

Nasza pani kochana
uczy nas od rana.
Jest bardzo kochana
Uśmiechnięta już od rana.
Nasza pani jest czadowa,
A klasa odlotowa.
Filip Głowacki i Artur Piaseczny

Nasza klasa już od rana
Uśmiechnięta dziś jest cała.
Biega, wrzeszczy, ciągle knuje,
Panią Teresę denerwuje.
Lubię dni takie jak środa,
Nie wyjść na basen to wielka szkoda.
Filip Głowacki
Nasi chłopcy byli wspaniali,
Gdy na boisku grali.
Kiedy lekcji nie rozumiem wcale,
Pani Tereska tłumaczy mi wspaniale.
To najlepsza nauczycielka,
Która umie świetnie grać w berka.
Wiktoria Jastrzębska

Nasza pani jest wspaniała,
Sprawiedliwa, doskonała.
Uśmiech pani z naszej klasy
Widać z dala już z ulicy,
Gdy radosna i szczęśliwa
W miejsce pracy swej przybywa.
Wiktor Panaś

Nasza klasa jest ok!!!
Jak nie wierzysz, no to wiej!
Tutaj wszyscy są w porządku
I nie lubią nieporządku.
Bałaganu nie lubimy
I dlatego tablicę czyścimy.
Szymek Słociński

30 września rozegrał się pierwszy turniej tenisa
stołowego, którego organizatorem była pani Edyta
Walawender. W turnieju zagrało 10 zawodników,
w tym dwie dziewczyny.

Klasyfikacja po pierwszym turnieju:
Dziewczyny
1. Paulina Kulka – 10 punktów,
2. Klaudia Jaśniewska - 8 punktów,
Chłopcy
1. Kamil Zakrocki - 12 punktów,
2. Kacper Pyda - 10 punktów,
3. Patryk Mróz - 8 punktów,
4. Jakub Gorzelak - 7 punktów,
5. Daniel Piecuch – 6 punktów,
6. Filip Gajek - 5 punktów,
7. Mateusz Cybulski -4 punkty,
8. Kacper Milewski - 3 punkty;
Klasyfikację można znaleźć na tablicy koło sali 17.
Kacper Agent

Suchar na dziś


Co robi terrorysta gdy usłyszy
śmieszny dowcip?

-Wybucha śmiechem.


Jak się nazywa ubranie kopacza?

-Kopciuszek.


Dlaczego prąd rządzi w mieście?
-Bo ma kontakty.

Jak się nazywa człowiek,
który kocha las?


-LOVELAS.
Co mówi nowy nóż do
swojego właściciela?


-Janusz jestem.
Kowal

Wykreślanka - zabawki
Z diagramu wykreśl 9 wyrazów nazywających zabawki. Wyrazy możesz odczytywać poziomo, pionowo,
po skosie oraz wspak. Odgadnięte wyrazy wypisz obok diagramu. Poniżej narysuj jeden z przedmiotów.
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

3.

……………………………………………………

4.

……………………………………………………

5.

……………………………………………………

6.

……………………………………………………

7.

……………………………………………………

8.

……………………………………………………

9.

……………………………………………………

Zwierzęta świata
Gekon liścioogonowy to gatunek gada z rodziny
gekonowatych,
który
występuje
na
Madagaskarze. Jego ogon ma kształt wygiętego
liścia. Gekon liścioogonowy jest ubarwiony na
kolor brązowy, czasami ma zieloną lub czerwoną
plamkę. Ma on głowę w kształcie trójkąta. Potrafi
się świetnie kamuflować. Żywi się wyłącznie
owadami. U wszystkich gatunków nadrzewnych
występują przylgi ułatwiające poruszanie się na
drzewach.
Nike
CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH










Koty blisko 1/3 czasu, w którym nie śpią,
wykorzystują na mycie się.
Silny instynkt stada u psa powoduje, że
uważa on swojego właściciela za przywódcę.
Karpie dożywają 45 lat, osiągają wagę 35 kg
i długość 120 cm.
Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy
sekundy.
Oko strusia jest większe od jego mózgu.
Cyranoowy kotełek

Ciekawostki o zwierzętach


Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę.



Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze.



Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru zielonego, a drugie
koloru niebieskiego.



Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez niego
dźwiękach – samce burczą, a samice syczą.



Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy
– ostatecznie zabija go głód.
Kowal

Zespół redakcyjny gazetki
w roku szkolnym
2015/2016:
Kacper Pyda, kl. 4a - Agent Kacper
Ewa Bachman, kl. 5b - Batmanowata
Anna Żak, kl. 5b - Żaczek
Wiktoria Prokop, kl. 5b - Wika pika
Nikola Dorosz, kl. 5b - Nike
Zuzanna Sicińska, kl. 6a - Zixa
Wiktoria Poniewierska, kl. 6a - Wikson
Wiktoria Anders, kl. 6a - Tori
Weronika Wieczorek, kl. 6a - Weroni
Natalia Nehring, kl. 6a
Maciej Skrzypa, kl. 6a - LekkoMyślny
Jakub Kowalski, kl. 6a - Kowal
Adrian Markiewicz, kl. 6a - JJ
Oliwa Cyran, kl. 6b - Cyranoowy Kotełek
Amelia Piotrowska, kl. 6b - Smile
Ewelina Sowa, kl. 6b - Queen
Anna Huk, kl. 6b - AnciAk
Opiekun redakcji: pani Anna Krawczuk

LOSOWANIE LOTTO
Każdy egzemplarz gazetki ma nadany
swój unikatowy numer identyfikacyjny.
Szukaj go na stronie tytułowej.
Wszystkie numery wezmą udział w losowaniu lotto w poniedziałek 9 listopada
2015 po drugiej lekcji. WYGRYWAJĄ
TRZY LICZBY!!! Na losowanie przynieś
gazetkę,
abyśmy
mogli
Cię
zidentyfikować. POWODZENIA!!! Czekamy również na jak najpiękniej pokolorowane przez Was gazetki oraz rozwiązania
zadań matematycznych i innych.

