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Słowo od redakcji
We wrześniu zaczął się nowy rozdział w naszym życiu. Niektórzy są już w klasie 5
lub 6, ale wielu uczniów zaczyna dopiero swoją przygodę ze szkołą w klasie 1 lub 4.
Ale nie tylko szkoła zajmuje nas o tej porze roku. Ja bardzo lubię jesień. Lubię ją za
to, że jest mnóstwo kolorowych liści, że można robić niesamowite rzeczy z tego, co
daje nam natura, np. z kasztanów i żołędzi. W jesieni są dobre i złe dni. Kiedy jest
ładna pogoda, wychodzi się na dwór, a kiedy jest brzydko i deszczowo, zostajemy
w domu. Czas płynie, jesień trwa, mamy coraz więcej obowiązków w szkole, ale tez
dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. O wielu przeczytacie w naszej szkolnej gazetce.
Dark Neko

Numer identyfikacyjny:

W tym numerze:




Zapraszamy wszystkich na uroczystość pasowania na szermierzy uczniów klasy 4a. Szczególnie zapraszamy wszystkich nauczycieli i rodziców. Pasowanie odbędzie się 22 listopada we wtorek o godzinie 16.30. Po ślubowaniu zapraszamy
na napoje i przekąski. Zobaczycie nas w strojach szermierczych
z prawdziwą bronią, pokażemy, co już umiemy, że potrafimy
panować nad sobą i być prawdziwymi szermierzami. Towarzyszyć nam będą nasi trenerzy i Mistrzowie Polski. Są też zaproszeni znakomici goście. To będzie dla nas zaszczyt, jeśli przyjdziecie na nasze pasowanie.
Wiktoria Jastrzębska i uczniowie klasy 4a
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11 listopada wzięliśmy udział
w Radosnej Paradzie Niepodległości. Byliśmy tam dlatego, że 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, więc każdy duży
i mały Polak powinien na paradzie być, bo to jest nasz obowiązek. Robiliśmy zdjęcia, które trafiły do szkolnej gazetki, spotkaliśmy się z uczniami z innych szkół, wzięliśmy ze sobą biało-czerwone chorągiewki i pokazaliśmy wszystkim, jak bardzo cieszymy się z wolności. Z okazji 11 listopada
uczniowie naszej szkoły pisali też życzenia dla Polski oraz przygotowali apel, podczas którego przypomnieli nam ważne fakty z naszej historii. Podczas apelu każda
klasa śpiewała też wylosowaną
wcześniej piosenkę patriotyczną.
Mania

Życzenia dla Polski!!!

Polsko nasza kochana,
Zginamy przed Tobą nasze kolana.
Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje czyny,
My w ogień za Tobą wskoczymy.
W dniu Twojego święta
Każdy Polak o Tobie pamięta
I składa Ci życzenia szczere,
By zawsze szczęśliwi byli Twoi obywatele,
By pokój gościł w granicach twych,
Bronionych dzielnie od ludzi złych,
By szczęście dopisywało Ci obficie,
Żeby wszyscy kochali Cię nad życie,
Byś była piękna, silna i odważna,
Dla przyszłych pokoleń zawsze
bardzo ważna.
Żyj nam Polsko milion lat,
Dopóki się nie skończy świat!!!
Uczennice i uczniowie z SP 85

Poznajmy się - kl. 1a
Zadałam uczniom z klasy 1a parę pytań, aby poznać się z nimi nieco bliżej. Wychowawczynią tej klasy jest
pani Teresa Nawrot. W klasie 1a jest 21 uczniów (13 chłopców i 8 dziewczynek).
Ulubiony kolor
Prawie połowa klasy lubi kolor niebieski (10 osób). Po dwie osoby lubią kolor czerwony, różowy i brązowy,
trzy osoby lubią kolor zielony, a jedna żółty.
Ulubiony sport
Najchętniej pierwszoklasiści trenują piłkę nożną i kolarstwo (po 9 osób),
jedna osoba lubi wyścigi samochodowe i jedna - bieganie.
Ulubiony owoc lub warzywo
Ulubionymi owocami są jabłka i banany (po 9 osób). Dwie osoby
lubią kiwi, po jednej osobie - marchew i ananasa.
Ulubiona pora roku
Zimę i lato lubi po 9 osób, a po dwie osoby lubią wiosnę i jesień.
Kto lubi czytać książki?
Dziesięć osób lubi czytać książki, a dziesięć osób nie lubi.
Kto lubi chodzić do kina?
Siedemnaście osób lubi oglądać filmy w kinie, a trzy nie.
Co uczniowie tej klasy robią w czasie wolnym?
Większości uczniów lubi spędzać czas z rodziną (11osób), trzy osoby chętnie pływają, po dwie osoby grają
w piłkę i bawią się. Pozostałe osoby lubią grać w gry planszowe i jeździć na rowerze.
Ulubione zwierzę
Najbardziej lubiany jest kot (10 osób), na drugim miejscu
jest pies (8 osób), jedna osoba lubi papugi i jedna motyle.
Ulubiona cyfra lub liczba
Ulubioną liczbą uczniów jest 10 (8 osób). Uczniowie lubią też
9 (2 osoby), 6 (1 osoba), 3 (5 osób), 4 (2 osoby) i 8 (1 osoba).
Kto lubi naszą szkołę?
Osiemnaście osób lubi naszą szkołę, a tylko 2 osoby nie.
Phanty

Ankieta - Czy chcesz, aby nasza gazetka zmieniła nazwę? Jeśli tak, to na jaką?
Myśląca Bomba; 1

Tajemnicza bobma; 1
Sowa Mądra
Piękna szkoła; 1
Od zimy do lata; 1 Szermierczy
Planeta; 1 dzwonek; 2
Głowa; 2
Szkolna rozmówka; 1
Exspresowe
Rakietowa
Trąba; 1
pisanko; 2
Hawajska Gazetka; 1
szkoła; 1
Bombowiec; 1
Bomba
Piłka; 1
Kotek; 2
zegarowa
Bomba atomowa; 1
;1

Gazetka jeż; 1
Gazetka
wesołuch
uczniów; 2
Anty wirus; 1
Gwiazdowa
Przygoda; 1

Bomba kla; 1

Gorąca Gazetka magii; 3
Bomba; 2 Super 85; 2

School Time; 1
Jajkowa Bomba; 1
Co tam w szkole?; 1 Lotto gazetka; 1
Bom; 1

Magazyn Teletubisiów; 44

Granatowa; 4
Bajkowa
bombka; 2
Naleśnik; 2

Saper; 1
kum kum; 1
Nagrodowa bomba; 2
Pokemon; 1

Szybka i wesoła gazetka; 1

Super Bomba; 11

Boba z nieba; 3
Szkolna Bomba; 10

Bajkowa; 1

Gazetko-maniacy; 1
Świat w szkole; 1
Wiadomości szkoły; 3
Ciekawa Bomba; 1
Nie chcę zmiany; 59
Pąba Baraiat; 1

Uczniowie
Sowa Mądra Głowa
Hawajska Gazetka
Magazyn Teletubisiów
Super Bomba
Gazetko-maniacy
Nie chcę zmiany
Pąba Baraiat
Ciekawa Bomba
Wiadomości szkoły
Świat w szkole
Bajkowa
Szkolna Bomba
Boba z nieba
Szybka i wesoła gazetka
Naleśnik
Pokemon
Nagrodowa bomba
Bajkowa bombka
kum kum
Saper
Granatowa
Bom
Co tam w szkole?
Lotto gazetka
Jajkowa Bomba
Bomba kla
School Time
Gorąca Bomba
Super 85
Gazetka magii
Gwiazdowa Przygoda
Anty wirus
Gazetka wesołuch uczniów
Bomba zegarowa
Bomba atomowa
Kotek
Gazetka jeż
Rakietowa szkoła
Piłka
Myśląca Bomba
Szkolna rozmówka
Bombowiec
Tajemnicza bobma
Exspresowe pisanko
Piękna szkoła
Od zimy do lata
Planeta
Trąba
Szermierczy dzwonek
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3
1
2
1
2
2
1
1
4
1
1
1
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1
2
2
3
1
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Tereferekuk
u; 1
Słowem i
szpadą; 1

Nauczyciele

Szkolne
echo; 1
Szkolniaczek
;1

Nie chcę
zmiany; 8

Wesoły
szermierz; 1

Nauczyciele
Nie chcę
zmiany
Wesoły szermierz

8

Szkolniaczek

1

Szkolne echo
Słowem i
szpadą

1

Tereferekuku

1

1

1

Chociaż ciekawych i często zaskakujących pomysłów mieliście co niemiara, widać, że najwięcej uczniów i nauczycieli chce, aby nasza
gazetka nie zmieniała swojej nazwy. Będzie
zatem tak, jak zadecydowaliście. Bombowa
Bomba pozostaje z nami!!!

Nasze pupile
- Część!
- Cześć!
- Czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad o twoich
pupilach?
- Tak.
- Jakie masz zwierzątko?
- Mam trzy świnki morskie.
- Jak mają na imię?
- Loka, Smorusia i Karol.
- Mają może jakieś znaki szczególne?
- Karol ma brązowo-białą sierść, Smorusia jest rudo-biała i ma czerwone oczy, a Loka jest czarno-biała.
- Ile mają lat?
- Smorusia i Loka mają po dwa i pół roku, a Karol dwa lata.
- Jak długo masz swoje świnki?
- Półtora roku mam Smorusię i Lokę, a Karolka mam od niedawna, bo dopiero od miesiąca.
- Jak się zachowują?
- Są nadpobudliwe.
- Mógłbyś nam przybliżyć ich zachowanie?
Suchar na dziś
-Tak. Biegają po całej klatce przez cały dzień, a nawet w nocy.
- Lubisz się z nimi bawić?
1. Po co facet idzie do lasu?
-Tak. Bardzo.
- Poziomki
- Powiedz mi, jak się z nimi bawisz?
2. Pani w szkole spytała się Jasia, czy ma
jakieś zwierzę w domu.
- Głaszczę je i oglądam z nimi telewizję.
- Tak – odpowiada Jasiu.
- W jakim pomieszczeniu je trzymasz?
- Jakie?
- Trzymam je u taty w pokoju.
- Siostrę.
- Ile czasu średnio śpią?
3. Co mówi zdenerwowany
- Około pięciu godzin.
ogrodnik do kumpla?
- Co jedzą?
- Przesadziłeś!
- Owoce, warzywa i jedzenie dla świnek.
4. Dlaczego koszykarzom przed meczem
- Dziękuję za wywiad. Cześć!
podaje się gazowaną wodę?
- Nie ma za co. Cześć!
- Żeby się lepiej odbijało.
Wywiad z Grześkiem Siudakiewiczem z kl. 6b
przeprowadziła Wika pika.
5. Dlaczego blondynka stoi na zegarze?
- Bo chce być na czasie.
Traczątko

Ciekawostki o zwierzętach
1. Czy wiesz, że karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy?
2. Czy wiesz, że padalec to inaczej jaszczurka bez nóg?
3. Czy wiesz, że ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia?
4. Czy wiesz, że jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną matkę?
5. Czy wiesz, że koty białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru
zielonego, a drugie koloru niebieskiego?
Oprac. Mania

Wywiad z panią
Justyną Pisarczyk
1. Od ilu lat trenuje Pani szermierkę?
Trenowałam szermierkę dziewięć lat jako zawodniczka.
Rozpoczęłam w wieku 7 lat i skończyłam, jak miałam
lat 16.
2. Czy Pani zajmuje się zawodowo czymś innym niż szermierką?
W tej chwili nie, ale jeszcze niedawno pilotowałam wycieczki zagraniczne i oprowadzałam turystów po różnych zakątkach Europy.
3. Kto Panią zainspirował szermierką?
Z pewnością mój tata, który jest do tej pory wspaniałym trenerem, a dla mnie wzorem do naśladowania.
4. Do której szkoły podstawowej Pani chodziła?
Uczyłam się w Szkole Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego.
5. W jakich krajach Pani walczyła i na jakich zawodach?
Niestety, w szkole podstawowej, kiedy trenowałam szermierkę, nie było jeszcze możliwości wyjazdu na turnieje międzynarodowe tak jak teraz. Startowałam więc wyłącznie w zawodach krajowych.
6. Które zawody zapamiętała Pani najbardziej i dlaczego?
Najbardziej podobały mi się Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży, ponieważ przez kilka dni spędzonych na zawodach
można było spotykać się z kolegami i koleżankami z innych polskich klubów. Wyjazdy na zawody były zawsze wspaniałą przygodą: zwiedzaliśmy różne miasta, nocowaliśmy w śpiworach na salach sportowych wyłożonych materacami gimnastycznymi …i było superJ
7. Czy Pani ma jakieś zwierzęta? Proszę coś o nich opowiedzieć .
Nie mam.
8. Czy chciałaby Pani założyć kiedyś szkółkę szermierczą?
Prowadziłam kiedyś szkółki szermiercze w naszym klubie KS”WROCŁAWIANIE” i do tej pory cieszę się i jestem dumna
z każdego występu swoich wychowanków na planszach ogólnopolskich i międzynarodowych.
9. Czy na początku miała Pani jakiś problem z szermierką?
Pamiętam, że ciężko było mi pokonać stres podczas zawodów szermierczych, żeby wykonać poprawnie to, czego nauczyłam się na treningach z trenerem.
10. Z kim Pani lubiła walczyć?
Lubiłam walczyć z zawodnikami z Danii, którzy co roku latem przyjeżdżali do nas na zgrupowanie.
11. Czy Pani w podstawówce miała zajęcia szermierki?
W mojej szkole nie było zajęć szermierki. Dojeżdżałam więc popołudniami na zajęcia do klubu. Takich
dojeżdżających osób było wtedy niewiele. I pamiętam, że bardzo trudno było nam pokonać kolegów i koleżanki,
którzy trenowali szermierkę rano i po południu w klasach sportowych!
12. Czy sprawia Pani przyjemność uczenie dzieci?
Nie robiłabym tego, gdyby nie sprawiało mi to przyjemności.
13. Czy jest Pani wychowawczynią jakiejś klasy?
Nie jestem.
14. Czy ma Pani dzieci? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, jak się nazywają, ile mają lat, czy są grzeczne itp.
Mam dwójkę dzieci: Natalię i Kamila. Niedługo skończą 5 lat. Mają mnóstwo energii, strasznie psocą, ale później słodko
przepraszają.
15. Czy dostała Pani puchar na jakichś zawodach?
Niestety nie.
16. Czy jest Pani Mistrzynią Polski?
Nie zdobyłam nigdy Mistrzostwa Polski, dlatego bardzo podziwiam osoby, które ten tytuł zdobyły. Wiem, ile lat ciężkiej
pracy i wyrzeczeń trzeba „włożyć” w taki medal.
Pytania opracowała Frania

Z życia szkoły

Dzień Nauczyciela

W Dniu Nauczyciela klasy 4-6 wyszły do kina na film pt.
„Syn Winnetou”. Film opowiadał o chłopcu, który chciał
dostać rolę w filmie i musiał bardzo ciężko trenować
W dniu 11 października odbyły się wybory na przewodniczą- razem z przyjacielem Mordenem (Samotnym Wilkiem),
cego szkoły. W wyborach startowało 5 kandydatów. Wygrał
aby zrealizować swój cel. Julii Cecot z klasy 6a film się
Dominik Kania z klasy 6a, a zastępcą została Weronika Szy- bardzo podobał. Trzeba przyznać, że podobał się więkdłowska z klasy 4b. Większość uczniów naszej szkoły popiera szości ankietowanych. Mogę więc stwierdzić, że film był
Dominika. Weronika Szydłowska też miała dobre pomysły na ciekawy.
zmiany w szkole, lecz niestety nie udało jej się wygrać. NoweKlasy 1-3 obejrzały w tym dniu film pt. „Biuro detektywimu przewodniczącemu zadaliśmy kilka pytań:
styczne Lassego i Mai”.
- Czy dobrze czujesz się w roli przewodniczącego szkoły?
Tego dnia pamiętaliśmy oczywiście o naszych nauczy- Oczywiście.
cielach, którym składaliśmy serdeczne podziękowania
za trud wkładany w nauczanie oraz wychowywanie dzie- Jakie zmiany chciałbyś wprowadzić w szkole?
ci i młodzieży. Życzyliśmy im również wielu sukcesów
- To, co było na plakacie, czyli m.in. działające zegary, szafki w życiu zawodowym i osobistym oraz wszelkiej pomyślw szkole i skrzynkę z pomysłami uczniów.
ności.

Wybory do Samorządu Szkolnego

- A cieszysz się, że wygrałeś wybory
szkolne?
- Pewnie, że tak.
- Życzymy ci więc, żebyś był dobrym
przewodniczącym i żebyś zrealizował
swoje pomysły.
- Dziękujemy.
M@łpka, Traczątko, Phanty

Zawody szermiercze
21 października odbyły się zawody szermiercze w młodszej kategorii
wiekowej. Turniej dziewcząt wygrała Weronika Tracz chodząca do klasy 5a. Weronika twierdzi, że zawody były bardzo proste. Miała do pokonania 10 osób, ze wszystkimi wygrała. Weronika cieszy się z wygranej,
ponieważ bardzo lubi szermierkę.
Tego samego dnia odbyły się też zawody chłopców w młodszej kategorii wiekowej. Laureatem został Filip Chryniecki, który bierze udział
w zajęciach szkolnego klubu szermierczego. Dla niego te zawody były
również proste. Cieszył się podobnie jak Weronika i także bardzo lubi
ten sport.
24 października odbyły się zawody w kategorii starszej dziewcząt. Wygrała Natalia Blicharz z klasy 6a. Oto krótki wywiad ze zwyciężczynią:
- Cześć!
- Cześć!
- Czy zawody były dla ciebie proste?
- Raczej tak.
- Jak się czujesz jako zwycięzca turnieju?
- Bardzo dobrze.
- A jaki był twój najtrudniejszy przeciwnik?
- Wiktoria Wiśniewska.
- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również.
M@łpka

Śniadanie daje moc
W dniach 7- 9 listopada w naszej szkole był realizowany program prozdrowotny ,,Zdrowo jemy- zdrowi będziemy”. Włączyliśmy się tym samym w ogólnopolskie akcje ,,Śniadanie daje moc” i ,,Uczeń w formie”.
Uczniowie wszystkich klas przygotowywali drugie śniadanie - kanapki, sałatki i soki, a dzieci w świetlicy owocowe szaszłyki na podwieczorek. Tradycyjnie też była degustacja zupy- kremu, w tym roku – brokułowej
z groszkiem ptysiowym.
Uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursie literackim. Najlepsze ody do warzywa napisali:
Milena Król z kl. 4b, Kacper Pyda z kl. 5a i Ewa Bachman z kl. 6b
Szkolne korytarze wypełniły się ładnymi pracami plastycznymi i tematycznymi gazetkami.

Oda do ogórka

Oda do pomidora

Pomidorek czerwoniutki,

Ogóreczku mój wspaniały,

Pomidorze mój kochany,

dzięki niemu będziesz zdrowiutki.
Jest okrągły, błyszczący, wesoły,
w szesnastym wieku trafił na stoły.

Duży i zielony cały.

Cały rok wyczekiwany,

Na kanapkę Cię położę,

Tyś jest słodki, czerwoniutki,

Zjem ze smakiem o rannej porze.

Okrąglutki i malutki.

Z nikim się Tobą nie podzielę,

Ja bez ciebie żyć nie mogę,

Ty jesteś moim przyjacielem.

Mój kochany pomidorze.

Witaminek masz bez liku,

Mam na ciebie zawsze chrapkę,

Na zimę zamknę cię w słoiku.

Często mam z tobą w szkole kanapkę.

Pomidor

Ozdobi buzię każdej dziewczyny,
jest bowiem źródłem C – witaminy.
Pomidorek do spaghetti, pomidorek
na sałatkę,
Zupa z ryżem na dokładkę.
Jest lepszy niż ciasteczka,
Niż lodów pełna beczka!
Kacper Pyda, kl. 5a

Konserwowy i kiszony,

Ewa Bachman, kl. 6b

Na obiad zostaniesz zjedzony.
Milena Król, kl. 4b

Dzień Misyjny i Papieski
W październiku odbył się apel misyjny z udziałem misjonarki świeckiej pani Pauliny, która opowiadała o dzieciach z biednych krajów Afryki. Apel był ciekawy. Pani Paulina pokazywała filmy, a nawet nauczyła nas tańca afrykańskiego.

Rajd integracyjny
Rajd integracyjny klas 4-6 odbył się 23 września. Pojechaliśmy do Krośnic. Na wycieczce razem z panią przewodniczką
i jej miłym psem Nemo zwiedzaliśmy lasy przy stawach. Oglądaliśmy różne zwierzęta. Niestety tylko przez lornetkę, ale
i tak było ciekawie. Stanęliśmy też wokół drzewa. Musiało je objąć aż 9 osób! Był też grill z kiełbaskami. Widzieliśmy
również zaskrońca, który leżał na drodze przy stawie. Po powrocie z lasu przejechaliśmy się kolejką wąskotorową, oraz
dostaliśmy bilety pamiątkowe.
Natomiast klasy 1-3 pojechały na rajd integracyjny 5 października. Zwiedzały Zamek Grodno. Weszły na wieże widokową, a nawet same piekły kiełbaski. Było bardzo ciekawie. Wszystkim podobało się w zamku, no prawie wszystkim, bo te
największe marudy pewnie narzekały. Tak czy inaczej rajd był udany.
Tydzień wcześniej z okazji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki klasy 4-6 wybrały się na pokaz chemii na wesoło organizowany przez Politechnikę Wrocławską. Były tam różne eksperymenty, m.in. zrobiliśmy chemiczną krew, zamroziliśmy
różę ciekłym azotem, spalaliśmy metal i zrobiliśmy piwo! Przepisu na nie niestety nie podamy.
M@łpka, Traczątko, Phanty

Rozwiąż krzyżówkę i odbierz nagrodę!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1/ Dowodził w bitwie pod Racławicami
2/ … Polskie, strzeże naszych granic
3/ Gen. Jan Henryk Dąbrowski utworzył polskie
4/ … Lwowskie - uczniowie i harcerze, obrońcy Lwowa
5/ Koń Marszałka Piłsudskiego
6/ Styczniowe lub listopadowe
7/ Był nim Józef Piłsudski w wolnej Polsce
8/ Nazwisko polskiego przywódcy, jego imię to Józef
9/ Serce Marszałka pochowano w …
10/ Nasza ojczyzna
11/ Symbol, znak rozpoznawczy państwa
12/ Siedziba Naczelnika Państwa, obecnie Prezydenta
13/ Biało-czerwony symbol Polski
14/ Pierwszy premier II Rzeczpospolitej, pianista
15/ Pierwszy port II Rzeczpospolitej
16/ Przybyli pod okienko
17/ Nosi ją żołnierz
18/ Forma muzyczna np. Mazurek Dąbrowskiego
19/ Nasze morze
20/ Jedenasty miesiąc w roku
Kacper Agent

Dzień w szkole
Czy to jesień, lato, wiosna,
Zawsze miej radosną twarz.
Wszędzie tu przyjaciół masz,
Z kolegami w piłkę grasz.
Z dziewczynami pogadacie,
Pogadacie i pogracie.
A jak lekcja zacznie się,
wtedy już uspokój się.
Tyle przygód, tyle marzeń,
jak na dziś za dużo wrażeń.
Więc już idź na lekcję swą.
Jak się skończy, daję słowo,
znów masz głowę kolorową.
Pełen przygód cały dzień,
Mocno już zmęczyłeś się.
Idź do domu i spokojnie Jutro też jest długi dzień,
więc do szkoły pakuj się.
Idź się umyć, no i zaśnij,
bo jutro znów moc atrakcji.
M@łpka
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Znajdź dziesięć wyrazów związanych z ważnym dla Polaków świętem listopadowym i zapisz je poniżej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kacper Agent

Rady nie od parady na jesień:
1. Ubieraj się stosownie do pogody.
2. Noś ze sobą parasol.
3. Wieczorami noś odblaski lub jasne ubranie.
4. Pij wodę z miodem i cytryną, nie będziesz chorował.
5. Gdy masz mokre rzeczy, wysusz je na kaloryferze
i załóż nowe.
6. Noś czapkę.
7. Jedz dużo owoców i warzyw.
8. Gdy przychodzisz do domu i jest ci zimno, rozgrzej
się ciepłą herbatą lub wypij kakao.
9. Gdy wieje mocny wiatr, nie zbliżaj się do drzew.
Mr Kociłapka

Zespół redakcyjny gazetki
w roku szkolnym
2016/2017:
Kacper Pyda, kl. 5a - Agent Kacper
Magdalena Balasińska, kl. 5a - M@łpka
Weronika Tracz, kl. 5a - Traczątko
Amelia Cieślicka, kl. 5a - Mr Kociłapka
Karina Gaweł, kl. 5a - Phanty
Ewa Bachman, kl. 6b - Batmanowata
Anna Żak, kl. 6b - Żaczek
Wiktoria Prokop, kl. 6b - Wika pika
Nikola Dorosz, kl. 6b - Nike

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 21 listopada
2016r. po drugiej lekcji. WYGRYWAJĄ TRZY
LICZBY!!! Na losowanie przynieś koniecznie swoją
gazetkę, abyśmy mogli Cię zidentyfikować.
POWODZENIA!!! Czekamy również na jak
najpiękniej pokolorowane przez Was gazetki oraz
rozwiązania zadań matematycznych, krzyżówki,
wykreślanki i innych.

Julia Gołąb, kl. 6b - Gołąbek
Martyna Jakrzewska, kl. 4b - Dark Neko
Oliwia Markowska, kl. 4a - Śliwka
Natalia Biegus, kl. 4a - Mania
Wiktoria Jastrzębska, kl. 4a - Frania
Opiekun redakcji: pani Anna Krawczuk

UWAGA KONKURS!
Dla tych, którzy lubią rysować, ogłaszamy konkurs! Waszym zadaniem jest narysować jesienny pejzaż na
kartce A4 i oddać go do pani Anny Krawczuk – opiekunki redakcji naszej gazetki. Prace przekazujemy do
końca listopada. Czekają na was - oczywiście - ciekawe nagrody!!! Zachęcamy do udziału w konkursie!!!
Redakcja

