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Pasowanie na szermierzy



22 listopada odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 4a na szermierzy. Na uroczystość przybył syn naszego patrona – pan profesor Wojciech Suski z Rodziną i wielu
innych gości. Bardzo ucieszyła nas obecność pana Jacka Gaworskiego, absolwenta
naszej szkoły i srebrnego medalisty w paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. Mogliśmy
zobaczyć, a nawet dotknąć medalu pana Jacka wywalczonego na tej paraolimpiadzie.
Podczas uroczystości odbyły się walki pokazowe szermierzy i rodziców naszych czwartoklasistów. Po uroczystości pasowania zaproszono wszystkich na poczęstunek. Dla
czwartoklasistów był to dzień pełen wrażeń i emocji, niezapomniany dzień, który ich
rodzicom dostarczył wielu wzruszeń.
M@łpka i Phanty
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Do życzeń dołącza się Klub poligloty:
Wir wünschen Euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches Neues Jahr.
Nous vous souhaitons joyeux Noël et beaucoup de bonheur et de bonne santé pendant la Nouvelle Année.
¡Os deseamos a todos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Vi auguriamo a tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Życzymy Wam wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku.
We wish you that all your Christmas wishes comes true! Merry Christmas!
Życzymy Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Batmanowata i Żaczek

Święta
Święta to czas radości,
Czas odpoczynku i przyjmowania gości.
Święta to chwile spędzone z rodziną,
prezenty pod choinką,
życzenia wszystkim składane
i kolędowanie.
Kolacja Wigilijna,
dzielenie się opłatkiem
i tradycje oczywiście.
To wszystko jest piękne.
Dzielmy się tym więc
w święta wspólnie
z rodziną spędzane.
M@łpka
Rady nie od parady na Święta Bożego Narodzenia:
1.Nie otwieraj prezentów przed oficjalnym rozpakowywaniem.
2.Nie jedz kolacji wigilijnej przed pierwszą gwiazdką.
3.Na wigilię ubierz się elegancko.
4.Podziel się opłatkiem i złóż życzenia domownikom.
5.Przywitaj uroczyście wszystkich gości.
6.Przed wigilią postaraj się nie jeść przez cały dzień.
7.Śpiewaj razem z rodziną kolędy.
8.Pod obrus połóż sianko.
9.Po wigilii pójdź na Mszę Świętą zwaną Pasterką.
10.Zachowuj się spokojnie i odpowiedzialnie podczas czasu Świąt.
Mr Kociłapka

Jaki prezent, który dostałeś pod choinkę, najbardziej utkwił Ci w pamięci?

Jaki prezent, który dostałeś
pod choinkę, najbardziej
utkwił Ci w pamięci? - Uczniowie
Telefon
Lego
Play Station
Lalka
Pistolet zabawkowy
Pies
Samochód zabawkowy
Gra komputerowa
Gra planszowa
Pluszak
Rower
Robo – kotek
Figurki
Pieniądze
Domek dla lalek
Tablet
Piórnik
Chomik
Dron
Deskorolka
Keybord
Pamiętnik
Lornetka
Furby
Słodycze
Kot
Inne

Odpowiedzi
19
14
10
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
21

Jaki prezent, który dostałeś
pod choinkę, najbardziej
utkwił Ci w pamięci? – Nauczyciele
Biżuteria
Książka
Bilet do spa
Koń na biegunach
Telefon
Wózek dla lalek
Zegarek
Lalka

Odpowiedzi

Batmanowata i Żaczek

2
1
1
1
1
1
1
1

Poznajmy się – klasa 4b
Wychowawczynią tej klasy jest pani Edyta Walawender .
W klasie 4b jest tylko 3 chłopców, a dziewczynek -13. Chłopcy mają na imię: Oliwier, Dominik i Sebastian. Do klasy tej uczęszcza
też Wiktoria, Sandra, Dominika, dwie Ewy, Klaudia, dwie Martyny, Milena, Kamila, Karolina, Andżelika i Weronika. W dniu, w
którym zadawałyśmy uczniom tej klasy pytania, nie było dwóch osób.
Oto odpowiedzi:
Ile macie lat?
Większość ma 10 lat (13 osób), tylko jedna osoba ma 9 lat.
Miesiąc, w którym się urodziliście
Trzy osoby nie odpowiedziały na to pytanie.
W czerwcu urodziły się dwie osoby, w grudniu też dwie osoby, w
kwietniu jedna osoba, w lipcu jedna osoba , w sierpniu dwie, we
wrześniu jedna, w październiku dwie.
Czego nie lubicie robić w wolnym czasie?
Jedna osoba nie lubi pisać, cztery nie lubią odrabiać lekcji, dwie nie przepadają za czytaniem, biegać nie lubią też dwie osoby i
dwie niechętnie grają w piłkę.
Ulubiony przedmiot
Plastykę lubi jedna osoba, muzykę lubią aż cztery osoby, w-f też lubią cztery osoby.
Język angielski jest ulubionym przedmiotem trzech osób, historię lubi jedna osoba i jedna informatykę.
Jakie macie zwierzaki?
Osiem osób ma psa, chomika mają cztery osoby, kota – trzy, rybki – dwie, a królika i papugę po jednej osobie.
Czy lubicie czytać książki?
Sześć osób nie lubi czytać, sześć twierdzi, że lubi, a dwie nie odpowiedziały na to pytanie.
Kolor włosów
Najwięcej osób ma kolor blond (aż 8), w drugiej kolejności jest kolor brązowy (4
osoby), po jednej osobie ma włosy szatynowe i czarne.
Kolor oczu
Trzy osoby nie odpowiedziały na to pytanie.
Aż sześć osób ma niebieskie oczy, cztery – piwne, a szare ma tylko jedna osoba.
Ulubiony film
Aż pięć osób nie ma ulubionego filmu.
Trzy osoby lubią film „Miraculum biedronka i czarny kot”.
Filmy „Opowieści z Narnii”, „Alladyn” , „Jak zostać kotem”,” Szybcy i wściekli” lubi po jednej osobie, a „Trolle” lubią dwie osoby.
Ulubiony wykonawca
Trzy osoby lubią Margaret, Ewę Farne lubą dwie osoby i Sylwię Grzeszczak też dwie.
Dwie osoby nie mają ulubionego wykonawcy.
Po jednej osobie wskazało na Alana Walkera, Arianę Grande, Cleo, Ewelinę Lisowską i Cypisa.
Ulubiony utwór
Nie odpowiedziało 7 osób.
Utwór „Tamta dziewczyna” lubią cztery osoby.
Po jednej osobie wskazało na utwory: „Gorączka sobotniej nocy”, „Za każdym razem”, „Cool my down”.
Phanty i M@łpka

Popękane ciasteczka czekoladowe – sprawdzony przepis z bloga
„Moje wypieki” w sam raz na Święta Bożego Narodzenia
Składniki:
 225 g gorzkiej czekolady, posiekanej
 110 g masła
 2/3 szklanki drobnego cukru do wypieków
 3 duże jajka
 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
 pół łyżeczki proszku do pieczenia
 szczypta soli
 1 i 2/3 szklanki mąki pszennej
cukier puder - około pół szklanki - do obtoczenia
Masło rozpuścić w małym garnuszku. Zdjąć z palnika, dodać połamaną czekoladę, odstawić na 2 minuty, po czym wymieszać do
połączenia i powstania sosu czekoladowego. Lekko przestudzić.
Białka oddzielić od żółtek. Ubić na sztywno, dodając pod koniec
partiami cukier (łyżka po łyżce), a następnie żółtka i ekstrakt z wanilii. Wymieszać z masą czekoladową.
Mąkę wymieszać z solą i proszkiem do pieczenia. Wsypać do powstałej masy czekoladowej, dobrze wymieszać. Schłodzić przez kilka godzin w lodówce, a najlepiej przez całą noc.
Ciasto wyjąć z lodówki, nabierać łyżeczką do herbaty (będzie ciężko, bo ciasto powinno być bardzo twarde), formować kuleczki mniejsze od orzecha włoskiego, obtaczać je mocno w cukrze pudrze i wykładać na
blachę wyłożoną pergaminem.
Piec około 12 minut w temperaturze 165ºC. Podczas pieczenia ciasteczka lekko się spłaszczą i popękają.
Wystudzić na kratce.
Przepis sprawdziła dla Was Batmanowata. Ciasteczka palce lizać!

1) Miejsce narodzin Jezusa
2) Śpiewana w okresie Świąt
Bożego Narodzenia
3) Wnuczka Dziadka Mroza
w rosyjskim folklorze
4) Imię króla, przed którym Maria
i Józef uciekli do Egiptu
5) Okres przygotowania do
Bożego Narodzenia
6) Jedna z potraw wigilijnych
7) Msza Św. odprawiana
o północy
8) Może być z ruchomymi
postaciami
9) Liczba potraw na wigilijnym
stole
10) Imię jednego z Trzech Króli
11) Lubią je dostawać nie tylko
dzieci
12) Bożonarodzeniowi
przebierańcy
13) Adwentowy, zabieramy go
na roraty
14) Łamiemy się nim podczas
kolacji wigilijnej
Opracował Agent Kacper

Świąteczna krzyżówka
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Agent Kacper

Nasi pupile
- Cześć!
- Cześć!
- Mogę porozmawiać z tobą o twoich kotach?

W diagramie pokoloruj 7 słów
związanych ze Świętami (słowa mogą
być napisane w różnych kierunkach).
Poniżej narysuj jedno z haseł.

Dzień Życzliwości
21 listopada odbył się apel z okazji Dnia Życzliwości. Najżyczliwszym
uczniem został Dominik Kania z klasy 6a.
Najżyczliwszym pracownikiem szkoły została pani pedagog.
Gratulujemy!!!

- Jasne.
- Jak twoje koty mają na imię?
- Lakiczka i Edek.
- Jakiego są ubarwienia?
- Czarno-biały i czarno-biało-szary
- Ile mają lat?
-4i8
- W jaki sposób bawisz się ze swoimi kotami?
- Bawię się zabawkami, sznurkami, myszkami i światełkami.
-Jakiego koloru obroże przeciwpchelne mają twoje
koty?
- Nie mają takich obróżek.
- Czy twoje koty są z sobą zaprzyjaźnione?
- Nie, wręcz się nie lubią.

Czas na matematykę

- Czy miałaś jakąś zabawną przygodę z kotami? Jeśli
tak, to jaką?

Klasa 1. 1+1=

- Zjadły mi całego tuńczyka, a potem poszły spać.

a) 2 b) 3 c) 7

- Czy twoje koty lubią się dużo bawić, czy lubią spać?

Klasa 2. 4x2=

- Lubią robić to i to, ale najbardziej lubią spać.

a) 2

- Kiedy dostałaś te koty?

Klasa 3. 13x6

- 22 czerwca i 20 grudnia.

a) 78

- Co lubisz najbardziej w swoich kotach?

Klasa 4. 100000000000000 x 10000000000 =

b) 4 c) 8
b) 79 C) 58

- Lubię, kiedy miauczą i się do mnie przytulają i jak
chrupią suchą karmę.
- Dziękuję za wywiad.
- Proszę bardzo.

Klasa 5. Skróć ułamek

Wywiad z Wiktorią Jastrzębską poprowadziła Dark
Neko

Klasa 6.

=

Agent Kacper

Z życia szkoły
23 listopada odbyło się wyjście do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ślazowej. Uczniowie naszej szkoły zawieźli tam karmę i posłania dla zwierząt, które wcześniej zebrali na terenie szkoły. Wielu z nas bardzo się wzruszyło, widząc biedne i smutne pieski oraz kotki, które wylęknione patrzyły na nas z wnętrza swoich boksów.
Na miejscu przeprowadziliśmy rozmowę z jedną z wolontariuszek.
- Przepraszamy, czy możemy przeprowadzić wywiad do szkolnej gazetki?
- Tak.
- Czy ma pani jakieś zwierzę?
- Tak. Mam pieska.
- Jest adoptowany z tego schroniska?
- Tak. Z tego schroniska. Jak zaczynałam być wolontariuszem, to znalazłam swojego pieska.
- Ile lat pani pracuje w tym schronisku?
- Wolontariuszem byłam 6 lat, a pracuje tu już ponad rok.
- Od ilu lat to schronisko funkcjonuje?
- We Wrocławiu schronisko funkcjonowało już od wielu, wielu lat, ale to jest nowe schronisko i w tym miejscu jest od 6 lat.
- Czym się pani zajmuje w schronisku?
- Mam takie swoje psy jako podopiecznych, którymi się tu zajmuję i szukam im domu. Zazwyczaj są to psy agresywne, którym trudno jest znaleźć dom. Są tutaj ze mną po prostu dłużej.
- Ile podopiecznych jest w tym schronisku?
- Na chwilę obecną psów jest około 160, a kotów 170. Czyli razem ponad 300.
- Jak pani trafiła do tego schroniska?
- Najpierw byłam wolontariuszem przez bardzo wiele lat i cicho liczyłam na to, że kiedyś nastąpi taki dzień, że mnie zaproszą tutaj
do pracy. No i właśnie w zeszłym roku tak się udało, że skończyłam studia i pani dyrektor mnie zaprosiła do współpracy.
- Często pani oprowadza grupy dzieci?
- Jestem jedyną osobą w schronisku, która się tym zajmuje. W zasadzie to był mój własny pomysł, bo twierdzę, że rozmowa z dziećmi to jest podstawa wszystkiego. To od was się zaczyna wszystko zmieniać, więc z własnej inicjatywy, ile mogę, tyle grup oprowadzam , chociaż moje zajęcie tutaj polega na zupełnie czymś innym.
- To już wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy za wywiad.
- Ja też.
5 grudnia uczniowie klas 4-6 wybrali się do teatru Arka na spektakl pt. „Mały Książę”. Większości uczniów przedstawienie podobało
się. Najbardziej podobały się efekty specjalne.
6 grudnia do szkoły przyszedł św. Mikołaj. W każdej klasie rozdawał cukierki. Wszyscy bardzo się cieszyli.
M@łpka i Phanty

Suchary na dziś
Blondynki stoją na przystanku. Jedna mówi do
drugiej:
- Ja jadę jedynką.
A druga mówi:
- Ja jadę dwójką.
Przyjeżdża autobus numer 12, blondynki
mówią w tym samym czasie do siebie:
- Ooo, nasz autobus.

Blondynka biega wokół wanny. Czego
szuka?
Wejścia.
Skąd informatyk pobiera wodę?
Z e-kranu
Co robi 9 w portfelu?
Ledwo dycha.

Ciekawostki o zwierzętach
1.
2.
3.
4.
5.

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

wiesz,
wiesz,
wiesz,
wiesz,
wiesz,

że
że
że
że
że

szczęśliwe psy machają ogonem na prawa stronę, a smutne na lewą?
nogi tygrysa są tak mocne, że może stać nawet po śmierci?
szczury się śmieją?
krowy dają więcej mleka, jeśli słuchają spokojnej muzyki?
delfiny mają imiona i porozumiewają się przy ich użyciu?
Oprac. Mania

Traczątko

W grudniu odbyło się wyjście do Gimnazjum nr 3 po odbiór nagród w konkursie poetycko-plastycznym. W kategorii plastycznej
wyróżnienie otrzymali: Milena Król z klasy 4b i Kacper Kowalczyk z klasy 5a. W kategorii poetyckiej 1 miejsce zajęła Ewa Bachman z klasy 6b. Na drugim miejscu uplasowała się Milena Król z kl. 4b i Natalia Karpiuk z kl. 5b, a na 3 miejscu Magdalena Balasińska z klasy 5a. Wyróżnienie otrzymali: Kacper Pyda z klasy 5a oraz Ania Żak z kl. 6b.
M@łpka i Phanty
Poniżej publikujemy wyróżnione wiersze

SPORT TO MÓJ SPOSÓB NA CIEKAWE ŻYCIE
Dzień bez sportu jest stracony
Dzień bez sportu jest stracony
Mówił mąż do swojej żony,
Ona słuchać go nie chciała
I znów serial oglądała.
Mąż wziął psa i trampki włożył,
Pies podskoczył, naraz ożył,
Wyszli razem na przebieżkę
By zliczyć zdrowia ścieżkę.
Biegną razem przez przeszkody,
Omijają zręcznie kłody.
Pan troszeczkę się zasapał,
Lecz do biegu wciąż miał zapał.
Piesek, choć miał krótkie nóżki
Szybko biegł wzdłuż leśnej dróżki,
Wciąż się bawił, wdzięcznie szczekał,
Czasem gdzieś na pana czekał.
Pies kondycję ma wspaniałą,
Ciągle biega, wciąż mu mało,
Pan chce wyjść choć raz przed szereg
Lecz to pies jest tu trenerem.
Z tej historii morał taki
Większy „power” mają psiaki.
Więc gdy im dorównać chcesz
Wyjdź na rolki, rower bierz!
Nie siedź w domu przed ekranem,
Jedząc czipsy i rogale,
Bądź przykładem dla rodziny
Mistrzem mistrzów dla twej psiny.
Ewa Bachman, kl. 6b

By ciekawe życie mieć,
Trzeba tylko chcieć.
Zamiast grać na komputerze,
Lepiej jeździć na rowerze.
Z koleżankami w kosza grać,
Tak najlepiej spędzać czas.
Sport to bardzo dobra sprawa,
Siedzieć w domu nie wypada.
Gdy na dworze deszcz, kałuże,
Ja w basenie się zanurzę.
Kiedy ładna jest pogoda,
Cieszą rolki, hulajnoga.
I podskoki, i przysiady
Też są dobre do zabawy.
Aerobik poćwicz też,
By kondycję dobrą mieć.
Kto aktywnie spędza czas,
Temu nauka nie idzie w las.
Milena Król, kL 4b
Chcesz być silny, chcesz być zdrowy,
zajmij się sportem wyczynowym!
Sport ci tylko zdrowia doda,
zmieni także się uroda!
Gdy ze sportem zacząć chcesz przygodę,
miej na karku mądrą głowę.
Gdy na rower będziesz wsiadać,
kask na głowę zacznij wkładać!
Nie musisz się nudzić
I siedzieć bezczynnie:
Zajmij się sportem,
a będzie przyjemnie!
Hip hip, hurra, hip hip hurra!
Niech żyje sport a nie nuda!
Natalia Karpiuk, kl. 5b

Wywiad z Panią Joanną Janicką – Wajszczuk
1. Od ilu lat Pani pracuje w tej szkole?
W Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 pracuję 7 lat.
2. Czy sprawia Pani przyjemność praca z dziećmi?
Dużą przyjemność sprawia mi przekazywanie wiedzy uczniom z zakresu matematyki oraz satysfakcja, gdy moi uczniowie osiągają dobre
wyniki, biorą udział w różnych konkursach i zdobywają nagrody. Cieszą mnie także uczniowie, którzy ambitnie poprawiają sprawdziany
i przychodzą systematycznie na zajęcia dodatkowe, aby nadrobić zaległości i poprawić oceny.
3. Czy ma Pani w domu zwierzę? Jeśli tak, to proszę o nim opowiedzieć.
Tak, posiadam suczkę rasy Maltańczyk. Jest przemiłym i łagodnym zwierzątkiem. Zawsze gdy wracam z pracy, wita mnie, a później nie
opuszcza na krok. Zdarza się często, że leży na moich kolanach, gdy sprawdzam kartkówki, sprawdziany czy prace domowe moich uczniów.
4. Co spowodowało , że spodobała się Pani matematyka?
Już jako dziewczynka w szkole podstawowej bardzo lubiłam matematykę. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, bawiłam się z moimi
koleżankami, że jestem nauczycielem, a koleżanki odgrywały rolę uczennic w mojej klasie. W szkole średniej polubiłam również fizykę, dlatego postanowiłam studiować: najpierw fizykę na Uniwersytecie Poznańskim, a potem matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
5. Czy ma Pani klasę, czy jest Pani wychowawczynią?
Byłam wychowawcą przez ostatnie 3 lata. W ubiegłym roku szkolnym moja klasa ukończyła szkołę. Obecnie nie mam wychowawstwa.
6. Czy jest Pani mamą? Jeśli tak, to opowie nam Pani o swoich dzieciach?
Tak, jestem mamą dwóch córek. To wspaniałe dziewczyny, zawsze mogę na nie liczyć.
7.Czy Pani ma auto? Jakiego koloru?
Tak, do szkoły dojeżdżam autem w kolorze czarnym.
8.Czy była Pani na Paradzie Niepodległości? Jeśli tak, to jak na niej było?
Niestety, nie uczestniczyłam bezpośrednio w Paradzie Niepodległości . Święto 11 Listopada obchodziłam w gronie rodzinnym poza Wrocławiem.
9. Co Pani studiowała?
Tak jak wcześniej wspomniałam, studiowałam fizykę i matematykę, a ponadto ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Filozofii i Etyki.
10. Czy Pani mieszka blisko czy daleko od szkoły?
Mieszkam niedaleko od szkoły ( ok.4 km).
11. Jaka jest Pani ulubiona klasa w naszej szkole?
Lubię wszystkich uczniów i staram się nikogo nie faworyzować, aczkolwiek
z dużą przyjemnością pracuję w klasach zdyscyplinowanych i pracowitych.
12.Jakiej marki samochód Pani ma? Czy jest duży, czy mały?
Jeżdżę samochodem marki Renault Clio. Jest to mały miejski samochód.
13.Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Najbardziej lubię kolor szary, zielony i niebieski.
14.Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię czytać książki oraz różne czasopisma popularnonaukowe. Gdy mam więcej wolnego czasu, to wyjeżdżam w góry
w okolice Zakopanego lub Krynicy Zdrój. Tam relaksuję się przy pięknych krajobrazach i uwieczniam je na fotografiach.
15.Czy Pani lubi gotować? Co jest Pani popisową potrawą?
Lubię gotować, a na Wigilię Bożego Narodzenia w tym roku przygotowuję tradycyjnie 12 potraw, w tym mój smaczny barszcz z uszkami,
karpia smażonego z ziołami i sandacza w galarecie.
16. Bardzo Pani dziękuję za obszerny i ciekawy wywiad i życzę miłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Bardzo Ci dziękuję.

Wywiad przeprowadziła Frania

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

LOSOWANIE LOTTO
Każdy egzemplarz gazetki ma nadany swój unikatowy numer
identyfikacyjny. Szukaj go na stronie tytułowej. Wszystkie
numery wezmą udział w Losowaniu Lotto we wtorek 3 stycznia
2017r. 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.

Ewa Bachman, kl. 6b - Batmanowata

Nagrodzeni z poprzedniego numeru:

Anna Żak, kl. 6b - Żaczek

Losowanie Lotto: Amelia Cieślicka, kl. 5a, Zuzia Skiba, kl. 2a i Krzyś z kl. 1a.

Wiktoria Prokop, kl. 6b - Wika pika

Prezent specjalny: Kacper kowalczyk, kl. 5a i Zarzycki, kl. 4b.

Nikola Dorosz, kl. 6b - Nike

Pokolorowana gazetka: Amelia Cieślicka, kl. 5a

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 zimowy pejzaż na
kartce A4 i oddać go do pani Anny Krawczuk – opiekunki redakcji naszej gazetki. Prace przekazujemy do
końca stycznia. Czekają na was - oczywiście - ciekawe nagrody!!! Zachęcamy do udziału w konkursie!!!
Redakcja

