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Wspaniałych wakacji,
niezapomnianych wrażeń, 
wielu przygód i pięknej pogody!

    Do zobaczenia 
      we wrześniu!

  Przed nami wakacje! Słońce, zabawa, wypoczynek!
                 Szukamy wytchnienia i rozrywki!

Idzie turysta przez pustynię. Gorąco,
słońce praży, pić się chce. Nagle zobaczył
drugiego turystę, więc pyta:
- Masz wodę?
- Nie, nie mam. 
- A gdzie tu jest jakaś oaza?
- Idź prosto, a w czwartek w lewo.

W najwyższych górach świata drogą nad przepaścią  jedzie
autokar z turystami. 
- I co, boicie się? – pyta przewodnik. 
- Tak! – zgodnie krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca! 
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
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                                                          85. urodziny aligatorzycy Marty 

      22 maja 2015 r. najstarsza mieszkanka płockiego ZOO – aligatorzyca Marta obchodziła 85. urodziny. 

Dzieci z klasy 2a z naszej szkoły, które uczestniczyły w wydarzeniu
przygotowały mnóstwo niespodzianek i życzeń. Były specjalnie ułożone
na tę okazję wierszyki oraz laurki.

Jak na prawdziwą urodzinową imprezę przystało, po gromkim
odśpiewaniu 100 lat, Marta otrzymała tort… z ryb i mięsa. Zgodnie z
tradycją, wszyscy licznie zebrani goście zostali poczęstowani ogromnym
tortem w kształcie krokodyla.

Marta jest najstarszym zwierzęciem w europejskich ogrodach
zoologicznych. Urodziła się w 1930 roku na fermie krokodyli na Florydzie
w USA. Do ZOO w Płocku przybyła 19 sierpnia 1960 roku razem z
samcem Pedro. 

Marta i Pedro przywędrowali do Płocka w związku z „Akcją Krokodyl".
Polegała ona na wysyłce polskich książek od mieszkańców Płocka dla
Polonii argentyńskiej, w zamian za zwierzęta dla płockiego ZOO.
Latem 1970 r., Marta zasłynęła jako gwiazda filmowa grając rolę krokodyla
Hermana w kultowym filmie Andrzeja Kondratiuka "Hydrozagadka".

.

Dziś są Marty urodziny,
które obchodzi bez rodziny,
więc ją wszyscy odwiedzimy.
Droga Marto, w Twoje urodziny
Dużo zdrowia Ci życzymy.
      Kinga Popławska, kl. 2a, 9 lat

Aligatorka o imieniu Marta obchodzi swoje 85 urodziny.
Niech każdy będzie dla niej kochany i życzliwy,
bo wygląd ma dostojny i urodziwy.
Nasza ulubienica wśród zwierząt w ogrodzie
zoologicznym błyszczy
przykładem dobrego zdrowia i inspiruje wszystkich.
Żyj nam królowo ZOO jeszcze pięćdziesiąt lat
a nawet sto z uśmiechem miłym.
      Mateusz Jakubowski, kl. 2a, 9 lat

My Płocczanie mamy farta,
w naszym ZOO mieszka Marta.
Osiemdziesiąt pięć lat żyje,
chociaż płocką wodę pije.
Dziś obchodzi urodziny
I zazdroszczą jej dziewczyny,
że choć tyle lat już żyje,
to w ogóle nic nie tyje!
    Jan Sojka, kl. 2a, 8 lat

Dziś są Marty urodziny,
Więc do ZOO przychodzimy.
Gorąco Cię witamy
i mnóstwo życzeń składamy.
Dużo dużo radości
i jeszcze więcej gości.
Żebyś żyła 100 lat
i zwiedziła cały świat!
   Antonina Konarska, kl. 2a, 9 lat

.
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Na Florydzie jest Twój początek.
Przyszło tam na świat wiele aligatorzątek.
55 lat temu przybyłaś w nasze progi.
Nadano Ci imię Marta – gościu drogi. 
Zasłynęłaś w filmie i całej Europie,
Twe długie życie sprawia, że pamiętamy o Tobie.
Dziś masz kolejne urodziny
i zeszły się na imprezę płockie dzieciny.
Żyj sto lat albo dłużej
i zdrowie niech Ci służy!
  Wiktoria Czajkowska,  kl. 2a  9 lat

Marta dzisiaj święto ma,
Nasza klasa prezent da.
W dniu urodzin ją witamy
i życzenia jej składamy.
Aligatorzyca gości wita
i o prezenty się pyta.
My życzymy jej radości
i życia w długowieczności.
Sędziwa staruszka Martusia
tylko wodę dziś piła na śniadanie.
Nie jadła, żeby nie przytyła.
  Natalia Ryszkowska,  kl. 2a 9 lat

Nasza płocka Marta
ma dużego farta.
85 lat już liczy,
dostanie pysznej polędwicy.
Będzie dużo radości,
bo przyszło dużo gości.
Więc wszystkiego najlepszego
i mięsa pysznego.
Żeby miała farta dużego
i się nie przejadła od tego dobrego.
  Bartek Pielacińsk kl. 2a  9 lat

Droga Marto!
W dniu Twojego święta
bądź zawsze uśmiechnięta.
Miej zawsze farta i nie bądz uparta.
Żyj długo i szczęśliwie.
Tego wszystkiego życzy Ci razem
Maja i cała klasa 2a!!
  Maja Marczak,  kl.2a  9 lat

Krokodylu nasz,
urodziny dziś masz.
Sto lat, zdrowia i ryb beczki
dla Marty naszej krokodyleczki.
  Kuba Tomczak, kl. 2a  9 lat

Pewnego dnia na łąkę przyszła dziewczynka.
Zobaczyła tam piękną łódź stojącą nad brzegiem
jeziora. – Przepłynę się nią, bo nikogo nie ma-
pomyślała. Gdy przepłynęła na drugą stronę zobaczyła
dzieci i spytała:
-Co wy tu robicie?
-Zła czarownica zaczarowała nas w ludzi-
odpowiedziały dzieci.
-Pomogę wam, gdzie ona mieszka?
-Ona mówi, że nad górą złą, ale nikt jeszcze stamtąd
nie wrócił. Naprawdę!
-Ale i tak tam pójdę-powiedziała dziewczynka. I
wyruszyła.
Nagle zobaczyła łabędzia, który powiedział:
-Nie idź tam.
Ona nie słuchała, dlatego śledził ją. Szli i dreptali, aż
doszli na miejsce. Dziewczynka weszła do zamku.
-Czarownico, oddaj ciała tym dzieciom!- powiedziała.
-Skoro prosisz, to nie oddam!
Dziewczynka nie zważała na słowa czarownicy, tylko
powiedziała:
-Gdybyś była czarownicą, to byś umiała wejść do
kotła.
Czarownica weszła do kotła i krzyknęła:
-O nie, palę się!
-Przechytrzyłam cię, to koniec z tobą!
Dzieci zamieniły się w łabędzie, a największy z nich
zamienił się w króla i wszystko skończyło się dobrze. 
                                Lena Stobiecka, kl. IIb

. .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 30 10/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZadra Gag@dka

                                                              Wschodzące gwiazdy

Nie siedzą w domu przed telewizorem, nie oglądają kolejnego programu, nie grają nieustannie w gry
komputerowe. Oni ćwiczą wytrwale, trenują, są ciągle w ruchu i na dodatek bardzo lubią to, co robią!

.

         Jakub Chmurzyński

Kuba trenuje Judo w klubie
sportowym ELIOT w Płocku. 
Ten sport bardzo mu się spodobał.
W swoich pierwszych zawodach
zajął II miejsce w kategorii wagowej
do 20 kg.
Drugi jego występ, to udział w
turnieju Judo dzieci o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.
Tam zdobył III miejsce w swojej
kategorii.

         Gabriel Przemyłski

Gabryś rozpoczął karierę piłkarską
w wieku 4 lat w klubie FUTBALL
ACADEMY w Płocku. 
Na turnieju we Włocławku zdobył
tytuł Najlepszego Zawodnika, a
drużyna przywiozła Puchar. 
Z Mistrzostw Polski FA w
Warszawie Gabryś też wrócił
zadowolony: III miejsce i
zakwalifikowanie się do kolejnych
rozgrywek FA Polski w Opolu.

.

To, co najbardziej cenią chłopcy, to
przyjaźń. "Lubią mnie koledzy,
zapraszamy się na urodziny" -
powiedział Gabryś. "Mam wielu
kolegów w klubie" - dodał Kuba.

            Alicja Rycharska

Ala zaczęła naukę tańca już w
przedszkolu, do którego
przychodzili na zajęcia dodatkowe
nauczyciele ze szkoły Tańca
Falcon. W tej szkole kontynuuje
naukę tańca do dziś. Tam poznała
obecnego partnera tanecznego
Patryka Jędrzejczaka, z którym
trenuje około roku. Ala brała udział
w "Gwiazdkowym Turnieju Tańca
Sportowego Falcon ArtDance
2014”, w którym otrzymała
wyróżnienie w kategorii do lat 7.
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