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Skład redakcji

Było ciężko stworzyć
gazetkę w trzy osoby.
Bardzo dziękujemy pani
Beacie Wietrzyńskiej
Szałek. Mimo problemów
pomagała nam w
osiągnięciu celu. Mimo że
każda z nas ma inny
charakter, jakoś się
zgrałyśmy. Warto jest dążyć
do wyznaczonego celu!

      WARTO CZYTAĆ
  OTWÓRZ GAZETKĘ DOWIEDZ SIĘ, 

CO FAJNEGO KRYJE TU SIĘ

Przepraszamy za wszelkie
opóźnienia. Wystąpiły małe
komplikacje przez co
musiałyśmy wydać numer
później. Mamy nadzieję, że
spodoba wam się ta      
gazetka i chętnie ją
przeczytacie. Prosimy też
o wyrozumiałość, ponieważ
gazetkę tworzą trzy osoby.
Wcale nie jest to łatwa
praca. Etapy powstawania
gazetki: zbieramy materiały

o czym chcemy napisać,
później wybieramy układ
strony i decydujemy ile
gazetka będzie miała stron,
wpisujemy zgromadzone
informacje i na koniec
drukujemy! 
Zaraz wakacje! Dużo
odpoczynku, różne
wyjazdy oraz nowe
przygody. Cała redakcja
życzy wam SUPER
WAKACJI! W następnym

roku postaramy się wydać
więcej gazetek i sprawić,
by miała ona więcej stron.
W nowym roku
zapraszamy nowych
redaktorów.
Zainteresowanych prosimy
o zgłoszenie się do pani
Beaty Wietrzyńskiej.
Żegnamy i życzymy miłych
wakacyjnych podróży!!

Małgorzata Ch.

wikipedia.org

M. Ch.
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                                     NASZ WOLNY CZAS
                                              

Każdy z nas ma po
szkole wolny czas.
Lecz nie spędzajmy
go przed komputerem
i smartfonem! Na
dworze jest coraz
cieplej i mamy okazję
pobawić się z
kolegami na świeżym
powietrzu. A
najlepsze jest to, że
zbliżają się
WAKACJE! Po
rozdaniu świadectw
będziemy mieli masę
czasu na zabawę. A
może znudziła

wam się zabawa w
chowanego i berka?
Mam dla was kilka
propozycji na nudę:
1. Gra w "Berka
Cukierka"
Zasady:  Jest 1 berek
i uciekający. Berek
mówi jakiś kolor a
reszta musi jak
najszybciej dotknąć
tego koloru. Jeśli im
się nie uda berek
może ich złapać, a
jeśli tak - nie może.
2. Gra w "Hipcia"
Zasady: Jest

1 Hipcio, 1 Zbieracz i
od 2 zwykłych
uczestników. Hipcio
podaje kategorię np.
drzewa, kwiaty lub
samochody. Zbieracz
zbiera propozycje od
uczestników i mówi je
Hipciowi.
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              Moda dla każdego!

Zdjęcie 1

           Nie o modzie!
              (książka)

Zdjęcie 3Zdjęcie 2

Hej wszystkim!
Mam na imię Julia.
Bardzo lubię
projektować ubrania i
zajmować się modą.

Na początek zajmę się
tematem "Moda
Wiosenna". Ciekawą
stylizacją na wiosnę dla
dziewczyn będzie: 
szeroka koszula z
kolorowymi
przypinkami lub
naszywkami, do tego
połączenie krótkich

spodni z rajstopami,
czyli nakładamy
spodenki na rajstopy.
Jeżeli chodzi o buty to
adidasy lub sandałki.
Zrobione!
Moda na wiosnę dla
chłopaków to:
Bluzka z długim
rękawem lub krótkim
(jeżeli jest ciepło), na
której jest obrazek,
napis lub naszywka.
Do tego spodnie
dżinsowe lub dresowe.
Jeżeli chodzi o buty to

trampki lub adidasy.
Gotowe! Zdjęcia obok.Zgaduje, że gdy jest już
wiosna to wy
zastanawiacie się czy
warto i przede
wszystkim, czy będzie
ładnie nałożyć szalik.
To odpowiedź brzmi
prosto: TAK. Jeżeli
macie szalik w kwiaty
lub w podobny wzór to:

- naprawdę będzie
ładnie pasował do
wszystkiego

- jest w kolorach
wiosny (a jest wiosna).

Drugim tematem

do obgadania jest
noszenie czapki z
daszkiem (dżokejki).
Czy warto ją nosić?
Pewnie, że tak!
Przecież trzeba
chronić się przed
słońcem! Jeżeli ktoś
myśli, że nie chce jej
nosić bo mu się nie
podoba! To jest to duży
błąd! Teraz trzecia
sprawa. Jest wiosna i
nastaje upalny dzień a
ty myślisz:
Muszę się
nasmarować kremem?
Po co? To jest błąd.
Musisz się smarować!

Na zdjęciach
poniżej znajdują
się projekty,
które sama
zaprojektowałam.
Mam nadzieję że
wam się
spodobają.
Zdjęcie numer 1

to krótkie
spodenki z
frędzlami. Nic
dodać, nic ująć.
Zdjęcie numer 2
to buty. Mi
osobiście bardzo
się podobają. Te
buty

są oczywiście na
obcasie.
Ostatnie zdjęcie
to tunika, którą
zrobiłam
niedawno. Jest
ona z obrazkiem
dziewczyny.
Dziewczyna

nie istniej
naprawdę :) Na
razie to
wszystko.
Gdybym mogła
to wstawiłabym
więcej zdjęć ale
mogę tylko trzy
:)    

Treść artykułu pod
tytułem "Nie o modzie!"
będzie się pojawiać w
każdym egzemplarzu.
Tutaj będę pisała o
rzeczach, które według
mnie mogą pojawić się
w gazetce, ale nie
koniecznie na stronce
o modzie. Pierwszym
tematem będzie
książka pod tytułem
"Zezia i wszystkie
problemy świata.''.

    Autorem tej książki
jest Agnieszka
Chylińska. Tą książkę
polecam szczególnie
osobom, które lubią
panią Agnieszkę.
Książka ta  jest o
dziewczynce,  której
wydaje się, że
wszystkie problemy
świata (tak jak było w
tytule) spadają na nią i
jakby było tego mało
problemy musi sama

rozwiązać! Naprawdę
polecam tę książkę.

Propozycja stylizacji na wiosnę.

Julia L

Julia LJulia L

Julia Lubojańska
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HUMORKOWO

obrazek 58

:- ) :- ) :- ) 

obrazek 558obrazek 557

Jak przedstawia się
nóż? - Janóż.
------------------------------
Jak nazywa się
przesolona firanka? -
Zasłona.
-----------------------------
Co jedzą japonki? -
Oponki
------------------------
Co mówi
zdenerwowany
ogrodnik do kumpla? -
Przesadziłeś.
--------------------------
Jak nazywa

się wymarła rasa
konia? - Koniec.
--------------------------
 - Wczoraj oszukałem
kolej
- Jak 
- Kupiłem bilet a
pojechałem autobusem
-----------------------------
Jasiu w przedszkolu
rozrzuca zabawki, a
pani się pyta
- Co robisz
- Bawię się
- W co?
- w kurcze gdzie są

kluczyki od auta.
kawały ze str.int.

obrazek 8

Jaś dzwoni do szkoły 
- Proszę zwolnić Jasia
z ostatniej lekcji. 
- A kto mówi? 
- Moja mama!
_________________
- Jasiu znów spóźniłeś 
się na lekcje !
- Na naukę nigdy nie
jest za późno, proszę
pani.
_______________
- Jasiu dlaczego
wnosisz po cichu
wiadro z wodą?

- Bo tata prosił żeby go
o piątej po cichu
obudzić.
_______________
Lekcja polskiego
- Jasiu, kiedy
używamy dużych liter?
- Kiedy mamy słaby
wzrok.
_________________
:-) ;-) :-0 :-( :-D ;-D

kawały ze str.int.

Żołnierz pyta się
dziewczynki 
- Nie za ciężka ta
broń?
- Nie tylko pomóż mi to
odwrócić w stronę
szkoły.
___________________
Czym różni się dobry
uczeń od złego?
bo złego dręczą
rodzice a dobrego
koledzy .
_________________
Moja żona wróciła z
trójką dzieci spaceru
bardzo zła.
Bo wychodziła z
czwórką
_________________

Mężczyzna w
autobusie mówi
- Uwaga jestem z
Bronią.-
Wszyscy się odsunęli.
- Bronia siadaj -
powiedział 
__________________
jak nazywają się sowy
które ciągle mówią tak?
- Taksówki.
__________________
Ania do Hani
- mój tata ma nowy
telefon.
 - A mój nową cegłę

kawały usłyszane od
innych i z str.int.

Jasiu wchodzi
do klasy, kładzie
nogi na ławce i
mówi - Siema
wszystkim.
a pani na to  -
Jasiu wyjdź z
klasy i wejdź tak
grzecznie

jak twój tata
kiedy wraca z
pracy.
- Jaś ze
spuszczoną
miną wychodzi. I
nagle drzwi
otwierają się pod
wpływem silnego

kopnięcia a Jaś
mówi 
- A kurcze nie
spodziewałaś się
mnie tak
wcześnie
-----------------------------
----
Jak nazywają

się małe sowy
które ciągle
 mówią tak?
taksówki

: - ) ; - )
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