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Wkrótce wakacje! Po dziesięciu
miesiącach wytężonej pracy
zasłużyliśmy na letni luz!

Popieramy modę    
na czytanie str.4

ilustracja

Rocznik 2003
żegna się ze
Szkołą po Lasem.
Za kim będą
tęsknić? Co
wspominać            
z rozbawieniem
albo łezką w oku?
Jakie wspomnienia
pozostawią

po sobie?
 Czytajcie  dodatek
specjalny w naszej
gazetce.

Pożegnanie klas
szóstych to zawsze
wzruszający
moment zarówno
dla uczniów,

rodziców, jak          
i nauczycieli. Czego
będzie nam
brakowało, kiedy
opuszczą mury
Piętnastki?
koniecznie 

zajrzyjcie na str. 3

Do naszej szkoły
zawitali aktorzy i 
instruktorzy z teatru
Dell'art z
Młodzieżowgo
Domu Kultury w
Opolu.
Zaprezentowali oni
naszym młodszym
uczniom 
przedstawienie  pt.
"Pinokio na
zakręcie".

Wywiad z aktorami
na stronie 2

W tym numerze
polecamy Top
Kącik - str. 6, gdzie
znajdziecie ciekawy
pomysł na deser,
fryzurę, lekturę i
poczujecie oddech
lata.

Emilia Biela
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: 
aktorzy Dell'arte z Opola

W naszej szkole gościnnie wystąpili Andrzej Skiba
i  Dariusz Różański -  aktorzy teatru Dell"arte z
Opola , a także instruktorzy Młodzieżowego Domu
Kultury w Opolu. Zagrali przedstawienie pod
tytułem ,,Pinokio na zakręcie", które  opowiada o
przygodach Pinokia jako chłopca, który musi
wybrać między dobrem a złem. Spektakl był bardzo
zabawny i często wywoływał gromki śmiech na
widowni. Zrealizowany w formie teatru otwartego,
grany w bliskim kontakcie z publicznością poruszył
i był pretekstem do żywiołowych dyskusji uczniów.

Pszczółka: Na czym polega praca aktora?

Praca aktora to przede wszystkim kontakt
z publicznością i uważne obserwowanie
rzeczywistości.

Pszczółka: Czy mogą nam Panowie polecić
ćwiczenia na głośne i wyraźne mówienie?

Świetnym ćwiczeniem, które możemy wam polecić, to
mówienie z ołówkiem albo długopisem trzymanym    w
zębach. Dobre ćwiczenie na dykcję. 

fot. KK

"Pinokio"

Pszczółka: Skąd pomysł na zagranie
przedstawienia, w którym bohater przestrzega
przed niebezpieczeństwem?
Wszyscy znają Pinokia ze złej strony, ale my
chcieliśmy go pokazać z tej dobrej strony. Pinokio
doskonale wie, czego nie wolno robić, ale wciąż
popada w tarapaty, ponieważ jest łatwowierny             i
obdarzony dziecięcą ufnością. Chcieliśmy pokazać, że
dzieci muszą być rozważne, uważać na jezdni.     A
zrobiliśmy to w sposób dowcipny, bo wtedy łatwiej się
zapamiętuje.

Pszczółka: Łatwiej jest grać osobiście, czy
kukiełką.

Łatwiej grać samym sobą, bo przy graniu kukiełką
trzeba jednocześnie wcielać się w dwie postacie.      A
poza tym trzeba wiedzieć, za które sznurki pociągnąć,
by lalka odpowiednio się poruszała. 

Pszczółka: W jaki sposób można zostać aktorem?

Trzeba dużo czytać i ćwiczyć przed lustrem! Aktor
musi być kreatywny i nie bać się trudnych wyzwań.

                               Dziękujemy za rozmowę

                                                    Julia Jastrzębska
                                             Oliwia Lewandowska
                                                         Barbara Pniak
                                                         Oliwia Śmigiela

Ala Koral i Pinokio

Łukasz Blacheta nie ufa obcym
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Temat miesiąca: 
Miałem 7 lat, gdy usłyszał o mnie świat ...

Każda klasa, każdy rocznik zapisuje się w pamięci
nauczycieli i wychowawców. Uczniowie żegnają
podstawówkę nieśmiało patrząc w przyszłość,
zostawiają po sobie przeróżne wspomnienia. 

Pani od matematyki, Anna Krzyk, specjalnie dla
szóstoklasistów, pokusiła się o taki tekst:

 Czego mi będzie brakowało:

-Absolutnie wszystkiego
-Błyskotliwości
-Ciekawości świata
-Dociekliwości i dobrego wychowania
-Elokwencji, energii
-Fantazji i fochów
-Genialnych głów, generowania gwaru
-Humoru i histerii
-Inteligencji, inicjatyw

-Jeszcze

-Kompetencji i komplikacji
-Ładnych twarzy
-Mądrych mózgów, matematycznych mozołów
-Naukowych narracji
-Optymizmu, opanowania, opowiadań
-Pogody ducha, pomysłowości, płaczu
-Radości wewnętrznej
-Spontaniczności, "sucharów" i sukcesów
-Towarzystwa Waszego
-Uważnych, uśmiechniętych, utalentowanych uczniów
-Wrażliwych waszmości!
-X-ów
-Y-ków
-Zebrań zasadniczych
-Żartów i żargonu

                                   Wasza Wychowawczyni

                                     SPONA
                            Klasa 6B szalona,
            przedstawia swoim "spadkobiercom"
         Kto z Gogów jakim jakim jest "krwiożercą "
                     Język polski-drżyjcie mury!
                      Czytajcie ludzie lektury,
            Mówcie, co myślicie, to się wybronicie!
          Matematyka- niech Wam nic nie umyka!
               I ułamki, i wzory kujcie dni i wieczory!
    Tabliczka mnożenia też nie jest bez znaczenia!
                    Historia- sprawa jest łatwa, 
         gdy systematycznie uczy się dziatwa!
             Przyroda- co to tundra, co to step, 
                już odpowiedź znamy wnet, 
bez spinania to ogarniecie, gdy się zainteresujecie!
               Muzyka - śpiewać każdy może 
                trochę lepiej  trochę gorzej ... 
      Bo my w śpiewie wyrażany to, co odczuwamy!
       I za to szóstki mamy! Śpiewajmy z pasją!
          Plastyka- trochą teorii, sporo zabawy, 
            ale bez laby, kochani bez laby! 
        Ci co do plastyka, niech im nic nie umyka!
        Technika - pismo techniczne, czy sałatka, 
        dla ucznia to przecież gratka, ale uwaga! 
       Sprawdzaj datą ważności, ilość kalorii,
konserwantów, bądź świadomym konsumentem
                 i zdrowym człowiekiem
         W-f-fiku -miku i już masz ocen bez liku, 
                  tylko ćwicz kolego, ćwicz! 
      Myśmy to przerabiali bez gimnastycznej sali.
            Język angielski - Do You speak English?
                                   Yes, I do.
Bo angielskiego się uczę tu. Trudno jest, jak wiecie, 
                      ale odnajdziemy się w świecie.
              Religia - duża buźka dla naszej pani,
co nas rozumie i nie gani, bo pośród Gogów srogich  
tylu, mamy tu nieco duchowego azylu.
                   Zachowanie - Panowie i Panie!
            nic nie jest tak ważne, jak zachowanie.
Temperament opanujcie, po korytarzach się snujcie,
nie grajcie na komórce, bierzcie udział w zbiórce.
               Uśmiechnięte dzieci i wzorowe leci.
                   Nauki nasze wdrażajcie pomału,
                    Aż doprowadzą was do finału.
                          Maksymilian Kamiński



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 15 06/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPszczółka

Dodatek specjalny: słówko
szóstoklasistów A

fot. KK

fot.

Hugo Pustułka: Najbardziej będzie mi brakowało
klasy. 
Maciek Derlatka: Najbardziej będzie mi brakowało
mojej klasy, ponieważ jest bardzo śmieszna. Fajnie
jest się pośmiać z byle czego.
Martyna Gwosdek: Będzie mi brakować osób, które
poznałam przez te 6 lat.
Magda Sowiecka: Będzie mi brakować klasy. I
rozmów z panią Bartecką.
Marcin Dudkiewicz: Będzie mi brakować
śmieszności związanej z moja klasą.
Łukasz Fijałek: Będzie mi brakowało fajnego
towarzystwa oraz historii związanej z tą klasą.
Mateusz Burkowski: Niczego.
Zuza Gogolin: Hmmm... To trudne. Będzie mi
brakowało całej szkoły, klasy, nauczycieli itd. Bo 6 lat
spędzonych tutaj to na prawdę sporo czasu. Na pewno
wrócę ją odwiedzić! 
Jasiek Kucharczyk: Jak to czego? Klasy! 
Zuza Słowińska: Wszystkiego!
Kacper Kasprzak: Nie wiem. Niczego.

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Oliwia Kuźma: Będzie mi brakowało szalonych,
wspólnych chwil razem. 
Piotrek Starzec: Będzie mi brakowało mojej klasy,
ponieważ jest najlepsza! I przerw.
Wiktoria Duda: Nie powiem, że klasy, bo bym
skłamała. Niczego nie będzie mi brakować.
Mateusz Wnuk: Najbardziej będzie mi brakowało
klasy. Dobrze się tu czułem.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Chociaż wypowiedzi klasy 6a nie
są jakoś bardzo kreatywne, to
uwierzcie mi, na pewno będzie nam
się trudno rozstać. :'')
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Zachęcam  w przyszłym roku
szkolnym klasy 4-6 do
uczestnictwa w kółku
dziennikarskim, bo to naprawdę
super sprawa! A może właśnie
tym będziecie się zajmować w
przyszłości? I tym oto wpisem
zakończę mój ostatni artykuł w
naszej szkolnej gazetce. 
                             
                                 Cześć!
                    Zuzanna Gogolin

6a

6a
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Dodatek specjalny: słówko
szóstoklasistów B

fot.KK

Emilia Biela - Będzie mi brakować naszych ścian w
klasie, ale w szczególności osób, które pomiędzy nimi
siedzą.
Natalia Blacheta - uśmiechu wszystkich pań, a
zwłaszcza pani Kęsy, luźnych lekcji, przyjaciół.
Ola Błaszczyk -  Wspólnych wyjazdów klasowych,
naszych nauczycielek i wspaniałych osób, które
poznałam w przez te sześć lat.
Marta Chruścicka - Za wycieczkami, za Euroweek.
Mateusz Czapla - Za przerwami i sławą.
Ewelina Danecka - Za osobami, które ze mną
rozmawiają.
Filip Głowa - Za moimi kolegami.
Maks Kamiński - Będę tęsknił za moją klasą i
nauczycielami, a szczególnie za panią Kęsy, która
natchnęła mnie poetycko.
Kamil Klamczyński - Za Ziółkiem i innymi kolegami,
za sprawdzianami z matematyki.
Weronika Maciuk - Za nauczycielami i osobami z
mojej klasy.
Filip Pielot - Za wyjazdami i ciekawymi lekcjami.
Agata Zając - Za obiadami od pani Marysi, za jej
wspaniałym humorem, za panią dyrektor, która
codziennie chodzi uśmiechnięta.
Filip Ziółkowski - Za przypałami na przerwach i
lekcjach

Marysia Rorot - Będę tęsknić na pewno za naszymi
nauczycielami i za miło spędzonym czasem z klasą.
Kamil Rzeszutek - Za niczym...
Julka Siwiec - Za stypendium.
Alicja Sładkowska - Za moimi przyjaciółmi,
nauczycielami i szafą w sali 30, do której mogę się
schować.
Marta Soćko - Będę tęsknić za nauczycielami i za
osobami, które poznałam.
Marysia Trzaska - Za wspólnymi chwilami...
Martyna Walasek - Za wszystkimi wycieczkami, za
całą klasą i paniami.
Paulina Wyrzychowska - Za moją klasą, naszymi
nauczycielami i wszystkimi zabawnymi lekcjami.

Jako klasa przeżyliśmy razem
wzloty i upadki. Czasami kłóciliśmy
się, ale potem zawsze się
godziliśmy  i śmialiśmy z tego, co
było. Na przykład kiedyś na wf
pokłóciliśmy się, po czym biegnąc
zaczęliśmy się przepraszać,
trzymać za ręce i śpiewać
piosenkę smerfów. Czasem
myślimy, że się nie lubimy, ale tak
naprawdę w większości się
kochamy i nie umiemy się rozstać. 
Myślę, że jesteśmy bardzo zżytą
paczką, która się wspiera, kiedy
trzeba. 
                      Alicja Sładkowska

fot. Mawi

6b się żegna

6b
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Wieści szkolnej treści: 
przygoda w wojsku

Jak nie czytam, jak czytam
- moda na czytanie

fot.

W piątek 13 maja, dwie 5 klasy z naszej
szkoły, miały okazję uczestniczyć w święcie
6 Batalionu Powietrznodesantowego          
w Gliwicach.

fot.

 Atrakcji było mnóstwo! Najpierw zwiedziliśmy
jednostkę ,,od kuchni'', mogliśmy zobaczyć, w jaki
sposób początkujący żołnierze uczą się skoków ze
spadochronem. Mieliśmy również możliwość
przejechania się honkerami (samochodami
wojskowymi), sprawdzić swoje umiejętności fizyczne
tzn. przeciągaliśmy linę z NAJSILNIEJSZYMI
ŻOŁNIERZAMI BATALIONU i co??? Oczywiście
WYGRALIŚMY!! a na deser odbył się pokaz
umiejętności żołnierzy z 2 kompanii oraz skoki
spadochronowe. 
                                            Magdalena Adamiec

Zielona
Szkoła

zdj. po lewej:
tak dzieci
spędzają
czas na
Zielonej
Szkole, a my
w dusznych
murach
szkoły...
Czyż nie
przyjemniej
się uczyć na
plaży
słuchając
szumu fal?

fot.

            Rowerowa życzliwość
Rowerowego savoir-vivre, ale przede
wszystkim bezpiecznej jazdy na leśnych
dróżkach, uczą się uczestnicy zajęć
świetlicowych. 

"Jak nie czytam, jak czytam" to hasło kampanii
"Biblioteki w szkole" promującej czytelnictwo wśród
dzieci i młodzieży. Nasza szkoła przyłączyła się do tej
akcji, bo promujemy modę na czytanie. Czytaniem
można i należy się chwalić.  Nasza biblioteka szkolna
każdemu czytelnikowi proponuje ciekawą lekturę.        
  I uczy, jak polubić czytanie.             Ola Błaszczyk

fot. KK

M. Adamiec

Marta Czarnuch Marta Czarnuch

Natalka czyta
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Szkolna Uliczka Sukcesu
Sukces sportowy

(zdj. powyżej) Reprezentacja Naszej Szkoły
zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Szkół
Podstawowych w Piłce Nożnej

Sukces matematyczny

Sukces literacki

Sukces wiedzy
przyrodniczej

                     Oliwia Śmigiela, klasa 4a
                                       wyróżnienie
                    w konkursie "Kangur matematyczny"
  
                          Agata Milas,   klasa 5a
                                          finalistka 
                         konkursu ''Matematyka na 5''

                                      Wyróżnieni
                     w "Matematyce dla wytrwałych"
kl.4a: Barbara Pniak, Krzysztof Wnuk, 
          Oliwia Śmigiela
kl.5a: Pascal Sossna, Anna Czerwińska
kl.5b: Marcel Grudzień, Bartosz Olszewski
kl.6a: Mateusz Wnuk
kl.6b: Filip Głowa

fot.

dyplom

         W IX Edycja Konkursu 
Nauk Przyrodniczych  "Świetlik"
              nagrodę uzyskała 
             Sophie Moulaoui 
                   z klasy III b

  ponadto wyróżnienia uzyskali:

  Wiktor Kołodziej
  Anna Szufladowicz
  Przemysław Bocianowski
  Maja Sanocka
  Jakub Urbańczyk
  Oliwia Śmigiela
  Agata Milas
  Łukasz Skowron
  Filip Głowa

               Basia Pnaik

             Marek Pierończyk
                      klasa 3a
               zajął II miejsce

         w konkursie poetyckim
"Odpowiedzialni" XXIII Tygodnia
Ziemi w Zabrzu

           Zuzanna Słowińska
                     klasa 6a
                    I miejsce
                                                       w
Miejskim Konkursie
Ortograficznym

M. Łuczak

Michał Szczupał
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Top fryzura

Top literacki 
Filip Głowa "Wakacje"

Miętowy top
 "Pierwsze koty" 

Top Kącik!
Top kulinarny

           TORT ARBUZOWY 
Składniki:1 średni arbuz, 
500 ml śmietanki kremówki 36%, 
cukier puder do smaku, 
posypka z karmelizowanych
orzechów, wiórki kokosowe,
dowolne owoce
Przygotowanie:
Górę i dół arbuza odciąć. Środek
wyciąć ostrym nożem tworząc
walec. Śmietanę ubić na sztywno,
pod koniec dodając cukier puder do
smaku. Arbuza
 wytrzeć dokładnie papierowym
ręcznikiem z soku i wysmarować
dokładnie śmietaną. Boki obsypać
orzechami. Górę udekorować
wiórkami kokosowymi i dowolnymi
owocami. Podawać od razu.  
              Oliwia L. Julia J. 

fot.

Książka "Pierwsze koty" Ewy
Nowak to świetna propozycja na
czas wolny.

Chłopak, z którym źle się układa,
terroryzujący rodzinę ojciec i
kłopoty w szkole... Życie Ady nie
jest usłane różami, ale kiedy na
horyzoncie pojawia się ten trzeci,
sprawy komplikują się jeszcze
bardziej. Seria miętowa to
współczesna Polska: aktualne
problemy, radości i tematy z życia
tu i teraz.

                          Zuzanna Gogolin

Na koniec roku szkolnego polecam
Wam prostą, a jednocześnie
efektowną fryzurę tzw. wodospad.
Zaczynamy od oddzielenia pasma
z lewej lub prawej strony
głowy.Dzielimy go na trzy części i
zaczynamy. Bierzemy od lewej
strony pasmo    i przekładamy  nad
środkowym pasmem, a potem
prawe pasmo. Robimy tak kolejny
raz (lewe nad środkowym), ale
prawe pasmo puszczamy i tak
jakby dobieramy nowe z
rozpuszczonych włosów. Możemy
tak zrobić do końca głowy i
zakończyć kocykiem,
warkoczykiem lub na inny
wymyślony i pomysł.
                           Ola Błaszczyk

Blisko wakacje
czas wolności
czas na migrację
czas radości.
           Pojadę na Mazury 
           czas na żeglowanie
           czas patrzenia w chmury
           czas na ptaków słuchanie.

Wskoczę do wody
czas na nurkowanie
czas na zimne lody
czas na opalanie.
                Ostatni zachód słońca
                czas ptaków odlotu
                czas laby blisko końca
                czas z wakacji powrotu.

il.

Ala Sładkowska

Julia, Basia, Oliwia
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Recenzja gry

Sport:  Cud w siatkówce!!!

Twenty One Pilots – amerykański duet pochodzący z
Columbus w stanie Ohio. Zespół powstał w 2009 roku i
tworzą go Tyler Joseph oraz Josh Dun. Zanim
podpisali kontrakt z wytwórnią Fueled by Ramen sami
opublikowali dwa albumy: Twenty One Pilots (2009)
oraz Regional at Best (2011). Ich pierwszy album
studyjny Vessel został wydany przez wytwórnię
Fueled by Ramen w 2013 roku. Zespół został założony
w 2009 roku w amerykańskim mieście Columbus
przez przyjaciół ze studiów: Tylera Josepha, Nicka
Thomasa i Chrisa Salih. Joseph wymyślił nazwę
zespołu podczas czytania sztuki Arthura Millera pt.
"Wszyscy moi synowie". Jej bohaterem jest
mężczyzna, który popełnia samobójstwo po tym, jak
doprowadził do śmierci dwudziestu jeden pilotów
podczas II wojny światowej. W grudniu 2009 roku
zespół wydał swój pierwszy album pt. Twenty One
Pilots i zaczął koncertować po Ohio. W 2011 r.
Thomas i Salih odeszli z zespołu ze względu na
nadmiar zajęć i do Josepha dołączył Josh Dun. 
Zachęcam do przesłuchania ich utworów!                      
                                               Zuzanna Gogolin

-Nie do wiary!- myśleli Francuscy siatkarze. Polacy
położyli na kolana swoich przeciwników wygrywając
3:2 w setach. Ten mecz był początkowo dramatem,
ponieważ przegrywaliśmy 2:0. Każdy myślał, że na
pewno przegramy. Nagle wstąpiła nowa siła w
naszych siatkarzy. Zaczęli wygrywać set za setem.
Francuzi nie mogli w to uwierzyć!!! Lecz nie zdobyli
więcej setów. Oby tak dalej! 
                                       Filip Pielot, Filip Głowa

Poznaj nowy
zespół!!! ♪♫

FERRARI 250 GTO. Samochód z roku 1962, który
wbrew pozorom wyprzedzał swą erę o wiele lat. Może
wiecie, że lata 60 to czasy najpiękniejszych aut. 250-
tka właśnie je zapoczątkowała. Komputery dawały
rozwiązania techniczne, przez to auta w latach 50 były
brzydkie. Lecz przy doświadczeniu projektantów
stworzyli ten oto model. Wyprodukowano jedynie 39
egzemplarzy, a każdy z nich ma na koncie
przynajmniej 1 zwycięstwo. W ciągu zaledwie 2 lat od
stworzenia tego auta miały ponad 200 zwycięstw.
Najdroższy egzemplarz sprzedano za 38 milionów
dolarów.
                                                       Michał Szczupał
.

Kącik Fascynatów 
Ferrari 250 GTO

ilustracja

                              Clash of clans

Clash of clans (starcie klanów) jest to gra strategiczna
na androida. Wyprodukowana przez Supercell w 2012
roku. W naszej szkole jest to jedna z
najpopularniejszych gier. Gracze mają za zadanie
ulepszać wioskę,trenować wojska i atakować innych
graczy. Za każdą wygraną bitwę dostaje się pucharki,
które wpływają na poziom w ligach i klanach. I na
ostatku trzeba dodać , że gracze współpracują ze sobą
w klanach.
                                  Filip Pielot, Filip Głowa

Michał Szczupał
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    Hasła

Musisz przeprowadzić linię tak, aby
przeszła przez wszystkie drzwi.
Każde drzwi możesz pokonać tylko
raz. Zaczynasz w dowolnym
miejscu.

 Zagadka   

Krzyżówka                                           

     

Ciekawostki: Euro                             

Wiktoria

1. Zabierasz ją w podróż.
2. Nad morzem możesz  na niej    
lepić zamki z piasku, czy               
opalać  się.
3. Np.: jabłkowy.
4. Lecisz nim na wakacje.
5. Jest kwaśna.
6. Spotkasz ją w lesie
7. Zbierasz je nad morzem.

                          źr. Google  
                      Wiktoria Duda

plakat źr. Google

Czy wierz że:
EURO jest co cztery lata?
Otwarcie EURO 2016 jest 10
czerwca we Francji w mieście
Saint-Denis. Pełna nazwa tej
imprezy to Mistrzostwa Europy w
piłce nożnej. W EURO bierze udział
24 reprezentacji, w tym Polska.
Mecze będą rozegrane na 10
stadionach i w 10 miastach. Razem
będzie rozegrane 51 meczy. Finały
EURO odbędą się 10 lipca na
stadionie Saint-Denis.
Organizatorem imprezy jest UEFA.

               Kamil Rzeszutek

Duda

Marta Soćko Wiktoia Duda
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Tydzień Marlenki HOROSKOP

Piątek
Pani kazała
dzieciom
narysować
jakieś zwierzę.
Marlenka
oddaje pustą
kartkę. Pani,
trochę
zdziwiona pyta:
-Co to jest?
-Osioł i łąka. -
odpowiada 

il.

Poniedziałek
Pani pyta Marlenki : -Ile jest  2 + 2 ? - Cztery. 
-Dobrze dostaniesz cztery cukierki. 
-Mogłam powiedzieć sześć...
Wtorek
-Tato, czy ty wierzysz w horoskopy?
-W żadnym wypadku! My skorpiony jesteśmy w tym
roku bardzo nieufne.   
Środa
Podczas dyskoteki Marlenka podchodzi  do
siedzącego Jasia  i pyta: -Zatańczysz?
-Tak - odpowiada chłopiec. 
-To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.
Czwartek
Wraca Marlenka z zakończenia roku szkolnego,        a
tata mówi:
- No, Marlenko, pokaż świadectwo? 
-Co tam  świadectwo tato... Ważne abyśmy zdrowi
byli!

-A gdzie ta łąka?
-Osioł ją zjadł.
-A gdzie osioł?
-Najadł się i poszedł.

                                       Paulina Opałka

Byk-dostaniesz pięć z informatyki z aktywności i za
pół roku znajdziesz nowego przyjaciela.

Ryby-Na zakończenie szkoły dostaniesz
najładniejszy, najnowszy rower i wymarzony prezent.

Panna-Dostaniesz 2 z przyrody z odpowiedzi, ale 
jeszcze jest światło w tunelu, dostaniesz 4 z polskiego.

Lew-Na urodziny dostaniesz małego, wymarzonego 
kotka albo psa, to będzie twój najlepszy przyjaciel.

Strzelec- Ten miesiąc nie będzie za ciekawy, stracisz
najlepszego przyjaciela, ale za kilka dni odzyskasz go
i znajdziesz też innego.

Baran-Jeśli dostaniesz świadectwo  z czerwonym
paskiem, to dostaniesz oryginalny prezent i
wymarzone wakacje.

Waga-Na wakacje pojedziesz do Włoch, będziesz się 
tam świetnie bawić  aż przez 3 tygodnie.Będzie super!

Skorpion-Na urodziny dostaniesz swój wymarzony
strój, albo zrobisz na urodziny  bardzo fajną imprezę i
goście będą zadowoleni z twoich urodzin.

Bliźnięta-Dostaniesz 3 z historii, ale za to będziesz
miał 6 ze sprawdzianu z pewnego przedmiotu. Z
jakiego? To tajemnica...

Koziorożec- Pomożesz niepełnosprawnemu, a jak
wyzdrowieje, to ci da coś w zamian, mama będzie
bardzo zadowolona.

Wodnik -Znajdziesz nowego ukochanego, to będzie
prawdziwa miłość, kupi ci kwiaty, a za kilka lat nie
będzie chciał z tobą chodzić.

Rak-Zapomnisz o swoich urodzinach, tydzień po
powiesz mamie: Kiedy są wreszcie moje urodziny.

                   Natalia Czapla, Julka Hosumbek

Agata Zając
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Bezpieczeństwo podczas
wakacji

Kalendarium

ilustracja

1 czerwca -  Międzynarodowy  Dzień Dziecka
2 czerwca -  Światowy Dzień Ochrony Środowiska
4 czerwca -  Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania
Agresji Wobec Dzieci
5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego
6 czerwca -  Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
10 czerwca - Dzień Straży Granicznej (Polska)
16 czerwca -  Międzynarodowy Dzień Pomocy
Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca - Międzynarodowy Dzień Walki z
Pustynnieniem i Suszami
20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźców 
21 czerwca - Pierwszy dzień lata 
22 czerwca- Dzień Kultury Fizycznej 
23 czerwca- Dzień Ojca 
23/24 czerwca- Noc świętojańska 
24czerwca- Koniec roku szkolnego 2015/2016
25 czerwca- 31 sierpnia - Wakacje

                                                  Emilia Biela

     O numerach alarmowych nie zapominaj,
   Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina.

997- to telefon na policję,
tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie.
998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz,
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży.
999- to numer na pogotowie,
dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować
zdrowie.
Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał
zapamiętać,
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać. 
112- tam możesz wszystko zgłosić 
i o każdy rodzaj pomocy poprosić.
                                                               A. Bober
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