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O NAS O CZYM BĘDZIEMY PISAĆ?

ZACZYNAMY!!!
NASZA REDAKCJA :) :) :)

WITAMY! 
Zachęcamy do przeczytania naszej gazetki. W gazetce będziemy pisać o naszej szkole, naszych sprawach, ciekawych wydarzeniach. Będziemy też

opowiadać o zwierzętach, przeprowadzać wywiady z kolegami, koleżankami, pracownikami szkoły, rodzeństwem i rodzicami.

Wakacje były fajne, ale szybko się skończyły.
1 WRZEŚNIA Zaczyna się rok szkolny. Na rozpoczęciu roku szkolnego były dmuchańce. 

Pierwsza klasa już za nami. W końcu idziemy do II klasy :).           Autorzy: Oli i Nati                         

O NAS. 
Naszą gazetkę tworzy fajny zespół dziewczyn 
i jeden super fajny chłopak. Wszyscy z klasy II a. Oto my: 

Martyna Miś - interesuje się malowaniem,
Iga Szewczyk i Olek Kukułka - lubią zwierzęta,
Zosia Ślęczka - lubi hula hop,
Julia Węgrzyn - lubi klocki lego,
Iwonka Jurkiewicz i Zuzia Jułga-lubią chomiki,
Klaudia Kudłaczak- lubi koty,
Natalka Małek- lubi malować,
Nasza wychowawczyni - Agnieszka Gałązka - kocha
dzieci i zwierzęta.         Autor: Martynka

To My!

„Z ŻYCIA SZKOŁY...” W naszej szkole dzieje się dużo fajnych rzeczy, na przykład: różne konkursy, wycieczki, zielone szkoły i

dyskoteczki. Uczymy się dużo ciekawych i mądrych rzeczy, poznajemy dużo ciekawych zwierząt, różne drzewa, rośliny. Oczywiście

uczymy się: liczyć, czytać, pisać, śpiewać, rysować, malować :). W naszej klasie jest 17 dziewczyn i 7 chłopców. Lubimy ze sobą

spędzać czas, uczyć się, a najbardziej bawić się :). 23 września było Święto Szkoły. Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystym apelu,

potem były zawody sportowe i fajne zabawy. Jedliśmy dobre ciasta - szarlotka była pyszna! 30 września był Dzień Chłopaka.

Obchodziliśmy go uroczyście w naszej klasie. Chłopcy dostali od dziewczyn piłki i cukierki. Bardzo
się ucieszyli. A dziewczyny też dostały cukierki i wszyscy byli zadowoleni :) :). Autor:
Julia
„Z ŻYCIA SZKOŁY...”

W naszej szkole dzieje się dużo fajnych rzeczy, na przykład: różne konkursy, wycieczki, zielone szkoły
 i dyskoteczki. 

Uczymy się dużo ciekawych i mądrych rzeczy, poznajemy dużo ciekawych zwierząt, różne drzewa, rośliny. Oczywiście uczymy się: liczyć, czytać, pisać,

śpiewać, rysować, malować :).

W naszej klasie jest 17 dziewczyn i 7 chłopców. Lubimy ze sobą spędzać czas, uczyć się, a najbardziej
bawić się :).
23 września było Święto Szkoły. Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystym apelu, potem były zawody
sportowe i fajne zabawy. Jedliśmy dobre ciasta - szarlotka była pyszna!
30 września był Dzień Chłopaka. Obchodziliśmy go uroczyście w naszej klasie. Chłopcy dostali od dziewczyn
piłki i cukierki. Bardzo się ucieszyli z prezentów. A dziewczyny też dostały cukierki i wszyscy byli zadowoleni
:) :) :).                                                                 Autor: Julia

M.Skrzynska
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„SPRZĄTANIE ŚWIATA”
We wrześniu byliśmy na Sprzątaniu Świata.
Sprzątaliśmy ulice Aleksandry. Była tam cała klasa i
nasza pani. Mieliśmy rękawiczki i worki na śmieci.
Było ekstra. Było dużo śmieci, ale wszystkie
pozbieraliśmy. Nazbieraliśmy cztery worki śmieci.
Nasza szkoła chce żeby było czysto wokół nas. I
żeby nikt nie śmiecił na świecie.
Wszystkich, którzy dbają o środowisko pozdrawiają
Martynka i Iga - autorki tekstu.

Chomikowo - o życiu chomików.
Chomiki to małe zwierzaki domowe. Bardzo lubią
towarzystwo ludzi. Ale za to nie lubią mieć jeszcze
jednego chomika w klatce lub akwarium, bo by się
zagryzły. Chomiki mogą być różnych ras, np.:
europejskie, dżungarskie, syryjskie, chińskie,
roborowskie. Chomiki jedzą nie tylko karmę dla nich
przeznaczoną. Jedzą też marchewkę, selera,
słonecznik i dynię. Piją tylko wodę. Chomiki żyją
tylko dwa, trzy lata. Muszą mieć dużo przestrzeni
do biegania żeby były szczęśliwe.
                                                                                     
                                         Autor: Iga

"Sprzątanie Świata"

Mój chomiczek

Psiaki, kociaki i inne zwierzaki
Będziemy pisać o różnych zwierzakach. Na
początek - psy i koty.
Koty mają ostry wzrok. Mają bardzo miękkie
futerko. Koty mają bardzo, ale to bardzo
ostre pazury. Psy to bardzo fajne zwierzęta. Psy i
koty są różnych ras. Są bardzo zabawne i uwielbiają
się bawić. 
                                                  Autor: Zosia 

zwierzaki przytulaki

świnka morska

Listy z cyklu: Od Nas do Was...
Cześć!
Tu Klaudia i Zosia. Napiszemy o naszych
wakacjach. Byłyśmy razem na obozie tanecznym
koło Bochni. Tańczyłyśmy różne tańce.
Mieszkałyśmy po trzy osoby w domku. Byłyśmy
tam dziesięć dni. Było fajnie.

                                                  Zosia i Klaudia

xxx

Iga

Iwonka i Zuzia

Julia
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