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O czym chcecie przeczytać w
następnym numerze? 

Tu kierujcie wszystkie
pomysły:gazetkajunior@wp.pl

" Kto czyta ... żyje podwójnie"
(Umberto Eco) 

Znajdziecie tu ciekawostki  
przyrodnicze,sportowe, o
królowej Elżbiecie II,
Królewskim Londynie. Nie
zabraknie dobrego humoru.
Czytajcie!!!!!!

Czytajcie uważnie naszą
gazetkę wkrótce konkurs!
W gazetce są różne
ciekawe,zaskakujące
i śmieszne ciekawostki.

Hi hi hi

Witamy w pierwszym numerze gazetki
                   ,,The voice of Students"

Uczestnicy redakcji: 
Alicja Paździor kl.IV
Natalia Morys kl.IV
Patryk Palus kl.IV
Julia Bronikowska kl.IV
Amelia Tyrała kl.IV
Julia Biroś kl.IV
Nikola Gąsior kl.IV
Oliwia Dyba kl.IIIa
Angelika Skoczylas kl.IIIa

 Jakub Tokarski kl.IIIb
Helena Łytek kl.IIIb

To jest właśnie królowa Elżbieta II

Tylko w naszej gazetce...
przyroda,sport i
najśmieszniejsze żarciki na
świecie:)

      Zapraszamy!!!:)

Nad naszą gazetką pracuje
11 kreatywnych redaktorów

zawsze znajdziecie tu coś
ciekawego i śmiesznego

czy wiecie że gepardy to...

Oto nasz zespół
redakcyjny

:)

źródło:internet

Julia,Natalka,Ala,Nikola,
Patryk,Julka,Angelika,
Oliwia,Kuba,Helenka,Ami
i opiekun naszej redakcji
p.Renata Wciślak:)
Zapraszamy do współpracy
z nami.

Do wszystkich kibiców piłki
nożnej !!! Czytajcie uważnie
nasze artykuły sportowe.
Już wkrótce specjalnie dla
Was konkurs! 
Na zdjęciu obok pewnie
poznajecie jednego z
najsławniejszych angielskich
piłkarzy? 

.

.

Królowa Elżbieta II
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Polscy piłkarze grają w
Anglii.

                                   SPORT

Kadra reprezentacji
Anglii na Euro 2016:
Bramkarze: Joe Hart
(Manchester City),
Fraser Forster
(Southampton), Tom
Heaton (Burnley).
Obrońcy: Gary Cahill
(Chelsea), Chris
Smalling (Manchester
United), John Stones

(Everton), Kyle Walker
(Tottenham Hotspur),
Ryan Bertrand
(Southampton), Danny
Rose (Tottenham
Hotspur), Nathaniel
Clyne (Liverpool).
Pomocnicy: Dele Alli
(Tottenham Hotspur),
Ross Barkley
(Everton), Eric Dier

(Tottenham Hotspur),
Jordan Henderson
(Liverpool), Adam
Lallana (Liverpool),
James Milner
(Liverpool), Raheem
Sterling (Manchester
City), Jack Wilshere
(Arsenal).
Napastnicy: Wayne
Rooney (Manchester

United), Harry Kane
(Tottenham Hotspur),
Jamie Vardy
(Leicester City),
Daniel Sturridge
(Liverpool), Marcus
Rashford (Manchester
United).

English Football League – rozgrywki piłkarskie,
w których uczestniczą profesjonalne kluby z
Anglii i Walii. Założone w 1888 roku, są to
najstarsze tego typu rozgrywki na świecie.Liga
była najwyższym szczeblem angielskich
rozgrywek piłkarskich od momentu jej powstania
aż do roku 1992, kiedy to 22 czołowe kluby
utworzyły własne rozgrywki, FA Premier League.
Do tego czasu zwycięzca The Football League
zdobywał więc tym samym tytuł piłkarskiego
mistrza Anglii. W 1995 roku ukształtowała się
ostateczna postać The Football League,
skupiającej 72 kluby piłkarskie podzielone na trzy
24-zespołowe dywizje, dzisiaj znane jako Football
League Championship,Football League One oraz
Football League Two. 

Źródło:Wikipedia

Bardzo dawno temu, w
starożytności a nawet
jeszcze na początku
średniowiecza, w
niespokojnych czasach
w piłkę grano głowami i
czaszkami
pokonanych wrogów. 
A w czasach
spokojniejszych do gry
używano
nadmuchanych
zwierzęcych pęcherzy,
np. świńskich lub
wołowych. 

źródło:archiwum
futbolu

Angielskie kluby
zaczęły długi sezon.

 
Pierwszy regulamin do
gry w piłkę uchwalony
przez The Football
Association w 1863
roku pod nazwą "the
Laws of the Game" nie
zawierał jeszcze
żadnych przepisów
dotyczących
parametrów

piłki. Jednak
zastąpienie
zwierzęcych pęcherzy
gumowymi pozwoliło
wytwarzać piłki okrągłe
i do tego jednakowej
wielkości. Droga do
wprowadzenia
określonych
standardów stanęła
otworem. 

              Około 1862
roku pęcherze
zwierzęce zaczęto
zastępować
gumowymi dętkami.
Pierwsze takie piłki
zaczął wytwarzać
Richard Lindon w
swoim zakładzie
szewskim w Rugby.
Początkowo
produkował on buty dla
uczniów ze szkoły
Rugby School, którzy
zaczęli zamawiać u
niego także piłki. Po
jakimś czasie Lindon

wytwarzał więcej piłek
niż butów.
Nadmuchiwaniem
pęcherzy do piłek
zajmowała się jego
żona. Pęcherze często
pochodziły od
zainfekowanych
różnymi chorobami
świń, przy
nadmuchiwaniu często
pękały i pani Lindon
nawdychała się
zarazków, aż w
końcu zapadła na
chorobę i zmarła.
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 Gepardy są dzikie i
piękne.

Gepard w czasie
kiedy nie poluje,
przebywa w swoim
legowisku. Samica
geparda po ciąży
trwającej od 90 – 95
dni wydaje na świat 3
– 5 młodych, które po
urodzeniu ważą nie
więcej niż

pomarańcza (od 150
do 300 g). Swoją
matkę opuszczają po
około półtora roku,
jednak wśród braci i
sióstr pozostają
dopóki nie staną się
dobrymi myśliwymi.
Gepardy żyją nawet
powyżej 20 lat.
Dorosłe samce nie

mają swoich
terytoriów i zazwyczaj
unikają się wzajemnie.

 

Polujący gepard

                              Gepardy. Czy wiesz,że...
Gepardy to jedyne 
dzikie koty które nie
chowają pazurów.

Czy wiesz,że gepard to
najszybsze stworzenie
na ziemi potrafi biegać
100 km/h.

Gepardy dzięki swojej
zwinności,szybkości i
maskowaniu się nie
mają problemu z
upolowaniem czegoś
do jedzenia. A polują
one na antylopy, zebry
i inne duże zwierzęta.
Gepardy są
drapieżnymi ale za to
pięknymi zwierzętami
prawda?

Czy wiesz że...
Cętki geparda pełnią
funkcję łatwiejszego
maskowania.Dlatego
lepiej mu polować.

Gepardy biegają z
maksymalną
prędkością na
odcinkach nie
dłuższych niż 500
metrów.
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Dlaczego blondynka
czołga się w sklepie po
podłodze?
Bo szuka niskich cen.

Jaś: Proszę pani a  co
to jest? 
Pani: Czarne porzeczki
 Jasiu.
Jaś: A dlaczego one są
czerwone ?
Pani: Bo są jeszcze
zielone.

                                        Śmieszne żarciki !!!

Learn English with jokes !

W restauracji rodzina posila się  promocyjnym
obiadem. Została spora ilość resztek i ojciec pyta
się kelnera:
- Czy może pan nam zapakować te resztki? 
Wzięlibyśmy dla naszego pieska.
-Hura!-krzyczą dzieci.Będziemy mieć wreszcie
pieska.

- Moja siostra jest chora na ospę wietrzną...oznajmił Jasio w szkole.
-Wracaj natychmiast do domu, bo mi zarazisz całą klasę - poleca
wychowawczyni.
Po tygodniu Jasio pojawia się w szkole.
-I co, siostra już wyzdrowiała? Pyta się z zaciekawieniem pani
wychowawczyni.
-Tak do końca to nie wiem, bo dawno do mnie nic nie pisała.
Jasio,ale to gdzie jest twoja siostra?
- Za granicą w Anglii...

?

 Sąsiad chwali się:
-Mój pies umie
czytać!
-Wiem,bo mój mi o
tym powiedział- 
Mówi drugi.                
             

 Nauczyciel pyta
Jasia:
W jaki sposób można
uzyskać światło przy
użyciu wody?            -
Trzeba umyć okna.
    
   Jasiu mówi do pani.

  -Jak ja panią lubię.  
-O!Dziękuję...             
-Prima Aprilis!    

                                    
      Na lekcji plastyki
dzieci malują sporty
zimowe.      -
Dlaczego nic nie
namalowałeś Jasiu?-
pyta pani Jasia-
Namalowałem
Małysza.
To gdzie on jest?

Poleciał!!!

                                              
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                          

Why was 6 afraid of 7?
Because 789.

Why didn't the skeleton
go to the party?
Because he had no
body to go with.

Why did the teacher
wear sunglasses to the
 class?
Because her students
were so bright.

Umiesz czytać ?
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Królowa Elżbieta II

Królowa mówi płynnie
po francusku

Królowa jest
zapalonym
fotografem.
Najbardziej lubi
uwieczniać na
zdjęciach swoich
bliskich i rodzinę.

źródło-internet

nj

Na tronie
zasiadła w
1953 roku.
Zgodziła się
na
transmisję
ceremonii
koronacyjnej.
Aby dobrze

wypaść
przed
kamerą,
pomalowała
usta na
kolor
niebieski
– dzięki
temu na
monochromatycznym

ekranie
telewizora
wyglądały
one na
czerwone.

Królowa Elżbieta II
ma 30
chrześniaków.
 Elżbieta II
świętuje urodziny
dwa razy w roku:
21 kwietnia, gdy
przypadają one
rzeczywiście, oraz
zwykle w drugą
sobotę czerwca,
gdy obchodzone
są oficjalnie jako
uroczystość
państwowa (w tym
roku ta druga
okazja wypada 12
czerwca).

Królowa Elżbieta II
w ciągu 60 lat
swego
panowania przeżyła
12 prezydentów
USA oraz 6
papieży.

Królowa Elżbieta II

Źródło: Internet
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                       Królewski Londyn

W Londynie nie da się
nudzić :)

Gwardziści
Anglii!!!

Są
nieodłącznym
 elementem
brytyjskiej
kultury.
Cieszą się
szacunkiem
i podziwem
całej Anglii.
Nie jeden
mały
chłopiec
marzy by w
przyszłości
stać się

jednym z
nich.
Prawdopodobnie
ze względu
na swoje
unikalne
umundurowanie
stali się
kolejną
ikoną
Wielkiej
Brytani.

Zapraszamy w krótką
podróż po Londynie:)
Fani rodziny
Królewskiej mogą
obejrzeć uroczystą
zmianę warty pod
Buckingham Palace
(od maja do lipca
codziennie o
godz.11.30, w
pozostałe miesiące co
drugi dzień), a przy
odrobinie szczęścia
można tu dostrzec
kogoś z członków
królewskiego rodu.

   Big Ben !!!!
Nazwa początkowo
odnosiła się do
dzwonu ze St.
Stephen’s Tower (z
ang . Wieża św.
Szczepana), zwanej
również The clock
Tower (ang. „Wieża     
Zegarowa”), należącej
do Pałacu

Westminsterskiego.
Big Ben- odnosi się
często zarówno do
dzwonu, jak i zegara
oraz samej wieży. 12
września 2012 roku
wieża została
oficjalnie
nazwana Elizabeth
Tower dla
uhonorowania

60-letniego panowania
królowej Elżbiety II.
Londyn to piękne
miasto gdzie jest
mnóstwo parków.
Najsłynniejszy to
Hyde Park z
kultowym Speakers'
Corner gdzie każdy
może powiedzieć

co chce, o ile nie
obraża królowej.

National Gallery-
obowiązkowy
przystanek dla
miłośników sztuki.
Narodowe Muzeum
Morskie- prezentuje
żeglarską przeszłość
W.Brytanii.
Narodowa Galeria
Portretu- powinni ją
odwiedzić wszyscy, kt.
chcą zobaczyć jak
wyglądali najważniejsi
obywatele W.B.np.
W.Szekspir. 

Muzeum Historii
Naturalnej- to ogromna
kolekcja przyrodnicza.
Nie sposób tu
wymienić wszystkich
atrakcji zachęcamy do
zwiedzenia Londynu
osobiście i poczytania
o tym miejscu na
visit.britain.com :)

Anglia


