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Numer 42 12/16

Na wolny czas polecamy lekturę
naszej gazetki. 

         Stopka 
      redakcyjna:

     Przed nami upragnione ferie. Czas
odpoczynku,           leniuchowania i świetnej zabawy.

W tym numerze
gazetki: 

ciekawe łamigłówki
i krzyżówki
zaproponowane
przez Karolinę. 

Interesujące książki
poleca Zuzia. 

Przeczytasz też
przezabawne
dowcipy zebrane
przez Hanię. 

Jak upiec

doskonałe
ciasteczka zdradza
Ewa. 

Porady dotyczące
mody proponuje
Julia. 

Skład redakcji:

Julia Lubojańska,
Ewa Cieślak,
Małgosia
Chudzińska, Zosia
Łowicka, Hania
Siatecka, Zuzia
Walkiewicz,
Karolina Ziętkiewicz

Opiekun: Beata
Wietrzyńska-
Szałek. 

Adres: 
ZSPiG w Nochowie
ul.Szkolna 5
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Kilka słów o
łamigłówkach

Zagadka.

Miłych i
radosnych
ferii.

UZUPEŁNIJ:
f_r_e, _y_wy,
s_wa, o_ca,
d_ _ewo, _ _,
ko_ _uter,
t_le__n, g_ze_a,
k_ia_, sz_ _ła,

Pytania:
1. Imię młodszej
siostry.
2. Królestwo
gdzie Elsa
sprowadziła
wieczną zimę.
3. Jest nim
Sven.
4. Imię księcia z
sąsiedniego
królestwa.
5. Imię bałwana
z bajki.

6. Nazwa
sklepu który
prowadził
Oaken.
7. Lodowy
olbrzymi bałwan
stworzony
przez Elsę.
Cyfry w środku
kratek od 1 do 8
utworzą hasło:
_ _ _ _ _ _. 

internet

Łamigłówki to
pewnego
rodzaju zabawa
tylko, że trzeba
w niej trochę
pomyśleć.
Łamigłówki są i
prostsze i
bardzo trudne
np. Sudoku
należy do gier
bardziej
trudnych a
krzyżówka to
dosyć prosta 
gra, więc

gdy siedzicie w
domu, bo na
dworze pada
deszcz polecam
rozwiązać taką
łamigłówkę. I jak
sama nazwa
mówi
łamigłówka
łamie głowy.

ŁAM GŁÓWKĘ!

1. Było dwóch
synów i dwóch
ojców mieli 900
zł każdy dostał
po 300 zł. Jak to
jest możliwe?
........................
........................

2. Pies był
uwiązany na 
2 m łańcuchu, a
miska z
jedzeniem stała
5 m od niego. 
Jednak zawsze
mógł jeść kiedy
chciał. Jak to
jest możliwe?
....................
....................

       ŁAMIGŁÓWKI
                autor: Karolina Ziętkiewicz

Strona główna -
UlicaZabawkowa.PL
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Świat Książek
autor: Zuzia W.

Magiczne drzewo

Tajemnica
hotelu

Tajemnice...

Inwazja to
najnowsza
część
Magicznego
Drzewa.
Opisuje ona
przygody piątki
przyjaciół: Gabi,
Idalii, Blubka,
Kukiego, Alika

ko

ksi

g
W Wigilię do
hotelu
przyjeżdża
państwo
Jonatan, ich
córka Pomona
oraz pies Idared.
Jednak, gdy
przychodzi czas
zapłaty okazuje

się, że Idared
zniknął. Czy
Idared się
znajdzie?
Odpowiedź
znajdziesz w
książce pt.
Tajemnica
hotelu.

mały K.
Polecam też
książki z serii
Tajemnice.
Najbardziej
spodobała mi
się Tajemnica
hotelu.
Natomiast
najnowszą
książką z tej
serii jest

 Tajemnica
więzienia i
 Tajemnica
pożarów.
Przeczytajcie
jakie zagadki
rozwiązali
młodzi
detektywi.

Każdy, duży i
mały powinien
znaleźć w niej
coś dla siebie.
Jej autorem jest
Antoine de
Saint-Exupery.
Opowieść

opisuje
przygody
małego chłopca.
Przybył na
Ziemię z
zupełnie
malutkiej
planety B-612.

Gdzie znajdują
się 3 wulkany
(jeden już
wygasł), rosną
wstrętne
baobaby. Jak
mawia Mały
Książe: "Trzeba

się zmusić do
regularnego
wyrywania
baobabów".

Empik

Czasdzieci

madredziecko.pl

pinterst
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Humorkowo!!
Autor: Hania Siatecka

Hejka wszystkim!

Śmiech to
zdrowie!!!

Dwa żarty!!!

internet

- Stary, Ty
wiesz, że
Eskimosi mają
ponad sto słów
na określenie
śniegu?
- Eee, ja to mam
nawet więcej jak
rano śpiesząc
się do pracy
samochód 
odśnieżam.

Zima jest jak
kobieta: pięknie
wygląda na
zdjęciach, ale w
rzeczywistości
wkurza już od
samego rana.
B-D

internet

W tym
numerze
będzie
bardzo
bardzo 
dużo
dobrego
HUMORKU!!

internet

internet

Kiedy Eskimos
wie, że zima jest
naprawdę
siarczysta? 

Jak mu się psy
łamią na
zakręcie.

Jesień wasza,
zima nasza, a
lato muminków. 

Dlaczego
blondynka
grabiąc liście
złamała nogę?
Bo spadła z
drzewa... 
    :)

Jasio przynosi
do domu
gazetę, chowa
ją do lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego
chowasz gazetę
do lodówki?

- Żeby była
ciągle świeża!
       :)
Co mówi kabel
do kabla?
- Bądźmy w
kontakcie! 
     :)  :) :)

ciastka

kuku.plnie.com.pl

Depositphotos



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 42 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Byle do Przerwy

Przygotowanie ciasteczka  
            z czekoladą

                                SŁOIK WSPOMNIEŃ

Cześć!  

W tym numerze
gazetki podam
wam przepis na
ciastka z
czekoladą.
Podpowiem jak
spędzić zimowe
wieczory oraz
jak zrobić słoik
wspomnień...

Ciasteczka z
czekoladą
Składniki:
- 1 szkl. mąki
- 1,5 łyżeczki
proszku do
pieczenia
- pół łyżeczki
soli
- pół kostki
masła

- 1/4 szkl.  
cukru
- 1 jajko
- 200g
czekolady
deserowej grubo
posiekaną lub
kropelki
czekoladowe

Przesiej w
misce mąkę,
proszek do
pieczenia i sól.
W większej
misce utrzyj
masło z
cukrem. Wrzuć

jajko i pomiksuj.
Następnie wsyp
suche składniki
czekoladę i
wyrób ciasto.
Wyłóż na
blaszkę. Piec w
180*C aż się

zarumienią.
Smacznego!

Za oknem
zimno i ponuro.
słonka brak,
więc pozostaje
nam zrobić
pyszne kakao,
zabrać kilka
ciastek, do tego

ciekawa książka
lub dobry film
np.
,,Wakacje
Waltera" lub
,,Psim tropem
do domu". 

Rok 2017
rozpoczęty
mam dla was
propozycje
jak
zatrzymać i
zapamiętać
miłe chwile.
Ciąg dalszy
niżej...

      Zimowe                          
                Wieczory

               Kuchcikowo
                                                      Autor: Ewa C.

Byle do
Przerwy

BdP

Potrzebne
będzie: kartka, 
słoik i ozdoby.
Na słoiku
przyklejasz
kartkę z
napisem "Słoik
Wspomnień" Nie
jest to
obowiązkowe
ale nie
zaszkodzi.
Ozdabiasz.

Kiedy przydarza
Ci się coś
miłego
zapisujesz to na
kartce i
wkładasz do
słoika. Na końcu
roku czytasz
karteczki i
przywołujesz
wspomnienia. 

B.W.

BW
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    Moda dla każdego!

     
       Witajcie!

   Nie o modzie!
  (gra planszowa)

W tym
numerze: Moda
w czasie ferii,
Projektowo oraz
chyba mój
ulubiony temat
czyli-Nie o
modzie! 
   Autor: Julia L

   
     Projektowo!

Witajcie!
Tematem tego
artykułu będzie:
Moda w czasie
ferii! Za oknami
jest już biało.
Niektórzy z nas
myślą: Po co

się stroić jeżeli i
tak nie widać
tego co mamy
pod kurtką!
Może to i
prawda, ale i tak
można się
ładnie ubrać.

Nawet jeżeli to
kurtka też może
wiele o nas
mówić, dlatego
nie zaszkodzi
jeżeli ona też
będzie ładna a
przynajmniej

wy będziecie
nią
zachwycenie!
Mi osobiście
najbardziej
podobają się
kurtki zimowe
koloru czarno-
białego.

Przyszła pora
na grę
planszową.
Nazywa się ona
Spy Code-Złam
Szyfr. Chodzi w
niej oto, że
trzeba odgadnąć
kod/szyfr do
sejfu. Jeżeli

zakupisz tą grę
lub ją dostaniesz
pamiętaj o tym,
aby kupić
baterie, które są
potrzebne do
sejfu a nie ma
ich w zestawie. 

W tym numerze
opiszę dwa
ubrania.
Pierwsze to tzw.
jeansy. Mają
one kieszenie z
przodu i z tyłu.
Jeżeli chodzi o
tylne to musicie
mi zaufać,
ponieważ

nie widać ich na
zdjęciu. Drugie
ubranie to
bluzka z długim
rękawem. Jest
ona w kropki.
Niby nic takiego,
ale wygląda
ekstra.   

.

Kurtka zimowa

Spy Code-Złam szyfr

Bluzka z długim rękawem

Jeansy

http.mlekozklasa.pl

monitastile.pl

Julia L

Julia L

Julia L
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