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        Dzień Babci i Dziadka             FERIE

TOP LISTA
PIOSENEK
BY
CZARKIZ!
STR. 2

HUMOR STR.3

             QUIZ  
WALENTYNKOWY

występ grupy przedszkolnej i 0

3. Kogo imieniny są
w walentynki?

a) św.Krzysztofa.
b) św. Walentego.
c) św.Stanisława.

1. Symbol miłości?
a) gołębie.   
b) serce. 
c) róża.
d) krowa.  

2. Kiedy
obchodzone są
walentynki?
a) 22 grudnia.
b) 14 lutego.
c) 8 stycznia.
d) 30 czerwca.

występ uczniów

W  dniach 19-20
stycznia sali
Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej w
Urbanowie
uczniowie naszej
szkoły zaprosili
swoich Dziadków i
Babcie. Spotkanie
umilał program
artystyczny w
postaci wierszy,
piosenek.
Opiekunami
występu były panie
wychowawczynie z
oddziału
przedszkolnego i
edukacji
wczesnoszkolnej.
Uroczystość
zgromadziła 120
gości.

.

1. Do uprawiania
sportów
zimowych
wybieraj tylko
bezpieczne
miejsca!
2. Podczas
uprawiania
sportów dbaj o
bezpieczeństwo
własne i innych!
3. Wychodząc na
dwór pamiętaj o
właściwym
ubraniu!

J.Dudek

J.Dudek

.
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                 Top piosenkek 
  1     Małe rzeczy
  2     6 dzień tygodnia
  3     Ruda tańczy jak szalona
  4     Ja uwielbiam ją 
  5     Jej piękne czarne oczy 
  6     Ja uwielbiam ją 
  7      Miraculum Biedronka i        
          Czarny Kot         
  8      Wąs Wąs Wąs    
  9      List 
 10     Jest taki dzień 
 11     Tyle było dni   

                                       Czarkiz

   
Sonda uczniowska

Gdzie udajesz się we ferie?
Do Rzymu                                   2%
Nad jezioro                                  2%
W domu                                       4%
Do Opalenicy na górkę                2%
Na luksusowe wakacje                2%
Nie wiadomo                                2%
W góry                                        76%
Do Zakopanego                           4%

Nad morze                                   4%
Do Karpacza                                2%
                                                              A. P
                                                             W.B

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 7 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Tu i Teraz

                               Najciekawsze
                                     Filmy
                              Styczeń 2017

1.  Gwiezdne Wojny Historie : Łotr 1
 Historia grupy rebeliantów zjednoczonych w śmiałej
misji polegającej na kradzieży planów imperialnej
Gwiazdy Śmierci. 
2.  Sing
Aby uratować swój teatr przed ruiną, miś koala Buster
Moon organizuje konkurs piosenki.
3.  Balerina
Jedenastoletnia sierota Felicja ucieka do Paryża, by
zostać baleriną w operze. Tam trafia pod opiekę byłej
gwiazdy baletu.
4.Ostatni Smok Świata
 Niki pragnie iść w ślady ojca i również pokonać
smoka. Z pomocą przyjaciół przeciwstawi się planom
wiedźmy z bagien. 
5. Monster Trucks
Zafascynowany motoryzacją chłopak konstruuje
własną wersję Monster Trucka. Gdy z podziemnych
głębin w pobliskiej rafinerii wydostaje się niezwykłe
stworzenie, Tripp znajduje sposób na zmianę
dotychczasowego życia.

         #Humor
1. Czego uczą się Eskimosi w szkole? 
 Odpowiedź:Aby nie jeść żółtego śniegu!

2. Po czym Eskimosi poznają, że jest duży mróz?
Odpowiedź: Kiedy im psy na zakrętach pękają.

3. Co mówi bombka do bombki?
Odpowiedź: Chyba nas powieszą.

4. Dlaczego szef nie nosi zegarka?
Odpowiedź: On sam ustala, która jest godzina.

5. Jak nazywa się szef, który produkuje rolety?
Odpowiedź: szefrolet.

6. Sekretarka mówi do szefa:
- Proszę Pana przyszedł SMS.
- Niech wejdzie -  odpowiada szef.

7. -Proszę umyć windę - nakazuje szef blondynce.
   - Na każdym piętrze? - pyta blondynka.

8. Co mówi dżem, jak się go otwiera?
Odpowiedź: Dżem dobry!

9. Co krowy jedzą na śniadanie?
Odpowiedź: Muuu-sli!

10.Pani pyta Jasia:
-Jakie masz hobby?
- A co to jest?
- Hobby to coś, co lubisz najbardziej.
- Aaa, to zupa grzybowa.

11. Czerwony Kapturek widzi wilka pędzącego z
bukietem róż.
-Wilku, dokąd gnasz z tymi kwiatami?
- Jak,to dokąd?! Przecież dzisiaj jest Dzień Babci.

12. - Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy
Zosi. Ile cukierków zostanie dla Ciebie? - pyta
nauczycielka.
- Za mało.

13. Idzie mama z synkiem do zoo. Synek mówi:
- Mamusiu patrz! Toperz!
- To nietoperz synku.
- Jak nie toperz to co?

    WARTO PRZECZYTAĆ
Arka czasu czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś
przez wtedy do teraz i wstecz 
AUTOR : MARCIN SZCZYGIELSKI

Rafał ma prawie dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy.
Nie chodzi do szkoły, bo w Dzielnicy nie ma szkół
dla dzieci w jego wieku. Wszyscy tu ciągle się
wprowadzają lub wyprowadzają, więc Rafał nie ma
żadnych przyjaciół. Dziadek, który się nim opiekuje,
przez całe dni wędruje po Dzielnicy i gra na
skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego Rafał
najczęściej siedzi sam w mieszkaniu. Ale nie jest
samotny – ma książki i bibliotekę, która jest
jedynym miejscem w Dzielnicy, do którego wolno
mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka
wręcza mu powieść „Wehikuł czasu” Herberta
George’a Wellsa. Ta lektura odmienia życie
chłopca, stając się początkiem wielkiej,
niebezpiecznej przygody…
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       O

02.02.17r.
Niewielkie
opady śniegu.
Temperatura 
-2 stopnie C.

       G

01.02.17r.
Spadnie 1 m
śniegu w
województwie
wielkopolskim -
8 stopni C.

      D

03.02.17r.
Rozpogodzi się
i będzie świecić
słońce.
Temperatura 
-8 stopnie C.

       A

04.02.17r.
Liczne opady
deszczu. 
Temperatura 4 
stopnie C.

       O

31.01.17r.
Słońce będzie
wychodzić zza
chmur, lekkie
opady deszczu.
Od -12 stopni C
do -6 stopni C.

       P

Dnia 30.01.17r.
Spadnie wielka
śnieżyca oraz
będzie -30
stopni w
Zachodniej
Polsce.

05.02.2017r
Lekkie opady
śniegu
Może się
rozpogodzić.
Temperatura -5
stopni C.

06.02.2017r
słońce będzie
wychodzić
zza chmur, lecz
będzie -6
Stopni C.

07.02.2017r
Niestety 
na wycieczce
do kina
będzie padał
śnieg.
Temperatura -
12 stopni C

08.02.2017r
Proszę się
ucieszyć
Będzie cieplej.
Temperatura 4
stopni C.

10.02.2017r
Będzie padał
deszcz ze
śniegiem
I będzie 4
stopnie C.

              E.M

09.02.17r.
Będzie trochę
cieplej.
Temperatura
jednak spadnie
poniżej 2 stopni.
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