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Ferie zimowe !!!

Zaczynamy ferie!!!
Wprawdzie ferie zimowe to nie to samo co wakacje i dwa tygodnie to

zdecydowanie mniej niż dwa miesiące, a jednak cieszymy się
bardzo! Odpoczniemy, wyśpimy się, podręczniki i zeszyty schowamy w 

najgłębszy kąt naszego biurka i będziemy się delektować błogim
,,nicnierobieniem” lub aktywnym wypoczynkiem - jak kto woli. 

Ferie to zdecydowanie jeden z ulubionych okresów w roku szkolnym!
Dlatego Drodzy Czytelnicy, Uczniowie Akademii Żaków i Europejskiego

Gimnazjum Akademii Żaków: życzymy Wam udanych, bezpiecznych i
najciekawszych ferii pod słońcem!!!

Uważajcie na siebie i wykorzystajcie ten czas na maksa.

Do zobaczenia!
Redakcja Żak and GO!

Zima TAPETUS.PL
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                 PORADNIK BEZPIECZNYCH I UDANYCH FERII 
                                 

1. Ferie to czas odpoczynku, relaksu i zabawy: bądź więc każdego dnia wyspany,
uśmiechnięty i radosny.
2. Sanki, narty, łyżwy, deska: wyciągnij, odkurz i do dzieła! Pamiętaj przy tym o
odpowiednim ubiorze i dobra zabawa gwarantowana! 
3. Aha! Żadne tam zamarznięte stawy czy jeziora, żadne górki w pobliżu jezdni, oblodzone
stoki narciarskie też odpadają: BEZPIECZEŃSTWO na pierwszym miejscu! 
4. Komputer i telewizję zostawcie na później, na jutro..., pojutrze..., na następny dzień...,
tydzień. Kto podczas ferii zawracałby sobie głowę takimi rzeczami:) 
5. W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji, pamiętaj o numerach alarmowych:
POGOTOWIE: 999, STRAŻ POŻARNA: 998, POLICJA: 997,
6. Bawcie się dobrze i odpoczywajcie!!!

M.Ś. internetks. Twardowski www
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Zimowa krzyżówka!!!

Krzyżówka
Wiktoria Jaskuła
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Prawdziwa zima!

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

-

-

Gazetkę wykonała
 

Wiktoria Jaskuła 

z 2 klasy Europejskiego Gimnazjum
Akademii Żaków.

Dziękuje Wiktorii Goworowskiej,
Marysi Jóźwiak i Wiktorii Rusin za
zdjęcia, które zostały użyte
podczas tworzenia gazetki.

Wiktoria Rusin

Wiktoria Rusin

Wiktoria Rusin

Wiktoria Goworowska

Wiktoria Goworowska

Wiktoria Goworowska

Maria Jóźwiak

Maria Jóżwiak
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