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W naszej gazetce są zarówno
treści informacyjne jak i
humorystyczne. 

Chętnie wysłuchamy waszych rad na
temat naszego czasopisma. Czekamy na
info od Was.

                            To nasz pierwszy raz
Jesteśmy redakcją, która tworzy swoją pierwszą gazetę.

Redaktorzy: M. Wronowski, M. Todorowski, J. Szczypiński,  A.
Figurska,  J. Pągowski,  Sz. Latek, D. Drejka, K. Olkowska, B.
Glinka.
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W naszej szkole korzystamy z
projektu unijnego.

Toruń-miasto
Kopernika.

Byliśmy na wycieczce
w Warszawie.
Najpierw pojechaliśmy
do Muzeum Narodowego.   
Uczestniczyliśmy w zajęciach
edukacyjnych z zakresu mitologii
greckiej i historii Polski.

Szkoła

Dnia 26.10.2017r. pojechaliśmy na
wycieczkę do Torunia.Przewodnik
oprowadzał nas głównie po Starym
i Nowym Mieście. Wpisane one
zostały na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.

od
red.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 1 04/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Info Szkoła

Wakacje już za nami.

       Wypracowania szkolne.

.

Redakcja

O ósmej rano obudziła mnie mama
i powiedziała, że pojedziemy na
zakupy, więc zaczełam się
przygotowywać. Zjadłam śniadanie
i razem z mamą i moim młodszym
braciszkiem pojechaliśmy
samochodem na wakacyjne
zakupy. W sklepie zobaczyłam
rolki, więc poprosiłam mamę, aby
kupiła mi je. Mama zgodziła się i
po zrobieniu zakupów
pojechaliśmy na plac.

Tego dnia wstałem o 
dziewiątej rano i poszedłem do
babci.Później przyjechał kolega.
Następnie pojechałem z wujkiem.
Belowaliśmy siano i je zwoziliśmy.
Potem daliśmy królikom jeść, które
brat hodował. Po południu
posłaliśmy krowom i szykowaliśmy
do dojenia. Wieczorem przyjechali
sąsiedzi i graliśmy w piłkę.
Potem piekliśmy kiełbaski i
rozchodziliśmy się do domów.

Jestem kanapką, połóż szynkę

Redakcja
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Jasiu mówi do
ojca:
- Tato, masz
dzisiaj takie
małe zebranie
rodziców w
szkole.
- Co masz na
myśli, mówiąc
"małe"?
- No, ja, ty,
wychowawczyni
i dyrektor...

Mateusz Rutkowski

Jaś idzie przez las i spotyka
wróżkę. Ta mówi:
- Spełnię twoje dwa życzenia.
Jasiu na to:
- Widzisz to drzewo?
- Tak.
- To wbij w nie gwoździa, tak aby
nikt go nie wyjął.
Potem wróżka pyta:
- A drugie życzenie?
- Teraz go wyjmij.

- Tato, który pociąg ma największe
opóźnienie? - pyta Jaś.
- Nie mam pojęcia.
- Ten, który w zeszłym roku
obiecałeś mi na gwiazdkę...  

Jaka jest największa atrakcja w   
Krakowie?                                       -
Smog Wawelski.

- Tato, który pociąg ma największe
opóźnienie? - pyta Jaś.
- Nie mam pojęcia.
- Ten, który w zeszłym roku
obiecałeś mi na gwiazdkę... 

Redakcja
Dwaj górale
kłócą się, który
z nich jest
silniejszy.
- Jo podnose
300 kg.
- A jo 400 kg.
- Jo 500 kg
podnose.
Nagle jeden z
nich wpadł do
wody i krzyczy:
- JO TONĘ!
- A JO DWIE!

Mateusz Rutkowski

Redakcja
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Psy - ich odwaga i miłość dla ludzi

Psy potrzebują
miłości

Psy są najlepszym przyjacielem
człowieka. Kochamy je to one
kochają też i nas. Mają piękne
oczy są najlepszymi zwierzętami
jakie można sobie wyobrazić.

A.F

Wiem, że niedawno samotny pies
uratował starszą panią przed
samochodem.
Ta pani postanowiła mu się
podziękować i przygarneła go i
nazwała psa Kapsel.

Psy są mądre.

Alicja
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Kot bengalski (inaczej leopardeta)- kot, który zastąpi Ci
dzikie zwierzę!! :D

Ma piękne centki na sierści :0 Po angielsku: 
Bengal Cat :)

Kot bengalski :))

W odróżnieniu od innych kotów
lubią wodę i kąpiele i dobrze
pływają.
Lubia towarzystwo człowieka, a
szczególnie dzieci. Są bardzo
inteligentne i uwielbiają zabawę i
spacery oraz ochoczo wdrapują się
na drzewa. Lubią chodzić na
smyczy albo nawet bez smyczy
mogą kroczyć obok psa.

Leopardety posiadają wydłużony
tułów pokryty centkami. Ich futro
ma krótki włos, lecz jest geste i
jedwabne w dotyku. Mają też
wysoko osadzone i pochylone do
przodu uszy. Oczy mają duże i
owalne. Charakterystyczna cecha
kotów bengalskich to wyraźnie
zaznaczone "M" na czole. 

O.K.
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