
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 w
Polance Wielkiej
Polanka Wielka ul. Długa 14,
32-607 , Polanka Wielka

Numer 1 10/18

ŚWIĘTUJEMY! KOCHAMY
ZWIERZAKI!!

internetttttttttttttttttttttttttt

Otwórz serce dla   
    słodziaka! 

Nie wystarczy
kochać psa lub kota
tylko wtedy, kiedy

jest malutki! Musisz
dbać o nie i 

wówczas, kiedy
urosną! Przez całe

ich życie! Nie
pozwól, by trafiły do

schroniska!
Odwdzięczą się
miłością i wielką

przyjaźnią! 

      PIESKIE        
POWIEDZENIA!

internet

Pogoda pod
psem-brzydka
pogoda
Żyć jak pies z
kotem-kłócić
się
Psu na budę
się nie zda-
nikomu nie
potrzebne
Łże jak pies-
kłamie
Wierny jak
pies-oddany
Całować psa w
nos-zostać z
niczym

Czepił się jak
rzep psiego
ogona-być
uciążliwym,
namolnym
Francuski
piesek-ktoś
delikatny,
wybredny
Pieskie życie-
przykre,
smutne życie

11 października w
naszej szkole
obchodziliśmy
Dzień Edukacji
Narodowej.
Uczniowie z klas 5-
6 oraz szkolny
chórek umilili nam
to święto.Zaczęło
się krótkim,ale
brawurowym i
humorystycznym
przedstawieniem 
"Z życia szkoły".
Następnie

były szkolne
przyśpiewki, a na
końcu  życzenia dla
Nauczycieli,
wszystkich
Pracowników
szkoły i Uczniów.
W tym dniu
gościliśmy
przedstawicieli
Gminy Polanka
Wielka z Wójtem
Panem
Grzegorzem
Gałganem      

  ***
Byście uczyli
długie lata i lubili
każdego Małolata.
My Was lubimy,
przyjaźnią
darzymy i
wszelkiego
szczęścia
życzymy!!

https://www.google.com/search?q=dzie%C5%84+nauczyciela&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF-
PXn0qveAhWUhqYKHYpvC5QQ_AUIDigB&biw=1024&bih=639#imgrc=DHXzqKxxkJzCMM:

https://www.tapeciarnia.pl/3266_mieszne_zwierzeta_ladowe
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      GADŻETY Makijaż na jesień
i zimę

   
   MODNE    
   JESIENIĄ!

                    MODA, MODA, MODA...

INTERNETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

W tym sezonie
  dominują w
makijażu mocne
kolory - 
burgundowe
kasztanowe i
niebieskie. Oczy
podkreślamy
czarną kreską.
Paznokcie
malujemy w
cieliste odcienie
różu i szarości.
Nosimy fryzury
naturalne.

W koloryzacji
najmodniejszy
jest brudny
blond.
Przypominamy
wszystkim, że
do szkoły
przychodzimy
bez makijażu,
ponieważ
naturalne jest
najpiękniejsze!

INTERNETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

    MODNIE
           I 
 ELEGANCKO!

Dla dziewczyn:
żółty
niedrapiący
sweter, krótkie
sukienki w cętki
lub klasyczne
czarne, buty w
wężowe wzory.

     MODNIE     
           I 
 ELEGANCKO

Dla chłopców:
czarne bluzy,
czarne dresowe
spodnie z
Adidasa,
halówki,
poszarpane
jeansy.

 HITY JESIENI!
 
-płaszcze-
peleryny,
-zjawiskowe
sukienki
zdobione
frędzlami,
-sztuczne futro,
-croop-topowe
krótkie bluzy
najlepiej z
kapturem

-sportowe
zegarki
-popsocket do
telefonu
-słodziaki
-puszyste
pompony
-opaski z
uszami zwierząt
-deskorolki
-hoverboard
-breloki do
kluczy
-głośniki
bluetooth

-workowe
plecaki
-okulary retro
-podgrzewacz
do kubka USB
-slime

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1024&bih=639&tbm=isch&sa=1&ei=ePzWW-
KQNYmuswHHoLzICw&q=moda+jesie%C5%84+2018&oq=MODA&gs_l=img.1.1.0i67k1j0l9.2801.8641.0.10232.5.5.0.0.0.0.406.941.1j3j4-
1.5.0....0...1c.1.64.img..0.4.529....0.0eCMA0yvNAg#imgrc=ZnfPHHZ8-CkmPM:

P7L5KUkwW6x7PYDQ&q=SKARPETKI&oq=SKARPETKI&gs_l=img.3...12498.16388.0.17243.9.9.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..9.0.0....0.35hoYhU25CU



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 1 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Przez lupę

ZAGRAJ Z NAMI!!!

FIFA 19          Fortnite  

internet

https://www.google.com/search?
q=ok%C5%82adka+fify+19&client=firefox-

13 września
tego roku
wystartowała
Fifa 19. To gra
komputerowa o
sportowej
tematyce. Tak
samo jak w
poprzednich
odsłonach nie
mogło
zabraknąć
nowości jakimi
są sposoby
poruszania się
zawodników i
lepsza grafika.

27.09.2018 roku,
do gry fortnite
wszedł długo
oczekiwany
sezon 6. Kostka
zasiliła wyspę
na Zalewie
Zdobyczy
tworząc latającą
wyspę, która
podróżowała po
runach i zbierała
z nich energię.
Gdy wróciła na
Zalew, zaczęła
tworzyć portal.

Gdy skończyła,
nastąpiło wielkie
wydarzenie,   
 w którym
wybuchła           i
utworzyła
piękną oazę. Od
4 do 11
listopada jest
możliwość
zdobycia
limitowanego
plecaka Kevina.

q=fortnite&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7m4_q95neAhWGGCwKHctICX0Q_AUIDigB&biw=1280&bih=913#imgdii=mrD7_gVEe3UefM:&imgrc=cq5zPrJDxup0OM:

internet
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źródło

Opis zadania-
Przed Tobą
labirynt. Twoim
zadaniem jest
przejść przez
wszystkie
drzwi. Każde
drzwi możesz
pokonać tylko
raz. Zaczynasz
w dowolnym
miejscu.
Wydrukowany
test można
nabyć u
Dawida

Sobczuka z
klasy VIa.
 
ŻYCZYMY
UDANEJ
ZABAWY!

Ciekawostki:

-Strusie oko
jest większe
niż jego
mózg.

-Gęstość
planety
Saturn jest
tak mała, że
mogła by
unosić się
na wodzie.

KONKURSY

LINKI https://paczka-wiedzy.pl/saturn-ciekawostki/

https://joemonster.org/art/34820


