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PAŹDZIERNIK W NASZEJ SZKOLE

Ślubowanie pierwszoklasistów

Polonez

12 października br. nasi kochani
pierwszoklasiści dołączyli do grona
pełnoprawnych uczniów Społecznej
Szkoły Podstawowej w Słabkowicach.
Przejęci, ale dumni ślubowali godne
reprezentowanie szkoły, jak i wzorową
postawę wobec swoich kolegów, kadry
pedagogicznej i rodziców. Aby te
postanowienia było łatwiej wypełniać,
Szkoła oraz Sponsorzy postarali się
pomóc nowym uczniom przekazując im
piękne tornistry wraz z
wyposażeniem.  
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Piłka nożna
A.J., Sz.G.
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Przepisy
Z.L., M.K.
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Sonda
M.N.
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Zwierzęta
N.L., A,G.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 9 11/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasze Pasje

Quiz o wodzie
F.G.,Sz.N.
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Anime

Naruto Uzumali, główny bohater,
znany jako najgłośniejszy ninja 
w wiosce Ukrytego Liścia. Zrobi
wszystko żeby inni go
zauważyli. Zawsze walczy do
końca. Naruto ciężko pracował
żeby zdobyć szacunek i uznanie
w wiosce oraz zrealizować swoje
marzenie o zostaniu Hokage.
Wkrótce okazał się być głównym
czynnikiem w wygranej Czwartej
Światowej Wojny Shinobi, co
przyczyniło się do spełnienia
jego marzenia.

Oprac. M. W.

Sonda szkolna Zagadki

M.W.

M.R. M.J.
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Płetwal Błękitny, jest to ssak żyjący 
w wodzie, jest też z nich najcięższy. Ma
na swoim brzuchu małe pancerzyki, które
chronią go przed atakiem drapieżników.
Płetwal Błękitny jest bardzo duży. Może
osiągnąć nawet 6 m. wysokości i 10 m.
długości i ważyć od 150 do 200 ton. Żywi
się małymi rybkami pływającymi po
morzu lub muszlami. W swojej paszczy
może zmieścić 2 tony pożywienia,
najbardziej zaskakujące jest to, że potrafi
pochłonąć aż 20 ton jedzenia. To prawie
tyle co dziennie pochłania 200 tysięcy
ludzi. Żyje on w Morzu Czerwonym i
Morzu Bałtyckim. Są również samice,
które rodzą małą rybkę. Nie, nie. Miałem
na myśli, że młode, bo noworodek waży
aż 2 tony. Są to przepiękne zwierzęta.

Oprac. W. J.

Rowery, ciekawostki

Krzyżówka

W.G.

N.D.
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