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Szkoła Podstawowa nr 4 im.
J.Korczaka w Chojnowie
Kilińskiego 23
59-225, Chojnów

Numer 36 03/19

WYDANIE SPECJALNE
W tej gazecie dowiesz się kilka ciekawych i
intrygujących faktów o nas - redaktorkach

"Zlepka", a także możesz obejrzeć kilka naszych
zdjęć ''kiedyś vs dzisiaj''.

                                       Redaktorki "Zlepka"
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 KIEDYŚ

Ulubione jedzenie – frytki
Ulubiona zabawka – lalka „Misia”
Ulubiony kolor – różowy
Ulubiona piosenka – „Moja mała blondyneczko”
Ulubiony zwierzak – jednorożce
Ulubione lody – straciatella
Ulubiona pora roku – wiosna  
Ulubiony owoc - truskawki
Ulubiony dzień tygodnia - środa
Ulubiony miesiąc - maj
Ulubione zajęcie - taniec

Teraz

Ulubione jedzenie – frytki
Ulubiona zabawka – telefon
Ulubiony kolor – żółty
Ulubiona piosenka – ,,No Tears left To Cry''
Ulubiony zwierzak – jednorożce
Ulubione lody – straciatella
Ulubiona pora roku – zima 
Ulubiony owoc - truskawki
Ulubiony dzień tygodnia - sobota
Ulubiony miesiąc - czerwiec
Ulubione zajęcie - śpiew

 J U L K A
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                                                 KIEDYŚ

  Ulubione jedzenie- Danonki 
  Ulubiony kolor- różowy
  Ulubiona piosenka- Pszczółka Maja
  Ulubiony serial- Klub przyjaciół Myszki Miki
  Ulubiony owoc- brzoskwinia
  Ulubione zwierze- pies
  Ulubiona zabawka- lalka Barbie
  Ulubiony napój- sok wieloowocowy
  Ulubiona słodycz- kinder czekoladki
  Ulubiony przedmiot szkolny- muzyka, język angielski
  Zainteresowanie- taniec
  Ulubione miasto- Legnica
  Ulubiona pora roku- lato

  
                                                 TERAZ

  Ulubione jedzenie- pizza
  Ulubiony kolor- czarny, biały, szary
  Ulubiona piosenka- ,,7rings"
  Ulubiony serial- ,,Riverdale"
  Ulubiony owoc- truskawka, mandarynka
  Ulubione zwierze- kot
  Ulubiona zabawka- brak
  Ulubiony napój- woda
  Ulubiona słodycz- żelki, tofieffie
  Ulubiony przedmiot szkolny- język polski, geografia, matematyka
  Zainteresowanie- piłka ręczna, siatkówka
  Ulubione miasto- Wrocław, Kołobrzeg
  Ulubiona pora roku- wiosna

Z U Z I A
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                                KIEDYŚ:
  ulubione zwierzę: pingwin
  ulubiony kolor: niebieski
  zainteresowania: piłka nożna
  typ dziecka: non-stop płacz
  ulubiony napój: sok jabłkowy
  znienawidzona potrawa: zupa ogórkowa
  ulubiona zabawa: berek
  ulubiony przedmiot "szkolny": plastyka
  ulubiony dzień tygodnia: wtorek                      
  ulubiona pora roku: zima                                    
ulubiona "film" animowany: Teletubisie

                                 DZIŚ:
 ulubione zwierzę: pies
 ulubiony kolor: różowy
 zainteresowania: piłka ręczna i tresowanie    
   psów
 typ dziecka: otwarty na świat ludź
 ulubiony napój: ice tea                                        
znienawidzona potrawa: wszystkie zupy
 ulubiona "zabawa": granie w Simsy
 ulubiony przedmiot szkolny: w-f
 ulubiony dzień tygodnia: sobota
 ulubiona pora roku: lato
 ulubiony "film" animowany: Spongebob
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KIEDYŚ 

ulubione zwierzę: pies
ulubiony kolor: różowy
zainteresowanie: taniec
ulubiony napój: sok malinowy 
ulubiona pora roku: lato 
ulubione słodycze: kinder niespodzianka 
dzień tygodnia: sobota
znienawidzona potrawa: krupnik
lęk: przed pszczołami
ulubiony owoc: arbuz
ulubiona liczba: 9
najbardziej lubiany przeze mnie miesiąc: lipiec

TERAZ

ulubione zwierzę: koń
ulubiony kolor: żółty
zainteresowanie: jazda konna
ulubiony napój: sok pomarańczowy 
ulubiona pora roku: lato
ulubione słodycze: żelki
dzień tygodnia: sobota
znienawidzona potrawa: krupnik 
lęk: przed pająkami
najbardziej lubiany przeze mnie miesiąc: czerwiec
ulubiony owoc: ananas
ulubiona liczba: 13

Debora
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KIEDYŚ
ulubione zwierze: słoń
ulubiona zabawa: policjantów i złodziei 
ulubiony kolor: różowy
ulubiony "film" animowany: Krecik
zainteresowania: piłka nożna
ulubiony przedmiot w szkole: plastyka
ulubiona pora roku: lato

TERAZ
ulubione zwierze: kurczak
ulubiona zabawa: granie w Minecraft'a
ulubiony kolor: żółty
ulubiony "film" animowany: Date a live
zainteresowania: kolarstwo
ulubiony przedmiot szkolny: fizyka
ulubiona pora roku: wiosna

M A R T Y N A
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Julia Krakowska, Julia Kasprzak, Zuzanna Bajek, Debora Luberda,
Martyna Gajda, Aleksandra Wolska.

Kiedyś
ulubiony kolor: różowy

ulubione jedzenie: naleśniki

ulubione zwierzę: pies

ulubiona pora roku : lato

ulubiony przedmiot szkolny: plastyka

ulubiony napój: woda, sok pomarańczowy

ulubiony dzień tygodnia: środa

ulubiona liczba: 6

ulubiony miesiąc: czerwiec

ulubiony film animowany:  Teletubisie, Dobranocny ogród

znienawidzona potrawa: biały barszcz

Teraz
ulubiony kolor: czarny, szary

ulubione jedzenie: pierogi

ulubione zwierzę : pies

ulubiona pora roku: wiosna

ulubiony przedmiot szkolny: język angielski

ulubiony napój: sok jabłkowy

ulubiony dzień tygodnia: sobota

ulubiona liczba: 10

ulubiony miesiąc: lipiec

ulubiony serial animowany:  Gumball

znienawidzona potrawa: wszystkie zupy

JULKA
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