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To my! Klasa VIII Zdjęcie 1

Konkurs !

Zdjęcie 2

W jakiej sali są takie drzwi?

Witajcie, zaczynamy pisać
gazetę! Będziemy raz w
miesiącu relacjonować dla
was wydarzenia z naszej
szkoły i okolic. W
dzisiejszym numerze
przedstawimy się wam!
Redakcja gazety - klasa
VIII

Katarzyna Cysewska

Zgadnijcie jaki to gatunek
drzewa?

Na początek mamy dla was
dwa zdjęcia. Przyjrzyjcie się
im i odpowiedzcie na
pytania. Odpowiedzi
zanoście do Karoliny z klas
VIII - będą nagrody.

redaktor naczelny
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Wstawiamy nasze zdjęcia - na wypadek, gdyby ktos
nie wiedział jak wyglądamy :)

Oto kilka słów o
członkach redakcji

Hejka nazywam się
Amelia.Mam 13 lat.
Mieszkam w Rolbiku.
Mam trzech braci.
Moimi pupilami są kot
Myrmon i szynszyl
Mord.Lubie śpiewać
i opiekować się
dziećmi.W wolnym 
czasie oglądam filmy 
 i serfuję po internecie.
To już wszystko !

 

Amelia Jankowska

Hej! Jestem Iwona,
 interesuję się
fotografią  oraz historią
Polski. Po ósmej klasie
chciałabym iść do
szkoły mundurowej w
Chojnicach.
W klasie mam dwie
kochane przyjaciółki
(chyba już wiecie że
to 
Daria i Karolina).
Mieszkam w Małych
Chełmach. Lubię
słuchać polskiego rapu
i jeździć na wrotkach 
Ja już kończę Cześć.

Jestem Bartek, mam
14. Lubię grać w piłkę
nożną.Mieszkam w
Wielkich Chełmach.
Chodzę do naszej
szkoły od
przedszkola. Moje
zainteresowania są
akie: lubię grać w
Minicraft i GTA V
.Mam jednego brata i
dwie siostry. 

Cześć jestem Bartek
mieszkam w Asmusie i
chodzę do naszej
szkoły od zerówki 
 interesuję się piłką
nożną i rowerem po
ósmej klasie planuję
iść do szkoły
branżowej na zawód
elektromechanika to
już tyle o mnie!

Amelia
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Poznajcie nas ! Będziemy pisać dla was tę gazetę!

Członkowie redakcji

Cześć.Mam na imię
Alicja. Mieszkam w
Krówni, mam 14 lat
Chodzę do
klasy 8.Gdy skończę
szkołę podstawową
pójdę do szkoły
branżowej w Brusach.
Wybieram zawód
fryzjerki.
W wolnym czasie
jeżdżę na rowerze.
 

Hej! Nazywam się
Karolina.Mam 14 lat i
chodzę do ósmej
klasy.
Interesuję się
fotografią i muzyką, a
w wolnym czasie
przeglądam portale 
społecznościowe.W
klasie mam dwie
przyjaciółki Iwonę i
Darię.Mieszkam w
Małych Chełmach i
mam dwie siostry i
brata.

Hej jestem Daria!
 Mam 14 lat i od ponad
8 lat chodzę do SP 
Wielkie Chełmy . Jest
to ostatni rok w tej
szkole i ostatni rok z
moją klasą .Moją
dalszą drogą jest
technikum mundurowe
w Chojnicach . Moją
pasją jest
fotografowanie oraz
piłka nożna. Mam dwie
wspaniałe przyjaciółki 
Iwone i Karoline są
dla mnie bardzo
ważne<3 . Cześć!

Jestem Karol.Mam 14
lat. Mieszkam w
Małych Chełmach
Do naszej szkoły 
chodzę drugi rok.
Interesuję się
motocyklami,quadami 
i grami
komputerowymi

Karolina

Cysewska

Karolina Trzebiatowska

humor z internetu
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Meller


