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(Nie) Prawdziwa Gazetka

Wiosna! Lubicie wiosnę?
My bardzo!

A wiecie co jest
oznaką wiosny? 

Oznaki  wiosny to :
bociany,krokusy i .
przebiśniegi

Jak przychodzi
wiosna to każdy
się cieszy , bez
wyjątku!!!
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Wera i Mila

11 – go
lutego
razem z
innymi
klasami
wybraliśmy
się do
Chorzowskiego
Centrum
Kultury, 
na lekcję w
kinie pt. „
W świecie
gatunków
filmowych”.

Na
początku
poznawaliśmy
różne
gatunki
filmowe, a 
w tym:
musical,
western,
film
animowany,
fabularny,
przygodowy,
fantasy,
kryminały,
komedie

i science
fiction.
Po
wykładzie
była 10
minutowa
przerwa.
Następnie
oglądaliśmy
wspaniały
film pt.
„BFG”.
Opowiadał
on o
dziewczynce
(Sophie),

która
została
porwana
przez
Giganta.
Okazało
się, że
Gigant był
bardzo
miły, a
porwał ją
tylko
dlatego,
żeby ludzie 
nie
dowiedzieli

się o
istnieniu
Gigantów.
Film można
również
znaleźć na
Netflixie.
Bardzo go
polecamy!!!
Weronika i
Milena z 5
B

Wera i Mila
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Kupiłem sobie papugę.
Śliczną i kolorową.
Jej długość wraz z ogonem wynosi 50cm.
Ile waży kilogram piór mojej papugi?

X+X+X=30
X+Y+Y=20
Y+Z+Z=9
Y+Z*X=?

Zwykle się rozlewa i leje.
Czasami jak kamień twardnieje.
Bez niej trawy usychają, a zwierzęta
umierają.
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