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Redakcja

    Z okazji zbliżających się 
    Świąt Bożego Narodzenia
 redakcja gazetki szkolne życzy
   wszystkim Nauczycielom ,
 Uczniom oraz Pracownikom 
          Naszej Szkoły
" Nadziei – by nie opuszczała,
   radości – by rozweselała,
   miłości – by obrodziła,
   dobroci – by zawsze była..."

W tym numerze:

Strona 2: Budzimy szkolne talenty
Strona 3: Nasza ambitna szkoła, 
              Dzielimy się świąteczna radością
Strona 4: Ale się u nas działo!
Strona 5: Pluszowy miś też ma swoje        
                  święto, Dzień swetra
Strona 6: Jak wygląda praca redaktora?
Strona 7: Wielkopolskie tradycje                  
                  gwiazdkowe
Strona 8: Boże Narodzenie w innych          
                   krajach
Strona 9:Oj, na gwiazdkowych
               prezentach to się znamy!
Strona 10: Mikołajkowy kącik poezji
Strona 11: Ciekawe sporty zimowe
Strona 12: Redaktorzy polecają
Strona 13: Najważniejsze zimowe     
                   premiery filmowe
Strona 14: Ciekawostki
Strona 15: Ale śmieszne!

EP



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 12/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKukuczkowe Pogaduszki

    
    12 i 13 grudnia o godzinie 18.00 odbyły się
przedstawienia "Puss in Boots" po angielsku. W
czwartek (12.12.) występowały klasy A, a w piątek
(13.12.) klasy B i C. 
  W spektaklu wystąpiły też postacie z innych bajek,
takich jak Pinokio, czy Jaś i Małgosia. Było
zabawnie rolę Kotem w Butach odegrała
dziewczyna, a  księżniczką był  chłopiec
(pozdrawiamy Jurka z naszej redakcji!)   
Podczas  występów uczniowie z naszej szkoły
prezentowali swoje talenty , 
śpiewali, tańczyli grali na instrumentach. W
niektórych momentach dzieci wykonywały jedną z
trzech piosenek o Kocie w Butach odnoszącą się do
jego historii. Wyszło świetnie !
Występujący zastali nagrodzeni gromkimi
brawami.                  
                Marcin Gólski i Daria Hałas

Redakcja

  

  W naszej szkole od dawna panuje
pewna tradycja...
Jest to pieczenie pierniczków. Dzieci z
całej szkoły wraz z rodzicami piekły
pierniki a potem je sprzedawały
podczas  przedstawienia "Muzyka moja
pasja" odbywającego się w szkole.
Pieniądze ze sprzedaży pierniczków
szkoła przeznaczy
w tym roku na  zakup nowego
oprogramowania, tablice
multimedialnych i  koszulek z logo
szkoły na Rajd Kukuczki.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie
dziękujemy!
 
                                    Agnieszka Zakacz

    
                  Budzimy szkolne talenty!!!
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 Nasza ambitna szkoła  

   Uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami
na szkolnych etapach  wojewódzkich konkursów  z
zakresu języka polskiego, przyrody  i matematyki.
  Uczniów ogarnął lekki stres, tym bardziej
szóstoklasistów, ponieważ uzyskanie tytułu laureata
zwalnia z pisania testu szóstoklasisty i gwarantuje
uzyskanie 40 punktów ze sprawdzianu po klasie VI.
 Gdy w salach konkursowych zapadła cisza, panie
rozdały testy, a my rozpoczęliśmy potyczki z
poszczególnymi zadaniami. Daliśmy radę !!!
 Marcin Gólski , Michalina Wytrzyszczak, Jerzy
Sobkowski i Jędrzej Fischer  to uczniowie, którzy
będą reprezentować naszą szkołę na rejonowym
etapie Konkursu Przyrodniczego. Marcin Gólski i
Julia Maryasz dalej zmagać się będą z zadaniami
polonistycznymi na etapie rejonowym ,a z
matematyki Dorota Schoen i Marcin Gólski na
pewno rozwiążą wiele matematycznych zadań. Do
dalszego etapu w konkursie "Złota Żabka"
zakwalifikował się Maciej Iwaszkiewicz.
  Okazało się, że Marcin Gólski będzie
reprezentował naszą szkołę, aż w trzech
konkursach rejonowych.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!
                                         Julia Maryasz 

      

        Dzielimy się świąteczną
                    radością
                

ep

 
  W naszej szkole powstał projekt, który polegał na
wysyłaniu kartek do różnych szkół w Polsce. Każda
klasa wylosowała 3 numery szkół i wysłała do nich
świąteczne życzenia. My także otrzymaliśmy
kartki. Oglądając je  zauważyłyśmy, że są one
bardzo różnorodne.
  Uważamy, że ten projekt to bardzo dobry pomysł i
sposób na dzielenie się świąteczną radością. 
                      Ania Czerwińska i Aga Zakacz 

ep
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                              Ale się u nas działo!

Michalina- "Dzień Swetra"

 
    28 listopada w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa dla klas 3-4 i 5-6.
   Samorząd Szkolny i chętni uczniowie
zorganizowali wróżby. Było m. in. układanie butów,
przekuwanie serc i wróżby z cukierka.
Na stołach uczestników zabawy znajdowało się
mnóstwo chipsów, soków, ciastek i napojów . 
Każda klasa miała swój osobny stół, na którym
gromadziła te słodkości. Jednak główną atrakcją
była zabawa. Wszyscy  doskonale się bawili!!!
                                      Agnieszka Zakacz

VIa

                      DZIEŃ SWETRA   
  Zima

SU

SUSU

   MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO

  W piątek, 6 grudnia odbył się Mikołajkowy turniej
tenisa stołowego. Rozstawiono dwa stoły i każdy
losował stół na którym będzie grał. Można było brać
udział w konkurencjach, czyli "singla" i "debla".
Rozgrywki trwały około dwie godziny! Ostatecznie
po zmaganiach w "singlu" wygrał Adam Należyty,
uczeń klasy 6a, drugie miejsce zajął Hubert
Bobrowski, z klasy 6b, a trzecie - Jan Ślotała, także
z klasy 6b. W "deblu" wygrała drużyna Adam
Należyty i Paweł Kowalczyk, z klasy 6a. Drugie
miejsce zajęli Hubert Bobrowski i Jan Ślotała, a
trzecie zajęli Kordian Szaprowski i Patryk Bożuta,
pierwszy z 6a, drugi z 6b.  

                                            Maciej Iwaszkiewicz 

redakcja
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                     Dzień swetra 

   25 listopada nasza szkoła obchodziła Dzień
Pluszowego Misia. Z tej okazji oprócz uczniów , nasza
szkolę odwiedziły pluszowe misie!!!
   Hol ozdobiły różnych rozmiarów misie poprzypinane
do gazetki a na telewizorze pokazano wiele bajek o
nich np. Kubuś Puchatek czy Miś Uszatek. 
   Niektóre zabawki były wyższe od uczniów a
najcięższy ważył 4,5 kg!!! 
   Z misiami trzeba było chodzić również na przerwach,
ponieważ ich długość i waga była mierzona przez
samorząd i klasa, której suma długości misiów i łączna
ich waga była największa- zdobyła proporzec szkolny.
   Wszyscy świetnie się bawili, nie tylko dlatego, że w
holu  oglądaliśmy  bajki o misiach, ale również  z
powodu przyniesieni swoich pluszowych przyjaciół do
szkoły.    Nie obyło się też bez rywalizacji niektórych
uczniów:  "A mój miś ma ładniejszą bluzkę", "A mój
miś jest większy niż twój" :-D
                               Julia Maryasz

      
             Pluszowy miś też ma swoje święto

Redakcja

ep

  Ciepły sweterek u nas też ma swój dzień. Doceniamy
go, gdy na dworze mróz i zawierucha. 
          W  listopadzie  w naszej szkole odbył się dzień
swetra. Wszyscy wtedy musieliśmy ubrać ciepłe
sweterki, ponieważ kaloryfery zostały skręcone na
minimalną temperaturę. W budynku nie było tak zimno,
jak się spodziewaliśmy , ponieważ na dworze jeszcze
nie widać zimy. Za to przegląd naszych sweterków
udał się znakomicie.
   W szkole jest ciepło, więc nie zawsze mamy okazję
je założyć.
                               Michasia Wytrzyszczak

EP

ep
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  Dnia 2 grudnia w Multikinie  w Starym Browarze
zgromadziło się mnóstwo młodzieży. Młodzi
dziennikarze spotkali się na warsztatach
dziennikarskich zorganizowanych przez "Junior
Media".
 Praca redaktora, to odpowiedzialne zajęcie. Kulisy
tego zawodu odsłonił nam zastępca redaktora
naczelnego Leszek Waligóra, który podzielił się z nami
swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykład przerodził się
w wywiad.Z sali padło wiele pytań m.in. o godziny
pracy profesjonalnego redaktora czy o prawo
dziennikarskie (tak, takie coś istnieje) :-D Nie
wykluczamy, że my również nie zadawaliśmy
trudnych pytań :) VIa

VIa

VIa

              Jak wygląda praca redaktora?
                 Warsztaty  z "Junior Media"

redakcja

redakcja

redakcja
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              Wielkopolskie tradycje gwiazdkowe

Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka wszyscy zasiadają do stołu.
  Jednym z ważniejszych momentów kolacji wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem życząc sobie
pomyślności w nowym roku.
   W wielu wielkopolskich domach potrawy na stole wigilijnym wyglądają następująco:
- zupa owocowa z suszonych jabłek i śliwek, zagęszczaną śmietaną – podawano ją z drobnymi
kluseczkami pszennymi
- kluski ( większe ) z utartym makiem,  dosładzane cukrem- „ makiełki”
- śledzie w śmietanie z ugotowanymi ziemniakami
- kapusta z grochem (fasola Jaś): ugotowaną kapustę łączono z ugotowaną fasolą utartą na „miazgę”
- karp pieczony
- kompot z suszonych śliwek
- pierniki
- makowiec
   Po wigilijnej kolacji domy odwiedza Gwiazdor. Jest on ubrany w kożuch wywrócony włosiem na
wierzch, przepasany sznurem lub pasem, w czapce na głowie i masce na twarzy. W ręku trzyma rózgę i
dzwonek a na plecach ma zarzucony worek z prezentami. Zdarza się w niektórych wsiach, że chodzą po
kilku. Czasami towarzyszy mu gwiazdka - ubrana na biało, z dzwonkiem w ręku w czym wyręcza
gwiazdora. Dzwonkiem tym zawiadamia domowników o swoim przyjściu. Dzieciom rozdaje prezenty:
grzecznym i niegrzecznym, z przykazaniem, by w następnym roku się poprawiły.
                                                                                                    
                                                                                                          Lena Witkowska
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             Boże Narodzenie w innych krajach

 ... w Anglii:   Już w połowie listopada zaczynają się
tam świąteczne przygotowania:kupowanie
gwiazdkowych prezentów. Główne ulice w Londynie –
Oxford i Regent Street wyglądają w tym okresie
najpiękniej, a na Trafalgar Square można spotkać
masę ludzi gromadzących się wokół olbrzymiej
choinki. Tam też, podczas świąt, wraz z
występującymi chórami wszyscy śpiewają kolędy.
Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek
spożywają w pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk
nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw.
"płonący" christmas pudding – rodzaj deseru. W drugi
dzień świąt zwanym dniem pudełek – Boxing Day
otwiera się otrzymane prezenty.

 ... w USA:
  Tam święta trwają tylko jeden dzień (rozpoczynają się
i kończą 25 grudnia). Wigilii i postu nie ochodzi się tam
a drugi dzień Bożego Narodzenia jest normalnym
dniem pracy. Cały okres przedświąteczny, który
zaczyna się w dzień po największym święcie Ameryki
– Święcie Dziękczynienia (czwarty piątek listopada)
jest właściwym okresem świąt – to tak jakby święta
przed świętami. Najbardziej odczuwa się to na ulicach
miast i w sklepach, gdzie pełno jest sztucznego
śniegu, św. Mikołajów, sań zaprzężonych w renifery.
Ludzi ogarnia szał kupowania gwiazdkowych
prezentów (czarny piątek)– najpierw wykupują co się
da, a po świętach oddają  z powrotem. Tradycja
nakazuje otwierać prezenty w wieczór Bożego
Narodzenia, ale już po skromnym śniadaniu,
zazwyczaj u dzieci zwycięża ciekawość i
niespodzianki zostają rozpakowane. Oczywiście
obowiązkowo jest choinka, stroiki na drzwiach i
tradycyjny pieczony indyk.

... w Australii:
  Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia w
Australii spędza się w niecodziennej scenerii. W ten
dzień mieszkańcy gromadzą się na plażach,
rozkładają śnieżnobiałe obrusy, na których nie brak
niczego. Są tam – podobnie jak w innych krajach -
pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o
wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i ciasto,
przypominające polski keks. W tym dniu plaże
przypominają jeden wielki świąteczny stół. Nie brakuje
również prezentów, które można znaleźć pod choinką,
w ogromnej wełnianej skarpecie. Australijczycy rozdają
je sobie w domu, po „wielkiej uczcie” na plaży. Oprócz
tego wysyłają wszystkim znajomym kartki świąteczne,
a otrzymane prezentują pod choinką.
                                                               Dorota Schoen

... w Argentynie:
  Tutaj święta Bożego Narodzenia obchodzone są
bardzo hucznie. Przy ogromnym stole zastawionym
jedzeniem mieszkańcy wraz rodziną, znajomymi i
sąsiadami bawią się i żartują. Główny i
najważniejszym daniem jest pieczony prosiak, a
dopiero o północy zaczyna się konsumowanie
słodyczy, zabawa i tańce do samego rana. W tych
zabawach uczestniczą również dzieci. Tego dnia nie
ma zwyczaju obdarowywania się prezentami, jest to
praktykowane w dniu Trzech Króli – 6 stycznia.

Redakcja EP
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    Oj, na gwiazdkowych prezentach to się znamy!

    Ciekawym pomysłem na prezent świąteczny jest
książka Martyny Wojciechowskiej "Dzieciaki Świata".
Podróżniczka opisała w niej dzieci z różnych zakątków
świata, które poznała. Jest tam między innymi chłopiec
z Afryki i hinduska- (dziewięcioletnia) bogini. 
Książka bardzo ciekawie zredagowana przez autorkę.
Jeżeli spodoba wam się lektura- przeczytajcie drugą
część "Zwierzaki Świata".
                                                            Julia Maryasz   

VIa

  Na tej stronie przedstawiamy ciekawe
propozycje na prezenty mikołajkowe i
bożonarodzeniowe.
 Może któraś rzecz wam się spodoba i to
o niej napiszecie list do Świętego
Mikołaja? :)

Pomysł na ciekawy prezent:
    1. „Story Cubes” to gra zespołowa. W tej grze
rzucamy 9 kostkami i z obrazków, które nam wypadną
trzeba ułożyć krótkie opowiadanie. Można ją kupić w
„Empiku”.
      2. To pościel, którą można kupić na stronie:
www.Funkydiva.pl
Jeżeli nie podobają Ci się te wzory na stronie
znajdziesz wiele innych!
      3. Oto E-book możesz kupić go wszędzie. Jest to
komputerowa książka po to, aby czytać. Jego zaletą
jest stylowy wygląd i duża pojemność.

internet

redakcja

EP

http://www.funkydiva.pl/
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Julia Maryasz
„Święty Mikołaj”

Drogi Święty Mikołaju,
Wiem- przybywasz do nas z raju
A z życzeniami to tak bywa,
Że ich nigdy nie ubywa.
Ludzie ciągle o czymś marzą
- robić zakupy Ci każą.
A w XXI wieku,
Mikołajowi nie do śmiechu,
Bo dzieci coraz większe wymagania mają
I w swoich listach o iPady błagają!
W dobie Internetu, gdy wszyscy „lajkują”,
Maile piszą, „twittują”
Ja tradycyjny sposób wybrałam
- list do Świętego sama napisałam. :-D

 Marcin Konopacki
   Moja Ławica

Nie znajdziesz tu wysokich bloków,
ulice też nieduże są.
Nie ma tu też wielkiego tłoku
i właśnie tutaj jest mój dom.
Od zawsze słyszę warkot silników
i w niebo patrzę - co się tam świeci?
Tak jak w przedszkolu wśród rówieśników 
widząc samolot krzyczałem: leci!
Wtedy marzyłem, by pójść do szkoły
na której murach tulipany lśniły.
I idąc do niej  byłem wesoły,
lecz mury w pomarańczowo-białe się zmieniły.
A tam gdzie jesienią zbierałem kasztany,
nie ma już drzew z których spadały.
Lecz w mej pamięci widok to niezapomniany,
choć byłem przecież taki mały.
Bo wciąż się zmienia coś na Ławicy,
Tu dom nowy, tam sklep powstaje.
A ja mieszkając na bajkowej ulicy,  
Coraz starszym człowiekiem się staje.  

Mikołajkowy kącik poezji

Jerzy Sobkowski
Ławica – czego tu nima
Misia Uszatka, panienki z maku –
To są wspomnienia dzieciństwa smaku
Królewny Śnieżki i Pana Kleksa
Ja byłem wtedy prawdziwy beksa
Wokół mnie tylko takie motywy,
Brakuje tylko „Lokomotywy”!
Brzechwa i Tuwim pisali wiersze
Od nich poznałem me słowa pierwsze
Jest tutaj także ulica Grimma
Tylko Szekspira tu ciągle nima!
Jest tu Templińska, jest Okonecka
To same wioski, wsie i miasteczka
Perzycka tutaj także pasuje
Ale Paryskiej trochę brakuje!
Mamy lotnisko, pierwsze w Poznaniu
Ogromny wybór w wylatywaniu
Polecieć można na koniec świata
Tylko na Marsa stąd się nie lata!

Ale Paryskiej trochę brakuje!
Mamy lotnisko, pierwsze w Poznaniu
Ogromny wybór w wylatywaniu
Polecieć można na koniec świata
Tylko na Marsa stąd się nie lata!

Internet

Internet

EP

EP
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                       Ciekawe sporty zimowe

  Snowgliding
Jest to zimowy sport ekstremalny, który można
uprawiać zarówno na płaskim, jak i na górzystym
terenie.
Narciarz na sobie specjalną uprząż, która jest podpięta
do małego skrzydła o kształcie paralotni.   Steruje on
skrzydłem i może się rozpędzić nawet do prędkości 70
km/h lub wykonać daleki i bliski skok. Sport ten
pozwala na obejrzenie gór z zupełnie innej
perspektywy, ale podobnie jak każdy sport
ekstremalny, wymaga wielu godzin treningów.

Speedriding
Sport ten w Polsce pojawił się w 2006 roku i już zyskał
swoich fanów. Opisywany jest jako kwintesencja
ekstremalnego sportu zimowego.
 Speedriding to połączenie narciarstwa,
paralotniarstwa i spadochroniarstwa.
Polega na zjeżdżaniu z różnych stoków i wznoszeniu
się w odpowiednim momencie. Jest bardzo
widowiskową, ale i wymagającą dyscypliną. W Europie
wymagane jest odbycie specjalnego szkolenia.

Andrzej Bargiel jako pierwszy Polak zjechał z
ośmiotysięcznika na nartach

25-letni Andrzej Bargiel jako pierwszy Polak wspiął się
z nartami i zjechał z ośmiotysięcznika. 
Wyjście z bazy (5600 m) i dojście do wierzchołka 
zajęło Andrzejowi Bargielowi 28 godzin, a powrót na
nartach na wysokość 5800 m - półtorej godziny.

Kitewing
Jest to ciekawy sport, ponieważ stanowi on
połączenie windsurfingu ze sportami zimowymi. W
sporcie tym niezbędny jest pociągowy latawiec o
kształcie mini lotni, który umożliwia jazdę na
snowboardzie czy na nartach. Dzięki temu można
wykonywać długie skoki i różne ciekawe triki. Nauka
sterowania kitewingiem (czyli tym latawcem) zajmuje
około godziny, ale podobnie jak i w przypadku innych
taki sportów, bardzo ważne jest doświadczenie,
odpowiednie przygotowanie i rozsądek.

VIa

VIa
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    Redaktorzy polecają

Ekspres Polarny
Ten film opowiada o chłopcu, który przestał wierzyć w
św. Mikołaja. Pewnego razu przed jego domem stanął
ekspres polarny, który miał go 
zawieść na biegun północny (do domu św.
Mikołaja).Czy chłopiec uwierzy w Mikołaja? Gorąco
polecam!

VIa

 
Kłamczucha. Ta książka opowiada  o Anieli, która się
"zakochała" w Pawełku. Niestety mieszkał on w innym
mieście.Anielka specjalnie pojechała do szkoły w tym
mieście... I co się stanie?

 

Jeżycjada to seria książek Małgorzaty Musierowicz.
Jej książki opowiadają o nastolatkach. Jeżycjady nie
trzeba czytać po kolei.W każdym tomie jest inny
bohater, który jednak jest jakoś związany z rodziną
Borejków.  Postaram się w każdym wydaniu, tej
gazety opisać jedną książkę z tej serii. Obok można
zobaczyć opis 2 tomu tej autorki.

redakcja
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„Hobbit: Pustkowie Smauga”
Druga część przygód hobbita, Bilba Bagginsa, który wyruszył wraz z drużyną krasnoludów 
i czarodziejem Gandalfem Szarym wyruszył do miasta-góry Ereboru, które przejął tytułowy
Smaug, wielki smok. Po niesamowitej pierwszej części („Hobbit: Niezwykła Podróż”) można spodziewać się
kolejnego mistrzowskiego arcydzieła. Reżyserem jest Peter Jackson, ten sam, który stworzył „Władcę
Pierścieni”. Niestety, premiera dopiero 27 grudnia, ale myślę, że warto czekać...  

„47 Roninów”
Amerykański film fantasy przedstawiający... prawdziwą historię, jednakże zmodyfikowaną przez reżysera. Ale
czego spodziewać się po Amerykanach? Zapowiada się ciekawy, szybki film akcji. 
Podczas zwiastunów w oczy rzucają się piękne i ogromne krajobrazy. Jednak nie wiem, jak film będzie wyglądał
ostatecznie i czy moje przypuszczenia się potwierdzą. Chętnie to sprawdzę, a będę miał ku temu okazję 10
stycznia przyszłego roku
                                                                                                                         Marcin Gólski

                                                                     , 

Najważniejsze zimowe premiery filmowe

Internet EP
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                                        Ciekawostki

                           
                      Nigdy nie jesteś dalej 
                    od pająka niż 3,5 metra.

VI a

                1 na 4 uczniów przyznaje się,
                         że co najmniej raz w
                 tygodniu zasypia na lekcjach.

                    J. K. Rowling miała sąsiadów o
                            nazwisku „Potter”.

VI a

                          Cristiano Ronaldo nosi
                             buty o rozmiarze 41!

                      W Irlandii więcej osób mówi
                        po polsku niż po irlandzku.

                    W Anglii na lekcjach informatyki
                     odbywają się turnieje w grach,
                        m. in w League Of Legends.

Redakcja
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           Ale śmieszne!

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy,
z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za
rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy
pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie,
prawda?

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
10 złotych! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
Jan Krenz VIa

VIa

VIa

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.

redakcja
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