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  Witajcie!
    Redakcja „Gryzipióra”, trzymając rękę na
pulsie, donosi Wam o bieżących
wydarzeniach ze szkolnych korytarzy.      A w
naszej gazetce zmiany... w zespole
redakcyjnym dokonało się małe
przegrupowanie.                             Zapraszamy
większe rzesze do współpracy. Mamy wiele
świeżych pomysłów, które powoli
wprowadzamy w życie.      
     Jeśli masz talent pisarski, plastyczny, czy
inny możesz zamieścić owoce swojej pracy
na naszych łamach.
       Oto nowy skład redakcji: Julia Parchem, Paulina
Grzeńkowska, Patrycja Paczoska, Marcin Górski, Oliwia
Wenzel, Anastazja Krampa, Martyna Henseleit, Marta
Tyszko, Weronika Stobba, Pola Jażdżewska
   Opiekunem gazetki jest pani Mariola Kozakow.
Miłego czytania życzy Julia Parchem – redaktor
naczelny „Gryzipióra”.

M o d a 

Nastolatki najczęściej chcą wyglądać modnie , mam kilka sposobów by ładnie i modnie
wyglądać.
-Sweter z łatami na łokciach,do tego ciemne spodnie dżinsowe i jakaś srebra bransoletka.
-Sukienka z koronką , balerinki i złoty łańcuszek z jedną zawieszką np. kwiatkiem.
-Jaskrawa bluzka np. żółta, krótkie dżinsowe spodenki i trampki za kostkę.

-Zwiewna kurtka, cienkie czarne leginsy, łańcuszek
dowolnego koloru i kozaczki.
-Sukienka ombre , cienki sweterek i buty kowbojki.
                Biżuteria też jest modna.
     Nastolatki lubią też biżuterię łańcuszki, pierścionki ,
bransoletki itp.
Sposobów może być tysiąc, bo biżuteria jest naprawdę
modna, ale nie cały czas!
Dlatego dam 5 modnych błyskotek.
- Złoty łańcuszek z jakąś zawieszką.
-Pierścionek z małą cyrkonią.
- Bransoletka z sznurka i z srebrnym dodatkiem do
bransoletki.
- Złoty Łańcuszek z złotym serduszkiem.
-Bransoletka z sznurka w dowolnym kolorze z twoim
imieniem.
             A czy buty też są modne?
Oczywiście buty też są modne,dam wam 5 sposobów na
modne buty.
-Jasne kowbojki na koturnie wyglądają wystrzałowo.
- Conversy za kostkę w waszym ulubionym kolorze
wyglądają  naprawdę ładnie.
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M O D A ( ciąg dalszy ze str 1.)

-Bareliniki z metalowym końcem są bardzo
eleganckie.
- Krótkie kozaczki z kokardą są ciepłe i wygodne.
-Kalosze z kokardą z przodu na deszcz pierwsza
klasa.
               Fryzury mogą też być modne.

Dam wam też 5 sposobów na zadbane i piękne
włosy.
-Fryzura na boba do rudych lub brązowych
włosów.
-Proste włosy koloru ombre.
- Na długie włosy kłos.
- Proste kabrowane włosy.
-Fryzura na długie włosy wianek.

  Na pewno jest jeszcze dużo pomysłów na
modne szaleństwo, ale ja wam dałam te
główne. Dlatego życzę wam dużo spotkań z
modą .
             
  Napisały Wasze koleżanki: Pola Jażdżewska,
Oliwia Wenzel.

.

Kącik Czytelniczy 
Polecam przeczytać książki z serii '' Martynka " autorem jest
Wanda Chotomska. Opowiadań tych jest cała seria. Przedstawiają
przygody i zabawy sympatycznej dziewczynki i jej rodziny.
Najbardziej zafascynowała mnie część " Martynka w Zoo
",ponieważ przedstawia przeżycia bohaterki w ogrodzie
zoologicznym. Interesują ją zwierzęta, których nie widzi na co
dzień. Smuci się, bo nie mogła zabrać pieska Pufka do zoo.
Zachęcam Was do przeczytania tej serii książek.
Martyna Henseleit kl. IV A. 

.

.

.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 31 10/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gryzipiór

 

Pozdrawiam wszystkie super dziewczyny - Zorro.
Pozdrowienia dla pani Teresy Chełminiak od byłych wychowanków z klasy IV b. 

 Pozdrawiam pana Marcina Szumborskiego - Anastazja Krampa.
Pozdrawiam Alicję Młyńską - Zosia Ratkowska. 
Pozdrawiam Oliwie Wenzel - Anastazji Krampa.
 Pozdrawiam Anastazje Krampa - Oliwia Wenzel.
 Pozdrawiam panią Beate Klein - Maja Bychowska 
Najgorętsze pozdrowienia dla Anastazji Krampa - Kornelia Krampa.
Pozdrawiam Tomka Kuleszę - Szymon. 
Pozdrawiam pana Marcina Szumborskiego - Artur Philiph 
Pozdrawiam Panią Stefanię Telepko - Michał Hopa. 
Pozdrawiam Oliwie Wenzel - Alicja Młyńska. 
Pozdrowienia dla Pana Marcina Kowalczyk od Dominiki Drozd
Pozdrawienia dla Wiktorii W. , żeby była dobra, miła i pomagała
innym. - Wiktoria .
Pozdrawiam całą klasę IV a – Oliwia Wenzel 
Pozdrowienia dla Mateusza Szymborskiego „ Lubię Placki ‘’ Szymon
Gorące pozdrowienia dla naszego wychowawcy pana Marcina –
Weronika Philip
 Pozdrowienia dla Pani Marioli Kozakow – Anastazja Krampa
Pozdrowienia dla Agaty Kummer od Dominiki Drozd 
Pozdrowienia dla Pani Marioli Kozakow oraz Pana Marcina – Oliwia
Wenzel 
Pozdrawiam Roxane Konkol – Michalina Hallmann. 
Pozdrawiam Cię Dominiko Drozd – Szymon. PS. Kocham Cię 
Gorące pozdrowienia dla Adriany Kordyś, Kornelię Szczukowską,
Weronikę Kalkowską. Oliwię Frankowską Zając oraz Karinę Szenk 

Pozdrawiam wszystkich chłopaków z klasy V b. - koleżanka z klasy V a.
Pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Rozalii, żeby była dobra na
każdej lekcji i miała same 6. – Karolina Brzostowska .
Pozdrowienia dla pana Marcina – Michał Frankowski. 
Serdeczne pozdrowienia dla Alana Kurzyka od Remika. 
Serdeczne pozdrowienia dla uczniów klasy II b SP od wychowawcy.
Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli i kolegów śle klasa II D. Serdeczne
pozdrowienia dla Kochanej Pauliny od Wiktorii W. 
Pozdrowienia dla pana Kozakow, który wróci w przyszłym roku .
Pozdrowienia dla Dominiki Bieszk.
Pozdrawiam Patrycję Kwiatkowską – Kinga Hopa. 
Pozdrawiam Julię Buczkowską – Maja. 
Pozdrowienia dla klasy VI a od klasy VI b.
Pozdrawiam nasze miłe koleżanki z klasy I a gim - kolega.
Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli - uczniowie.
Pozdrawiamy nasza koleżankę Wiktorię - koledzy z klasy.

Zebrała: Oliwia Wenzel 

P  O  Z  D  R  O  W  I  E  N  I  A
Miło mi pozdrowić klasę III b gim - Wasza koleżanka z SP.
Pozdrawiam mojego małego pieska - Ania.
Pozdrawiam moją mamę - Adaś.
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Zapraszam wszystkich Czytelników do przeczytania nowego numeru Kącika
Zwierzaka.

kącik zwierzaka

  Dinozaury  cz.4
Na początek mały wstęp
Pojawiły się w triasie, około 237 mln lat temu i żyły
do końca kredy. Reprezentowały oddzielną grupę
gadów. A samo słowo dinozaur oznacza straszny
jaszczur. Ale nie dajcie wprowadzić się w błąd,
dinozaury nie były jaszczurkami ! A teraz
przedstawimy kilka tych gadów.                   
  Placerias
To roślinożerny gad . Żył na obszarze Ameryki
Północnej. Posiadał bezzębny dziób.
 Najwięcej szczątków odkryto na terenie
arizońskiego parku narodowego Petrified Forest.
Był zwierzęciem stadnym. Były to zwierzęta
czworonożne. Długość ciała 

placeriasów dochodziła do 3,5 metra, przy
masie około 1 tony. Zwierzęta posiadały krępy
korpus z krótką szyją i kończynami. Uważa się,
że placeriasy żywiły się takimi nisko rosnącymi
roślinami, jak paprocie i korzenie.
 Mało kto wie, że niektóre dinozaury żyją do dziś i
możemy je oglądać wokół nas. Wszyscy
naukowcy zgadzają się z tym, że ptaki należą do
grupy dinozaurów, które przetrwały do naszych
czasów. Naukowcy dzielą dinozaury na dwie
podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią
dinozaury gadziomiedniczne a drugą
ptasiomiedniczne. Wielkie gady chodzące po
ziemi przed wieloma milionami lat, uważa się 

 za dinozaury „nieptasie” i nazywa się je w ten
sposób.
                  Celofryz
 czyli dinozaur gadziomiedniczny, uważany jest
za jednego z najstarszych, prymitywnych
teropodów. Jego nazwę można tłumaczyć jako
„pusta forma”, a zawdzięcza ją pustym
przestrzeniom występującym w jego kościach.   
Celofyz posiadał cztery palce, z czego trzy miały
długie pazury, a jeden był znacznie mniejszych
rozmiarów. Jego głowa ulokowana była na długiej
szyi i miała podłużny kształt ze spiczastym
pyskiem. Nieduży dinozaur drapieżny żyjący
około 212-201 milionów lat temu. Opracował :
Marcin Górski.

                      Na wesoło!
Dobre żarty są na wagę złota. Dzięki nim
rozładujesz ciężką atmosferę i... rozerwiesz
się!Jest jesień, jest wrzesień, jest i szkoła. Ale nie
ma co się smucić. Szkoła bywa też wesoła.
Kilku urwisów chce zaszokować nową
nauczycielkę, więc na początku zamiast w ławce
siadają na kaloryferze.
-Chłopcy - mówi nauczycielka- kiedy już
wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich
miejscach.
Katechetka do dzieci:
-Co robimy kiedy jest post?
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Celofryz

-Co robimy kiedy jest post?
-Komentujemy i dajemy lajka!
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
-Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z
adnotacją ojca.
-To pestka! Gdyby Pan słyszał jej matkę!
   Zebrała i opracowała: Marta Tyszko
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