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        WARTO CZYTAĆ

W tym numerze:
ciekawe tematy

Witajcie ponownie!!!!
    Czytaj gazetkę!!!!

W skład redakcji
wchodzą: 
Julia Lubojańska, 
Małgosia
Chudzińska,
Zuzia Walkiewicz,
Ewa Cieślak,
Karolina
Ziętkiewicz, 
Zosia Łowicka 
oraz Hania
Siatecka, a naszym
opiekunem jest pani

Beata Wietrzyńska-
Szałek.
Nasza redakcja
znajduje się  przy
bibliotece.

Adres redakcji:
ZSPiG Nochowo
ul. Szkolna 5
63 - 100 Śrem

Zapraszamy do
lektury
najnowszego
numeru
gazetki
szkolnej.
Specjalnie dla
naszych

czytelników
przygotowaliśmy
ciekawe
tematy: o
filmach,
przyrodzie,
świecie  
mody, sportu

czy książek.
Dowiecie się 
jak pysznie
gotować. Czyli
dla każdego
coś miłego... 

Redakcja
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  ŚWIAT FILMÓW
         CZEŚĆ
           :-) ;-)

FILMY SĄ SUPER
           B-)

     Hej jestem 
        GOSIA ;-)

Harry Potter

sidrueo

hruyjrstgetute6

koralina

,Koralina to film
którego nie
polecam, no
chyba że ktoś
chce
zastraszyć
małe dzieci. Ten
film mnie
PRZERAZIŁ!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HARRY
POTTER JEST
SUPER.
Klasyka kina dla
młodzieży, 
zawsze
aktualna i
przede

wszystkim
pełna efektów
specjalnych, ale
przejdźmy do
rzeczy w 2017
roku wyjdzie
nowa ,,Piękna i
bestia". Bardzo

polecam film
,,Jak zostać
kotem". Jest on
dla każdego i na
pewno się wam
spodoba. Wyjdą
też ,,Piraci z
Karaibów

: Martwi głosu
nie mają". To
kolejna z części
przygód Jacka
Sparrowa 

POLECANE :
,,Sekretne życie
zwierzaków
domowych",
,,Jak zostać
kotem",
,,Osobliwy dom
pani
Perengrine",
,,Nowe

przygody`
Aladyna",,Harry
Potter",
,,Piksele",
,,Epoka
Lodowcowa",
,,Kraina Lodu",
,,Alicja po
drugiej stronie
lustra"

Filmy
przedstawiają
nam niezwykły
świat: baśni,
magii, marzeń,
miłości, ale też
wojny, strachu i
gniewu.
Zachęcam do
oglądania filmów

(które już
dobrze znamy)
po angielsku.
Wtedy można
 się łatwiej
nauczyć języka
i czerpać z tego
przyjemność.  

internet

internet

pl.epoka-lodowcowa.wikia.com

nieznany
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      Witam 
        wszystkich!

   Nie o modzie!
       (zabawa)

     Dodatki!   Do  
 ubrań na jesień!

Jeśli ktoś
jeszcze nie wie
to na tej stronie
pojawia się
różne porady
dotyczące
mody. Kiedy z
drzew spadną

już liście i
będzie trzeba
wyjść na dwór
to najlepiej
ubrać się w coś
kolorowego.
Najmodniejsze
kolory

tegorocznej
jesieni  to w
zasadzie
ciemny brąz,
zielony i żółty
ale nie znaczy
to że nie można
ubrać się w

wiele innych
kolorów. Bardzo
ciekawie byłoby
ubrać się w coś
co ma wzór
figur
geometrycznych
lub różne futra!

Tu Julia. Witam
po wakacyjnej
przerwie. W tym
numerze pojawi
się wiele
ciekawych
informacji
dotyczących
"Mody
Jesiennej"!

"Sprytna
plastelina" odbija
się i rozciąga,
może świetnie
poprawić humor!
Sama mam
kilka i świetnie
się sprawdza.
Polecam ją
kupić. Kosztują

około 60.00
złotych.Tak,
prawda są
drogie, ale cena
jest naprawdę
przyzwoita jak
na wysoki
poziom zabawy.

Jesienią modne
dodatki do ubrań
to np. duże
kolczyki,(ale
pamiętaj, aby
włożyć je -
trzeba spiąć
włosy, inaczej
nie będzie ich
widać!) długie
łańcuszki, białe

perły lub
bransoletki,
kolczyki,
naszyjniki, które
mają na sobie
klejnoty.
Możesz wpiąć
różnego typu
brożki.
Wszyscy będą
pod wrażeniem!

Ubrania opisane przeze mnie.

Liść

"Sprytna plastelina!"
Mój projekt!

Mój projekt!

MODA DLA KAŻDEGO! 
                                                    
                                                  Julia

lamode.info

ZielonyOgrodek.pl

Julia L
Julia L

Julia L



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 40 11/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do Przerwy

    Odporność

Lubie gotować i
piec.W każdym
numerze
gazetki podam
przepis.Tym
razem będzie to
przepis na
ciastka oraz
kilka słów o
zdrowiu.

 
                 Kuchcikowo              
                                                

Energia

Odporność

Kucharz

.

Ciastka
Jesień zawitała
do nas na dobre.
Pomogę wam
wybrać produkty
które dadzą
wam odporność
i energie.    
Zacznijmy od
odporności czyli
witaminy C.
 Aby być

odpornym jedz:
cytrynę,truska-
wki ,kalafiora,
paprykę zieloną
i czerwoną, po-
rzeczki i brukse-
lkę    

To teraz
zajmiemy się
energią, czyli
witaminą E. Aby
mieć energię
jedz: migdały,
kiwi, orzechy 
włoskie i
ziemne, olej
słonecznikowy

i sałatę.
Najważniejsze
zasady to
porządne
śniadanie, sen
co najmniej 9h i
ruch 3-4 razy w
tygodniu.

       Energia
   

Cześć! Mam na
imię Ewa

Ciasteczka
maślane
  - 1 kostka
 masła
 - 6 łyżek cukru
 pudru
 -300g mąki
 - kilka kropel

olejku
śmietankowego
 Przygotowanie:
 Włóż do miski 
masło (musi
być 
miękkie) i
resztę 
składników.   

 Wymieszaj  
 łyżką. Uformuj 
w kulę. Przy
pomocy
łyżeczki 
nabieraj ciasto i
formuj kształt
ciasteczek.

Piec  w 180 C
ok. 15 min.

pizap.com

pizap.com

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1qX22cbPAhWI3CwKHRraASQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fforum.pl.herozerogame.com%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F17186-

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif0u-F9-

zywieniowa.sggw.pl%2Findex_hist3n.htm&psig=AFQjCNEwNZCWetivRhA1n1tBP70SCRI80w&ust=1477071697294240

Ewa C
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          Zabawa na nudę
        Domowe kino 3D!

:D  :D
:D  :D

P

              Pokémony-
             hit sezonu!!!

Myślę że każdy
z was słyszał
już o grze
Pokémon Go.
Polega na
chodzeniu z
włączoną
funkcją

GPS oraz
aplikacją po
mieście i łapaniu
zabawnych
stworków w
terenie.

                NUDA? Nie na tej stronie!!!
                 Czyli jak przetrwać jesień.

Przyszły do
Ciebie koleżanki
lub koledzy i nie
macie pomysłu
na zabawę?
Możecie zrobić
domowe kino
bez telewizora!

Niech wszystkie
osoby usiądą i
zamkną oczy, a
ty opowiadaj im
historię. Na
przykład: -Po
waszych
policzkach

chodzą pająki! I
przejedź lekko
watą po
twarzach reszty.

Gdy na dworze
zimno, a Ty
odrobiłeś już
lekcje, pora na
chwilę relaksu.
Możesz
przygotować
ciepłe kakao! To
bardzo proste.
wlej do rondelka
mleko

i z pomocą
dorosłego
podgrzej. Do
kubka wsyp
kakao (tyle ile
lubisz) i zalej
mlekiem.
Możesz też
dodać pianki
marshmallow.
PYCHA!!!

pizza

k

    KAWAŁ
-Tato, już
nigdy nie
pójdę z Tobą
na sanki!
-Nie gadaj
tyle synu
tylko ciągnij!

       :D

Hej! Mam na
imię Zosia. Na
tej stronie
dowiecie się jak
fajnie spędzić
wolny czas.
Mam nadzieję
że moje
pomysły się
wam
spodobają.  :D

                        A gdy już lekcje odrobione...

Pewnie
każdemu
zdarza się
chwila, w której
wszystkie
pomysły zostały
wykorzystane.
Wtedy możecie
poprosić
rodziców o
dostęp do
internetu, i
wstąpić

na chyba
każdemu znany
portal YouTube.
Polecam
zajrzeć na kanał
IdunnGoddess.
Prowadząca
pokazuje, jak w
prosty sposób
wykonać np.
notesik w
kształcie pizzy.

tvseriesfinale.com

youtube.com

zyraffa.pl
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Świat książek!!!

kawały
o książkach

Uwaga!!!!

Pierwsza
książka
wydrukowana
ruchomą
czcionką
pochodzi z
Korei. Jest to
„Kompendium
rytów i
obrządków”
(czyli
podręczny
zbiór 

Książki są
fajne i
kropka.

Gorąco
polecam książki
z serii Magiczne
Drzewo,
Dziennik
cwaniaczka i
Tajemnice...

podstawowych
zwyczajów i
sposobów
zachowania),
dzieło w
50 tomach,
wydrukowane w
28 kopiach w
1234 roku

magia książek

dziennik cwaniaczka

Przychodzi

baba do lekarza,

z książką w

ustach a lekarz

na to:
- Co to jest?
A baba mu na
to:
- Facebook

Uwaga głosujcie
na naszą szkołę
w konkursie 
''Książki są fajne
i kropka'', gdy
nasza praca
wygra do
biblioteki
przybędzie 1000
książek.
Zachęcam.
głosowanie do 6
listopada

www.newsweek.pl

boboks.blokspot.com
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Sport to zdrowie.
Autor artykułu: Karolina Ziętkiewicz

Dyscypliny
sportowe.

Historia piłki.

Aby być
zdrowym
jedz
warzywa i
owoce!!!!!!!!!

Wytłumaczę jak
zrobić salto na
trampolinie.
Krok pierwszy
mocno się
wybijaj i gdy
poczujesz, że
już jesteś
rozpędzony
wybij się do
przodu. Staraj
się upaść na
plecy lub na
nogi.

Piłkę kopano od
przeszłości,a
pierwsze piłki
robiono ze 
zwierzęcych 
pęcherzy.
Współczesna
piłka narodziła
się w XIX w.
na wyspach 
Brytyjskich,
gdzie od
czasów 
średniowiecza
rozwijała się w 
Anglii i Szkocji,

zdobywając 
coraz większą
popularność.
Sportowi nie 
zaszkodziły 
nawet 
królewskie 
zakazy 
uprawiania gier
określanych
terminem

football
Dalsza część
w kolejnym nr

Jak wiecie jest
mnóstwo
dyscyplin
sportowych jak
piłka nożna,
piłka ręczna,
koszykówka,
siatkówka,
boks, hokej,
ujeżdżenie,
woltyżerka,
wędkarstwo 
sportowe,

 żeglarstwo, 
surfing, boks,
golf,j udo,

kajakarstwo,
atletyka, tenis
ziemny,
paintball,
krokiet,

Zdrowy styl
życia:
to zarówno
dobre
odżywianie jak i
uprawianie
sportu -
systematycznie,
najlepiej
codziennie!

gimnastyka

Polecam
czwartki 
lekkoatletyczne
dla dziewczyn i
chłopców, a na
nich: bieg na
określony
dystans, skok
w dal i rzut
piłeczką
palantową.

pro.iconosquare.com
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Świat roślin!

Mak rośnie ... Maki co to tak
dokładnie jest?

Aby umilić
wam jesień
opiszę dziś
jeden  letni
kwiat.   
Choć Mak jest
rośliną polną.
Jest on
czerwony,
delikatny a w
swej
delikatności
piękny. Choć
niektórzy
uważają
inaczej.  

Ciekawostka:
czy wiesz że
mak po łacinie
nazywa się
Papaver
rhoeas ?
Więc już wiesz.
;) 

mak

łodyga

Jak wiecie na
świecie jest
mnóstwo
rodzajów roślin
np.polne,leśne,
oraz drapieżne. 
Omawiany
dzisiaj mak jest
przedstawicielem
roślin z rodziny
makowatych. 

Mak jest rośliną
polną. Tak jak
jego nazwa
wskazuje rośnie
on na polu. Lecz
czasami
wyrośnie przed
domem lub
nawet na
naszym
pięknym
ogrodzie. Lecz
powinieneś
wiedzieć, że nie
powinno się go
wyrzucać

na kompost
ponieważ, mak
jest samosiejką i
jeżeli wyrzucisz
 go to po
pewnym czasie
będziecie mieć
cały ogródek w
makach. 

Co to jest mak 
wiadomości : 

1. jest rośliną
polną

2. a także      
makowatą

3. rośnie na
polu

4. oraz jest
chwastem 

internet

internet
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