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Witamy w nowym roku szkolnym! Niestety wakacje zleciały bardzo szybko i przyszedł czas,
by wrócić na stare tory z nowym zapałem do nowej nauki. Dla niektórych to pierwszy rok
nauki w nowej szkole, zaś dla reszty ostatni tak ważny, kończący pewien etap życia.

Sprzątanie Świata
jest to
międzynarodowa
kampania,
obchodzona na
całym świecie w
trzeci weekend
września. Akcja
odbywa się co roku,
począwszy od
1994.W akcji
uczestniczy
młodzież szkolna,
harcerze,
członkowie
organizacji
ekologicznych oraz
ochotnicy.

Pasowanie na
ucznia.

Nowy narybek, jak
co roku w miesiącu
październiku,
zostaje pasowany
na ucznia naszej
zacnej szkoły. By
móc godnie Ją
reprezentować i
świecić przykładem
w naszym mieście.

.

Jesień...

Dzień Nauczyciela-innymi słowy
Dzień Edukacji Narodowej.
Obchodzony w Polsce 14
października, corocznie.
Chcielibyśmy, życzyć wszystkim
Nauczycielom Wszystkiego Co
Najlepsze. :)
Uczniowie z SP
16.

Dzień chłopaka

Dzień chłopaka to
dzień obchodzony
w Polsce 30
września, przez
uczniów,
nastolatków i
studentów. Także i
My życzymy Wam
wszystkiego
Najlepszego!

.

.
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Najmniejszy pies świata

Beyonce to
maleńki
szczeniaczek,
który swoje imię
zawdzięcza
przebojowi
czarnoskórej
wokalistki
Survivor.

A wszystko
dlatego, że
maleństwo
ocalało cudem!

Suczka
Beyonce na
świat przyszła
w schronisku
"Grace
Foundation" w
El Dorado Hills

Piesek

Beyonce

.matka
Beyonce miała
zostać
uśpiona, ale na
szczęście
zdecydowano,
by przenieść ją
do schroniska.
Beyonce była
ostatnim
szczeniakiem
w miocie i gdy
wyszła z łona
matki, nie
oddychała.
Funkcje
życiowe
odzyskała po
reanimacji. .
Ciężarna
suczka została
znaleziona na
ulicy parę

dni przed
porodem. Na
początku
maleństwo
mieściło się na
stołowej łyżce.
Zaraz potem
świat obiegły
zdjęcia, na
których
maleństwo jest
mniejsze od
iPhone'a.
Beyonce jest
mieszanką
jamnika i
chihuahua i już
została
zgłoszona do
Księgi
Rekordów
Guinessa..
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Jednym ze
znanych miejsc
na świecie jest
Hiszpania. Jej
stolicą jest
Madryt. To
największe
miasto
Hiszpanii,
położone w
środkowej
części kraju.

Miejsca i zakątki.

,,Żarcik''

Chuck Norris
goni dwóch
złoczyńców.
Przed nimi są
dwa zakręty.
Jeden złodziej
biegnie w lewą
drugi w prawą
stronę.
Chuck Norris za
nimi.

Leży u
podnóżaSierra
de Guadarrama.
(Wyżyna
Kastylijska) nad
rzeką
Manzanares.

Flaga

Flaga Hiszpanii

Sport

Byk

Corrida

Hiszpania, jak
FC Barcelona i
każdy wie,
Real Madryt.
słynie z piłki
nożnej.
Hiszpańska
reprezentacja
piłki nożnej na
arenie świata
wygrała dziesięć
pierwszych
meczów.
Przegrała
dopiero w 1923
roku z Belgią.
Znane wam
kluby to m.in.:

Hiszpania słynie również
,; inne wersje
z
również z Korrida –mówią
(corridy).
to rytualna
o
(corridy).
walka
z bykiem, widowisko
Kartagińczykach
Korrida – w
popularne
to Hiszpanii
lub Kiedyś
rytualna walka
zwyczaj
popularny
z Rzymianach).
wśród
bykiem,
arystokracji.
W walkach
Kiedyś brali
zwyczaj
udział
widowisko
nawet
królowie (np.
popularny
Filip IV).wśród
popularne
Według
źródeł
w pierwsza
arystokracji,
korrida
Hiszpanii
odbyła
się na cześć
w walkach
Alfonsa VIII
braliw
1133 roku.
udział nawet
królowie (np.
Filip IV). Według
źródeł pierwsza
korrida odbyła
się na cześć
Alfonsa VIII w
1133 roku.
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Chuck
Norris

Trochę żartów nie zaszkodzi

Droga nie
biegnie do lasu.
Ona ucieka
przed
Chuckiem
Norrisem.

Blondynka

ROZMOWA
Z
CYKLOPEM

Dlaczego
blondynkom nie
powierza się
stanowiska
windziarza?
- Bo nie mogą
zapamiętać
trasy.

Tylko
Chuck
Tylko Chuck
Norris
potrafi
Norris potrafi
rozmawiać
rozmawiać z z
cyklopem
cyklopem w
w
cztery
cztery
oczy.
oczy...
Kinga Fogiel

żarty

żarty

Kinga Fogiel

Blondynka i brunetka
Blondynka i brunetka idą
sobie mostem i kłócą się o
to, która więcej waży.
Blondynka mówi, że 60kg, a
brunetka,że 70. Nagle
blondynka wpada do wody i
krzyczy ,, tonę!tonę!".
Brunetka na to ,,a ja dwie".

Mama i Jasio

Ściąganie z
Małgosi

Przychodzi Jasiu do domu ze
szkoły i krzyczy:
- Mamo,mamo!Dzisiaj zrobiłem
dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy
podłożyli pineskę
szpicem do góry na krześle
nauczyciela.Już miał siadać, kiedy
ja odsunąłem krzesło...

Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się,ściągałeś z Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona
napisała ,,nie wiem'',a ty napisałeś
,,ja też''.

żart

Kinga Fogiel

www.dzienniklodzki.pl
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Fryzury

DLA CHŁOPCA
Kluczem do uzyskania tej fryzury jest przede
wszystkim odpowiednie strzyżenie.Boki (do wysokości
skroni)oraz tył głowy(aż do korony)strzyżemy bardzo
krótko,lekko stopniując długość od 0 do 6mm.Włosy na
górnej części głowy mają długość około 57cm.Dokładne przejście pomiędzy dolną a górną
sekcją jest bardzo istotne.Zaczesujemy wszystkie
włosy na bok.Przed suszeniem proponuję zastosować
klej do włosów(ULTRA SPYKER ARTISTIQUE).Od
razu otrzymamy odpowiednią twardość włosów bez
sklejania

Uczesania do szkoły
DLA DZIEWCZYNKI
Włosy dzielimy na dwie równe
części tworząc przedziałek
pośrodku głowy. Z każdej strony
wydzielamy ukośne, równej
wielkości sekcje.Z każdej sekcji
tworzymy warkocz, splatając go
dokładnie i trwale. Z tyłu głowy
związujemy równolegle leżące
warkocze zaczynając od tych
najwyżej położonych.Po związaniu
zdejmujemy gumki z każdego
warkocza.Luźne końce dopinamy
do kolejnych warkoczy.

UPIĘTY NIEŁAD
Spryskaj włosy, począwszy od
nasady, suchym szamponem
(do włosów suchych).
Zwiąż włosy w kucyk, starając
się nie zrobić tego zbyt
dokładnie. Nieład jest
porządny.
Roluj pasma z kucyka i
przypinaj wsuwkami, tworząc
efekt potarganych włosów.

Dziennik Łódzki | Numer 1 10/2013 | Strona 6

Nasza Szesnastka

www.dzienniklodzki.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

TROSZECZKĘ POEZJI

WSZYSTKICH,
KTÓRZY
CHCĄ DAĆ
SWOJE
WIERSZE DO
ARTYKUŁU,
PROSIMY
ZGŁASZAĆ SIĘ
DO JOLANTY
RAJTKO KL.
6c.
ZAPRASZAMY

SZKOŁA

Jolanta
Rajtko

Szkoła jest
rzeczą ważną,
lecz uczniowie
nią gardzą. Gdy
nadejdzie czas
wakacji, to
uczniowie z tej
oto racji. Cieszą
się, skaczą,
razem się
bawią, a rybki
pływają.

PORADA
WIERSZE
NAJLEPIEJ
PISAĆ
REGULARNE,
PONIEWAŻ
ĆWICZYMY
ZDOLNOŚCI I
MAMY Z
CZEGO
WYBRAĆ
DOBRY
TEKST.
I

Morze...

Wracamy do szkoły

I

ZNÓW CZEKAMY
NA WAKACJE

PLAŻA

Aż dwa miesiące całkowitej
swobody, i mam nadzieję,
słonecznej pogody. Ptaszki będą
pięknie śpiewały, a rzeki myślę w
ogóle nie wylały.
Czas wakacji pomału ucieka, a na
nas uczniów szkoła już czeka. I
znów klasówki, pytania, oceny, a
my czekamy, kiedy świadectwa
odbierzemy. I znów na wakacje
czekać będziemy, gdy na
piaszczystych plażach już
usiądziemy. Lecz trzeba wracać,
bo już czeka praca.

Wody tyle, dużo piasku,
powiem to nawet w nocy po
omacku. Turyści plażę po
prostu kochają i bardzo
chętnie się na niej opalają.
Wszyscy kochają nad morze
wyjeżdżać i piękną plażę
codziennie zwiedzać. Gdy
srebrne grzywacze
wzburzają morze lśniące, lub
gdy światło słońca jest w
oczy rażące.

Jolanta Rajtko

