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                                                                    WESOŁYCH ŚWIĄT! 
Z okazji Świąt wszystkim czytelnikom, redakcja gazetki ,,Number One" życzy wesołych
Świąt, szczęśliwego Nowego Roku i zachęca do przeczytania gazetki. Wprowadzamy w
świąteczny nastrój proponując świąteczny konkurs i wywiad.  Bez dalszych wstępów
zapraszamy do przeczytania. 

spis treści: 

-lubisz muzykę? a
może wolisz filmy
lub książki? 
czytaj str.3  
-świąteczny
konkurs i jeszcze
więcej! patrz str. 4
-jakie nauczyciele
dostali
najwspanialsze
prezenty? więcej na
str. 2 

POLECAMY
WSZYSTKIE
DZIAŁY!

                                 SZKOLNE HUMORKI 
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?  

więcej na stronie 4 

julia

sylwia
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HUMORIS.PLSZKOLNE HUMORKI 

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła... 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju
nauczycielskiego i mówi do dyrektora: - Ach, ta 6B! Nie
wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wzią
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! - Niech pan się
tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to
rzeczywiście ktoś z innej klasy 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok -
zostaję w tej samej klasie. 

Przychodzi student na egzamin z historii transportu i
ten zadaje mu na dzień dobry pytanko:
- Proszę podać ile wynosiła długość lini kolejowych w
Polsce?
  Student początkowo zdębiał, ale pyta:
- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1439 - kilometrów: 0 

Aula studencka. Trwa wykład, a za oknem robotnicy
kładą ocieplenie i co chwilkę zaglądają przez okno na
aulę. Nagle wykładowca nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają???
- A, bo to studenci zaoczni - pada odpowiedź z sali. 

ŹRÓDŁO: HUMORIS.PL

                            PYTANIE DO... 

Jaki Pan/Pani dostał/dostała najlepszy prezent
gwiazdkowy? 

Pani Aneta Lach: Najwspanialszym świątecznym
prezentem, który jako mała dziewczynka znalazłam
pod choinką, była lalka (tylko nie Barbie). Podarowała
mi ją moja ukochana nieżyjąca już babcia. Pamiętam,
że nazwałam ją Sylwia i zbudowałam dla niej domek, s
ubrania na każdą okazje szyłam z zaprzyjaźnioną
krawcową. Mam ją do dziś.

Pani Grażyna Cetnerowska: Najpiękniejszym
prezentem były narodziny mojego syna, który urodził
się 6 XII- Mikołajki. W domu pojawił się krótko przed
Świętami Bożego Narodzenia.
Z rzeczy materialnych najlepszym prezentem był
radio-magnetofon KASPRZAK. Dzięki niemu mogłam
słuchać ulubionej audycji- LISTY PRZEBOJÓW
MARKA NIEDŹWIECKIEGO.

Pani Grażyna Kępa: Nie ma dla mnie najważniejszego
prezentu, bo wszystkie, które otrzymałam podobały mi
się i są dla Mnie ważne. Jestem osobą sentymentalną i
każdy podarunek jest dla mnie cenny bez względu na
wartość materialną.

Pan Marcin Grabowski: "Sanki... drewniane sanki.
Wszedłem wtedy pod choinkę, czekałem na Mikołaja i
zastanawiałem się jak Mikołaj wniesie te sanki przez
małe okno. Zasnąłem pod choinką a kiedy się
obudziłem miałem na sobie trochę igliwia a pod pachą
trzymałem sanki." 

         Wszystkim osobom dziękuję
          za udzielenie wywiadu
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          "Baśniobór" to pełna magii, śmiechu i napięcia książka Brandon'a
Mull'a . Opowiada ona o  sile rodziny, wzajemnej pomocy w walce ze
złem , czarach i istotach magicznych. Mimo swojej nazwy nie jest ona
zbiorem baśni. Jeśli znudził Ci się "Harry Potter", to ta książka musi być
Twoja!!! "Baśniobór" jest ekscytujący, zabawny i zaskakujący - jednym
słowem - uzależniający:) Polecam!!!

PS   Ukazało się pięć części cyklu.Ich tytuły to :  " Baśniobór " , "
Baśniobór. Gwiazda Wieczorna Wschodzi" , "Baśniobór. Plaga
Cieni", " Baśniobór. Tajemnice Smoczego Azylu " i " Baśniobór.
Klucze do Więzienia Demonów ". Każda coraz bardziej interesująca!!!!!

Czy pamiętacie Flynt'a Lockwood'a i jego maszynę do
wytwarzania jedzenia? Właśnie powracają w filmie "
Klopsiki kontratakują"! Po zniszczeniu maszyny Flynt i
jego przyjaciele spotykają jego idola - Chester'a V!!!
Chester chce robić badania nad maszyną, i prosi o
pomoc Flynt'a! Czeka ich jednak wiele niespodzianek...
Maszyna reaktywowała się i sama produkuje ożywione
jedzenie! Ale czy Chester ma dobre plany...?
Zobaczcie w kinie! Flynt, Chester, Sam i Poziomek
zapraszają!!! Komedia dla całej rodziny!

Czy słuchaliście już rewelacyjnej płyty Kamila
Bednarka??? Uwaga - nie tylko dla miłośników reggae!
Znajdziesz tu takie piosenki, które Cię wzruszą - np.
"Cisza" - , takie do, których potańczysz - np.  "Think
About Tomorrow " -  czy  te klasyczne - np. " Dni
których jeszcze nie znamy" - jednym słowem -
znajdzie się tu coś dla każdego! Zachęcam do
kupienia! Można również wysłuchać piosenek w
Internecie! :) 

Niezbędnik Świąt Bożego Narodzenia 2013 r.:

Upieczenie dużej ilości pierników i zjedzenie przynajmniej  połowy;
Obejrzenie filmu "Kevin sam w domu" lub "Kevin sam w Nowym Jorku" ( obowiązkowo :) );
Wysłuchanie piosenki " Last Christmas" - Wham :)

                                              Życzymy wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!!!!!!
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Konkurs! 
Chcecie wziąć udział w konkursie? Nic trudnego.
Przeczytajcie książkę "Dzieci z Bullerbyn", i
odpowiedzcie na 3 pytania: 
1.Które urodziny Lisy były najprzyjemniejsze? 
2.Jak Lisa nazwała swoje jagniątko? 
3.Jak nazywała się siostra Ollego? 
kartki z odpowiedziami, imieniem, nazwiskiem oraz
klasą oddawajcie pani Kansy do dnia 18 stycznia
2014r. 
POWODZENIA!!!

CIEKAWOSTKI Z ANGLII
Święta Bożego Narodzenia w Anglii są nieco krótsze
niż w Polsce, ponieważ zaczynają się 25 grudnia. W
tym kraju nie obchodzi się wigilii jak w Polsce. 
W dzień Bożego Narodzenia posiłki zjada się w
wykonanych z papieru koronach. Korony te
symbolizują Trzech Króli. Głównym daniem jest indyk
faszerowany warzywami.Czasami wieczorem
zostawia się kieliszek alkoholu dla Mikołaja i
marchewkę dla renifera.Mikołaj zostawia prezenty w
noc Bożonarodzeniową,a wkłada je do skarpetek
powieszonych na kominkach. 

MINI-SŁOWNICZEK 
Christmas- Boże Narodzenie  
Santa Claus- św. Mikołaj 
Christmas Eve- wigilia Bożego Narodzenia 
Christmas Tree- choinka 
Merry Christmas- wesołych świąt

CIEKAWOSTKI Z USA 
W USA dzień Bożego Narodzenia jest rodzinnym
świętem. Czas ten spędza się w gronie krewnych i
przyjaciół. Ludzie wszelkimi sposobami starają się
wtedy być z rodziną i podróżują w tym celu często z
jednego końca kraju na drugi. Poranek rozpoczyna się
od rozpakowania prezentów, na rozmowach, graniu w
różne gry, śpiewaniu kolęd. Najbardziej uroczystym
punktem jest świąteczny obiad.Mikołaj przychodzi w
nocy między 25,a 26 grudnia i zostawia prezenty w
skarpetkach zawieszonych na kominku. 

Na tej stronie znajdziecie informacje o  zwyczajach
bożonarodzeniowych w Anglii i USA. Znajdziecie też
 konkurs, kolorowanki i mini-słowniczek.

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI NUMBER ONE: 
ALEKSANDRA JUST 
MAJKA CYROŃ 
JULIA JAJSZCZYK 


