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Od redakcji 
Witajcie! Przygotowaliśmy dla WAS kolejny numer e-gazetki szkolnej, a 
w niej ważne sprawy, krzyżówka, kącik „dowcipMisia”, ciekawostki 
sportowe i  nie tylko oraz nasze słodkie pupile.  Ta gazetka jest „o nas, 
dla was i mamy nadzieję, że dzięki wam”. Czekamy na prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę, zdjęcia waszych „słodziaków” (przydałby się też 
krótki opis), i w ogóle na ciekawe pomysły. Liczymy na owocną 
współpracę!!!!!!! 
 

            
 
 

                                                  
język angielski          język czeski          język niemiecki         język francuski       język włoski 
 

  MOLE            KRTEK         MAULWURF    TAUPE      TALPA      
 

                  
język rosyjski           język słowacki        język norweski      język ukraiński    język hiszpański 

 
    KPOT          KRTEK            MOLE              MORU            TOPO 

 



CIEKAWOSTKI SPORTOWE 
 

 
 

Czy wiesz że… ? 
 

 
 
 

KOSZYKÓWKA 
 

Polska koszykarka, Małgorzata Teresa Dydek-Twigg, b yła 
prawdopodobnie najwy ższą profesjonaln ą koszykark ą na świecie. 

Jej wzrost podawany w mediach wahał si ę od 213 do 218 cm. 
 

  KUNG FU 
 

Początkowo techniki walki były wykorzystywane głównie do  obrony 
przed zwierz ętami, jednak z czasem coraz wi ększego znaczenia 

nabierała samoobrona przed drugim człowiekiem. 
 
 

ŁĄCZY 
NAS  
PIŁKA 



RUGBY 
 

Dyscyplina swoj ą nazwę zawdzięcza angielskiej miejscowo ści 
Rugby, w której w 1845 roku po raz pierwszy spisano  reguły gry. 

 
  PING-PONG 

 
Tenis stołowy narodził si ę w Anglii w latach 80 XIX wieku. 

Tenisi ści stołowi z USA Max Fergus i Luke Logan odbijali p iłeczk ę 
bezbł ędnie przez osiem i pół godziny. 

Piłeczk ę ping-pongow ą najlepsi posyłaj ą prędkością 180km/h.  

                              
 

                                                

         
        
        
       
   
     

1. Grupa piłkarska ……….lona 
2. Real …….. 
3. Polski bramkarz Wojciech …………  
4. Najlepszy gracz Real Madryt. 
5. Mieszka w nim człowiek.  
6. Kopi ą w ni ą piłkarze. 



Ważne sprawy! 

 

Jeżeli jesteś wyśmiewany, poniżany lub bity, nie ukrywaj 
tego!   Porozmawiaj o tym z zaufaną osobą. Najlepiej z 
osobą dorosłą, z kimś bliskim- z mamą, tatą.  Możesz 
porozmawiać z wychowawcą lub pedagogiem. Szczera 
rozmowa, to początek rozwiązania twojego problemu. 
Zapamiętaj, najgorsze to ukrywać fakt, że ktoś cię poniża. 
Ból cię zniszczy!!!  
Ten link może być ci pomocny. Obejrzyj film KLASA. 

WARTO!!!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=oPhhqDd2xbI 

 

Wracamy do tematu: 

 Nasze najsłodsze i najśmieszniejsze pupile!!!! 

Masz w domu słodkie zwierzątko i chcesz, aby zyskało 

sławę w naszej szkole. Zrób zdjęcie [krótki opis mile 

widziany]. Czekamy na wasze „słodziaki”.   

 

      
   
                                                                         



 

     
Policjant do Jasia: 
-Jasiu Gdzie mieszkasz? 
-Z moimi rodzicami. 
-A gdzie mieszkają twoi rodzice? 
-W naszym domu. 
-A gdzie leży wasz dom? 
-Obok domu naszych sąsiadów. 
-A gdzie jest dom waszych sąsiadów? 
-Nie uwierzy mi pan. 
-Uwierzę. Powiedz… 
-Obok naszego. 
 
Na lekcji religii ksiądz prosi dzieci, by narysowały 
aniołki. 
Dzieci rysują z dwoma, a Jasiu z trzema 
skrzydłami. 
Ksiądz pyta Jasia: 
-Czy widziałeś aniołka z trzema skrzydłami? 
-A widział ksiądz z dwoma ?  - spiesznie 
odpowiada Jaś 
 



 
                                                 

    
 
 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, 
który jest bardzo trudny dla wszystkich zwierząt a 
szczególnie tych słabych, chorych i porzuconych 
zapraszamy Was do wzięcia udziału we wspólnej  
zbiórce karmy dla podopiecznych schroniska w 
Cieszynie.  Karmy suche i w puszkach  dla psów i 
kotów, a także makarony, kaszę i ryż prosimy 
przynosić do świetlicy szkolnej do 25 listopada2016r. 
Za przyłączenie się do akcji serdecznie dziękujemy!     
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