Ten numer redaguje klasa VI

Marzec, rok 2013

WIOSNA CZY ZIMA?

W TYM NUMERZE

Niby już po 21 marca, jednak nadal trzyma nas zima! Śnieg nie chce stopnieć.
Marzanna już utopiona, ale coś ta wiosna się nam spóźnia. Zobaczymy, czy Lany
Poniedziałek nie będzie w formie bitwy na śnieżki ;)
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KLASA VI REDAGUJE TEN NUMER
Tym razem klasa szósta przejmuje stery i będzie redagować ten numer.
Znajdziecie tu ciekawostki, jak można wesoło i przyjemnie spędzić czas we
wiośnie, zobaczycie TOP 10 piosenek, które są ostatnio na topie , a także
będziecie mogli zaczerpnąć wiosennych inspiracji dotyczących ubierania się!
Zapraszamy do czytania :)
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PRÓBNY TEST SZÓSTOKLASISTY—OSTATNI
7 marca, tuż przed rekolekcjami w
naszej parafii, klasa 6 pisała
próbny i ostatni już sprawdzian.
Najlepiej wypadł na nim Michał
Huza z ilością punktów 37.
Nauczyciele byli zachwyceni i pod
wrażeniem. Obiecaliśmy im, że na
prawdziwym sprawdzianie
postaramy się wypaść jak
najlepiej. Większość uczniów
napisała ten test na ponad 30
punktów. Tylko parę osób

napisało poniżej. Serdecznie
gratulujemy Michałowi i
życzymy, aby cała klasa tak
dobrze wypadła na sprawdzianie.

JAK PRZYGOTOWYWALIŚMY SIĘ DO
TESTU?
Aby nie wypaść źle i dobrze przygotować się do testu,
klasa szósta intensywnie pracowała. Na lekcjach
matematyki rozwiązywaliśmy testy, natomiast na
lekcjach języka polskiego pisaliśmy wypracowania i
uczyliśmy się jak poprawnie pisać list, ogłoszenie i
inne tego typu. Nam również bardzo zależy, aby
wypaść jak najlepiej podczas sprawdzianu. Jednak
teraz już wiemy, jak to wszystko wygląda, gdzie
zaznacza się odpowiedzi, co należy robić, a co nie
robić, aby nie stracić punktów. Za to wszystko bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, bo
każdy z nich choć trochę dołączył się do tego.
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JAK CIESZYĆ SIĘ WIOSNĄ?

Ro

Wiosna to na pewno jedna z najfajnieszych pór
roku. Dzieci i uczniowie bardzo ją lubią, gdyż robi
się ciepło i można wreszcie wyjść na rower,
przyjemny spacer czy posiedzieć na podwórku i
zażyć słonecznych promieni. Pokażę wam teraz
zdjęcia, jak można ciekawie spędzić wiosnę—której
jeszcze nie mamy, ale myślę, że wkrótce do nas
przyjdzie! Te rzeczy najczęściej robią dzieci i
rodzice, kiedy tylko pojawia się wiosna.
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TAK BAWILIŚMY SIĘ W ZIMIE
Zima wcale nie jest
zła! Takimi słowami
kierowali
się
uczniowie klas 4,5 i 6.
Bo to oni wybudowali
piękne budowle ze
śniegu. Zjeżdżalnie i
fortece
stały
na
naszym
szkolnym
podwórku. Było przy
tym wiele śmiechu,
frajdy. Z resztą co tu
opisywać—te budowle
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TANECZNY KARNAWAŁ
Na początku lutego klasy starsze jak i młodsze bawiły
się na zabawach karnawałowych. 6 lutego zabawę miały
klasy młodsze. Na ich imprezie pojawiły się księżniczki,
wróżki, królowe, indianie oraz postacie z bajek.
Młodsze klasy tańczyły i bawiły się przy muzyce, oraz
brały udział w konkursach organizowanych przez panie
nauczycielki. Natomiast 7 lutego klasy starsze po szkole
miały swoją zabawę. Było jedzenie, picie, przekąski i
dobra muzyka. Odbyły się też konkursy, które
organizowały wszystkie klasy. Miejmy nadzieję, że za
rok, kiedy nasza klasa już wyjdzie z podstawówki, także
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TOP 10 PIOSENEK
1. One Direction—One Way Or Another
2. Doda—Titanium
3. Little Mix—Change your life
4. Justin Bieber—Beauty and a beat
5. Room 94— Ignorance is bliss
6. Taylor Swift—I knew you were trouble
7. Ewelina Lisowska—W stronę słońca
8. Honey—Lalalove
9. Linkin Park—Castle of Glass
10.Margaret—Thank you very much
Ostatnio hitem jest piosenka „One Way Or Another” brytyjskiego zespołu
One Direction. Cechuje ją bardzo łatwy tekst i charakterystyczny ruch

Moda
Witam w świecie mody. W tym wydaniu Gazetki Szkolnej będzie dużo
o modzie. Idzie wiosna więc niech pójdą w kąt zimowe, grube kurtki i
śniegowce. W tym wiosennym sezonie modne są takie oto płaszczyki.
Są bardzo wygodne i ładne.

Jeśli chodzi o czapki to bardzo ładne i ciepłe są takie :

A teraz BUTY !!! W tym sezonie jak pewnie słyszeliście modne są conversy. Te buty
mogą być takie (wysokie):
Ale też i takie (niskie):

A na koniec została nam biżuteria. Tu są umieszczone zdjęcia modnych biżuterii.
Szczególnie modne są pierścionki
na 2 lub 3 palce.

Humorystycznie :)

- Mamo siku mi się chce!
-Nie, czekamy na samolot
-Mamo siku!
- Cicho! Czekamy na samolot.
-Mamo leci!!!!

- Jasiu, co tak chlupie w
moim bucie? - pyta tata.
- Owsianka tatusiu.
- A co owsianka robi w moim
bucie?
- Chlupie tatusiu.

-Gdzie?!
-Z prawej nogawki...

Bacę zaproszono w karnawale
na bal przebierańców. Znajomi
pytają go za co się przebierze?
- A za łoscypka.
- A jak to baco, za oscypka?
- A siądę se w kąciku i będę
śmierdział

Jasiu ogląda reklamę o Coca-Coli.
Pod koniec reklamy było napisane"
ZAWSZE COCA COLA."
Jasiu wyjmuje wszę z włosów, idzie do
sklepu i kładzie ją na ladę.
- Poproszę Coca Colę
- Za to nic nie kupisz
- Przecież w reklamie mówili, że ZA
WSZE COCA COLA !!!

