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NOWINKI Z KAŻDEJ DZIEDZINKI  
SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  zzaabbaawwęę  aannddrrzzeejjkkoowwąą  ppoodd  hhaassłłeemm  ,,,,zzaabbaawwaa  bbeezz  uużżyywweekk’’ ’’ ,,  kkttóórraa  
ooddbbęęddzziiee  ssiięę  2299  lliissttooppaaddaa  ww  cczzwwaarrtteekk  oo  ggooddzziinniiee  1177..0000..  WWeejjśścciiee  kkoosszzttuujjee  55  zzłł  ((kkoosszztt  oobbeejjmmuujjee  
jjeeddzzeenniiee  ii  ddrriinnkkii☺☺))  wwsszzyyssccyy  mmuusszząą  mmiieećć  kkaarrtteecczzkkii   zzee  zzggooddąą  rrooddzziiccaa  oorraazz  iinnffoorrmmaaccjjąą  oo  
ppoowwrroocciiee!! !! !!  

                                                                                                                      Program zabawy 

--KKAAŻŻDDYY  mmuussii  ssiięę  pprrzzeebbrraaćć..  MMoottyywweemm  pprrzzeewwooddnniimm  ssąą  ppoossttaacciiee  zz  hhoorrrroorróóww!!!!!!  ☺☺  OOssoobbyy,,  kkttóórree  
ssiięę  nniiee  pprrzzeebbiioorrąą  nniiee  mmooggąą  wweejjśśćć  lluubb  zzoossttaannąą  ppoommaalloowwaannee  wweeddłłuugg  nnaassttrroojjuu  oossoobbyy  mmaalluujjąącceejj!!!!!!    

--zzoossttaannąą  wwyybbrraannii  kkrróóll  ii  kkrróólloowwaa  bbaalluu  

--ppooddcczzaass  ddyysskkootteekkii  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  kkoonnkkuurrss  kkllaassoowwyy  nnaa  nnaajjssttrraasszznniieejjsszząą  ddyynniięę  

--kkaabbaarreett  kkllaassyy  33ss  

--kkaażżddaa  kkllaassaa  mmuussii  zzrroobbiićć  „„ssttrraasszznnyy””  ppllaakkaatt  zz  mmoottyywwaammii  hhoorrrroorróóww    

--zzddrraaddzzaammyy,,  żżee  nnaauucczzyycciieellee  tteeżż  bbęęddąą  pprrzzeebbrraannii  ☺☺  ☺☺  ☺☺  

                                      ZZaapprraasszzaammyy  wwsszzyyssttkkiicchh,,  zzaabbaawwaa  bbęęddzziiee  zzaabbóójjcczzaa!!!!!!  
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WYWIAD 

Dz. Dzisiaj naszym go ściem 
jest pani … zgadnijcie sami ☺☺☺☺ 

(odpowiedzi przyjmujemy w bibliotece 
szkolnej).  

1. Dz. Czy lubi pani czyta ć ksi ążki? 

P.P. Tak, bardzo najbardziej historyczne. 

2. Dz. Jaka jest pani ulubiona ksi ążka? 

P.P Dużo mam ulubionych  

3. Dz. Jakie pani miała imi ę na 
bierzmowaniu? 

P. P. Nie pamiętam bo to było dawno temu ☺ 
ale chyba Łucja 

4. Dz. Czy ma pani drugie imi ę? 

P. P. Nie, nie mam drugiego imienia 

5. Dz. Której klasy jest pani 
wychowawczyni ą? 

P. P. Uczę 2a 

6. Dz. Która klasa jest pani ulubion ą? 

P. P. Oczywiście że 2a bo ta klasa jest 
wyjątkowa 

7. Dz. Teraz zastanowimy si ę jaką jest pani 
kobiet ą. 

 

Dz. Jeśli miałaby pani do wyboru ró żowe 
ciastko czy kotleta schabowego z frytkami 
co by pani wybrała?  

P. P. Oczywiście że różowe ciastko  

8. Dz. Porsche czy ferrari jak ą markę 
samochodu pani preferuje? 

P. P. Wybieram ferrari 

9. Dz. Rower czy skuter a mo że ścigacz? 

P. P. Rower 

10.  Dz. Aktywne wakacje w górach czy 
lenistwo na pla ży? 

P. P. Chyba jednak lenistwo na plaży 

11. Dz. Lody waniliowe czy czekoladowe? 

P. P. Czekoladowe 

12. Dz. Gorące rytmy salsy czy powa żny 
walc? 

P. P. Oczywiście że gorące rytmy salsy 

13. Dz. Jaki jest pani ulubiony film? 

P. P. Chyba najbardziej mi się spodobał 
,,Forest Gamp” 

14. Dz. Jaka jest pani ulubiona bajka z 
dzieci ństwa?  

P. P. Uwielbiałam Gumisie 

 

15. Dz. Ulubiona pora roku? 

P. P. Lato 

16. Dz. Dlaczego wła śnie ta? 

P. P. Bo jest gorąco i słonecznie 

17. Dz. Kim pani chciała zosta ć w 
dzieci ństwie? 

P. P. Piosenkarką i nauczycielką 

18. Dz. Ulubione imi ę męskie?  

P. P. Dużo jest ładnych ale chyba Filip 

19. Dz. Wobec tego jaki jest pani ideał 
mężczyzny? 

P. P. Wysoki ,przystojny brunet 

20. Dz. Czy wierzy pani w miło ść od 
pierwszego wyjrzenia? 

P. P. No pewnie że tak może kiedyś się trafi 

21. Dz. Jak pani wytrzymuje cały dzie ń na 
szpilkach? 

P. P. Przyzwyczaiłam się ☺ 
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HOROSKOP 

 
BARAN (21.03 – 19. 04) 
Czas będzie pędził jak szalony. Zanim się obejrzysz, 
nadejdzie przerwa świąteczna, potem ferie... Nie odkładaj 
nauki na potem, bo pod koniec semestru może się okazać, 
że masz spore zaległości! 
 
BYK (20.04 – 22. 05) 
Wiele rzeczy będzie Cię odciągało od szkolnych 
obowiązków, ale nie daj się rozproszyć. Tylko dzięki 
systematycznej nauce uda Ci się zaliczyć ten rok bez 
problemu. Jeśli to zaniedbasz.... brrr, strach się bać! 
 
BLI ŹNIĘTA (23.05 – 21. 06) 
W tym roku porządnie weźmiesz się do roboty! Szkoda 
Ci będzie czasu na lenistwo, skoro tyle jest do zrobienia, 
tyle do osiągnięcia! Ambicja wciąż będzie Cię pchać do 
przodu, a za swoją pracowitość zostaniesz hojnie 
wynagrodzony - wystarczy tylko poczekać. 
 
RAK (22.06 – 22.07) 
Zostaniesz doceniony i nagrodzony za swoją pracowitość 
i zaangażowanie. Dzięki temu szkoła wyda Ci się dużo 
przyjemniejszym miejscem niż dotąd, nabierzesz ochoty 
do działania i z łatwością przetrwasz do wakacji. 
 
LEW  (23.07 – 23.08) 
Niektóre zajęcia będą dla Ciebie bardzo uciążliwe i 
wyjątkowo ciężko będzie Ci przez nie przebrnąć. Ale 
zaciśniesz zęby i dasz radę, choć łatwo nie będzie... 
 
PANNA (24.08 – 22.09) 
Gwiazdy zadbają też o to, by w sprawach szkolnych 
wszystko poszło jak najlepiej. Nikt nie gwarantuje, że 
będziesz mieć ze wszystkiego piątki... Ale wiedz, że 
nawet jeśli wpakujesz się w kłopoty, los z pewnością 
pomoże Ci z nich wybrnąć. I jakimś cudem uda Ci się 
zaliczyć znienawidzony przedmiot... 
 
WAGA  (23.09 – 22.10) 
Wydaje Ci się, że rok zapowiada się ciężko, ale w 
praktyce okaże się, że wcale nie jest tak źle. 
Nauczyciele będą Cię traktować z dużym luzem, a 
nauka przyjdzie Ci z większą łatwością niż 
dotychczas. Dobrze to wykorzystaj! 
 
SKORPION (23.10 – 21.11) 
Postaraj się bardziej przyłożyć do nielubianego 
przedmiotu i uważaj, żeby nie popaść w konflikt z 
nauczycielem! Sam wiesz, że jeden z nich wyjątkowo 
działa Ci na nerwy. Ale staraj się trzymać emocje na 
wodzy, bo ta sytuacja może bardzo źle się dla Ciebie 
skończyć. Zachowaj ostrożność, nie igraj z ogniem! 
 
STRZELEC  (22 11 – 21. 12) 
Łatwo nie będzie - w tym roku szkoła okaże się dla 
Ciebie sporym wyzwaniem. Uda Ci się jednak odnaleźć 
przyjemność w nauce i poszerzaniu własnej wiedzy, a 
efektem będą całkiem niezłe stopnie na świadectwie. 

 
 
KOZIORO ŻEC (22.12 – 19. 01) 
Systematyczna nauka, porządek, organizacja - właśnie te 
idee będą Ci przyświecać przez najbliższe miesiące. 
Wiesz, że do celu dochodzi się ciężką pracą i nie 
zamierzasz chodzić na łatwiznę - to nie w Twoim stylu! 
 
WODNIK (20. 01 – 18. 02) 
Pozytywna wróżba zwłaszcza dla tych, którzy w tym 
roku rozpoczęli nową szkołę. Stres trochę Cię 
demotywuje, ale to tylko chwilowe. Wkrótce okaże się, 
że nie ma rzeczy, z którą byś sobie nie poradził, a szkolne 
mury wydadzą Ci się wyjątkowo przyjazne. 
 
RYBY  (19.02 – 20.03) 
Natłok obowiązków wcale Cię nie przerazi. 
Wręcz przeciwnie, wciąż będziesz szukać 
sobie kolejnych zajęć, bo ciężko będzie Ci 
usiedzieć na miejscu. Może któryś z 
nauczycieli doceni Twoje wyjątkowe 
zaangażowanie? 
 

 

 

Redakcja☺     
     

     

                                                          


