numer 34

R.SZ. 2015/2016

Zuzka, Stella, Ania, Eli i Daniel Ś. z klasy
7.B to fanowie nowego sportu zwanego
Kin‐ball. W każdy czwartek biorą udział w
zajęciach ruchowych
w trzynieckim DDM i udoskonalają się w
tym sporcie.

Na stronach internetowych
trzynieckiego DDM przeczytaliśmy
o tym, że takie kółko będzie w tym roku
szkolnym otwarte
i zapisaliśmy się.
Kto to kółko
prowadzi, gdzie się
odbywa?
Trenuje nas pani
Marcela Strašáková,
spotykamy się
w każdy czwartek od
godziny 17 do 18 w sali gimnastycznej
w DDM.

Sport dla
aktywnych

Co oznaczają słowa
Kin‐ball?
Słowa te oznaczają:
piłka w ruchu.
Na czym polega gra?
Na boisku znajdują
się trzy czteroosobowe drużyny, każda
w innym kolorze. Gra rozpoczyna się
wyrzuceniem piłki i wywołaniem koloru
grupy przeciwnika. Przeciwnik nie może
pozwolić na to, by piłka dotknęła
podłogi. Jeżeli piłka zostanie złapana,
wywołany zespół dostaje punkt. Gdy
piłka dotknie
podłogi, ściany lub
wyleci za linię,
pozostałe dwie
drużyny otrzymują
punkt.
Skąd dowiedzieliście się o istnieniu
takiego sportu?

Braliście udział w jakich zawodach?
Na razie jeszcze nie, ale przed nami
zawody teraz w czerwcu.
No to życzymy dobrych wyników i oraz
rozwijania waszych sportowych
umiejętności.
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Od A do Z………czyli spowiedź
pani nauczycielki Bogumiły Czernek

Rusz głową

Tym razem krzyżówka geograficzna

A autobusem jeżdżę codziennie z pracy
B boję się węży
C cieszę się, gdy wszystko jest, jak ma być, gdy
wszyscy moi bliscy są zdrowi i omijają nas problemy
D danie, które lubię – sznycel
E energię czerpię ze spotkań i rozmów z
przyjaciółmi, z niedzielnych spacerów
F film – ostatnio byłam w kinie na filmie „Lída Bárová
„ a poza tym lubię filmy, w których gra mój ulubiony
aktor George Clooney
G gram na fortepianie
H histerycznie krzyczę, gdy ...‐ no może nie
histerycznie, ale krzyczę, kiedy przede mną pojawi
sie znienacka żaba
I irytują mnie śmieci w lesie
J jadłospis szkolny mi całkiem odpowiada, o ile nie
jest na obiad zupa rybna, ktorej nie lubię
K komórkę mam marki NOKIA
L lubię kwiaty, szczególnie róże
M mama powtarzała mi : „Zawsze patrz ludziom
prosto w oczy“.
N nieciekawa lekcja, kiedy byłem w szkole ‐ fizyka
O o czym marzę – o spokojnym urlopie nad morzem
P przyjaciel – mąż
R rower mam – Tak, stoi w piwnicy i czeka na moje
wakacje.
S sama w domu....... – Lubię czas od czasu pobyć
sama ze sobą w domu przy kawce lub herbatce, do
tego gazeta, dobra muzyka…
T trocha humoru – trochę geograficznie:
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Adama: „Gdzie
leży Kuba?“ Na to Adam: „Kuba leży w domu i ma
grypę.“
U ulubiona pora roku – wiosna
W w dzieciństwie chciałam być – pielęgniarką
X „X” faktor mam do – pieczenia ciast
Y yeti istnieje? – Może???
Z znak zodiaku ‐ Rak

1. Stolica Polski…
2. Stolica Holandii…
3. Stolica Danii…
4. Stolica Grecji…
5. Stolica Australii…
6. Stolica Izraela…
7. Stolica Armenii…
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki,
uzupełnij kupon wraz z imieniem i
klasą, wrzuć do skrzynki zaufania.
Może wygrasz słodkie„co nieco“?!

NR 1 Krzyżówka:
Imię i nazwisko:
Klasa:

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 33:
LODOWISKO nadesłali nam Anna
Grycz, Joanna Kulik, Patrik Kantor oraz
klasa 6 i otrzymują od nas słodką
nagrodę.

Pani Bogumiła
Czernek
nauczycielka
wychowania
muzycznego,
historii, języka
niemieckiego
i rosyjskiego.
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…ale heca…
Pani każe dzieciom narysować jakieś
zwierzę. Jasio oddaje pustą kartkę. Pani,
trochę zdziwiona, pyta:
- Co to jest?
- Osioł i łąka.
- A gdzie ta łąka?
- Osioł ją zjadł.
- A gdzie osioł?
- Najadł się i poszedł.

Połącz liczby od 1 do 20 i wykoloruj obrazek:

Jasiu spóźnił się 15 minut do szkoły.
Wchodząc do klasy, słyszy głos
nauczycielki:
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
- Szedłem do szkoły i nagle mnie
zaatakowali złodzieje.
- Zrobili ci coś? - pyta zaniepokojona
nauczycielka.
- Nie, tylko ukradli mi zeszyt z praca
domową...

Wykoloruj według angielskich słówek:

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje
gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

List z wakacji: Tutaj jest pięknie, jestem
bardzo zadowolony, dużo leże i
odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie
martwcie się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia ?
- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak ty!
- Nowak?!
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Miałam stres z
powodu tego, że
pięć minut przed
rozpoczęciem
stałam w korku.

Dla mnie
egzamin był
całkiem trudny.

W szkole czułem
się dziwnie,
ponieważ byłem
jeden Polak a
reszta uczniowie
czeskich szkół.

Egzaminy
wstępne do
szkół średnich
Jesteśmy
zadowoleni z
przygotowaniem nas
przez nauczycieli do
egzaminów
wstępnych.
Dziękujemy

Do egzaminów
przygotowywałam
się:
powtarzaniem
wiadomości z
niższych klas.

Do egzaminów
wstępnych nie
przygotowywałam
się.

Cieszę się jak
będę do nowej
szkoły
uczęszczać.
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