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SP nr 3 w Łodzi    

 

”Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata” 

W tym numerze: 

      Co w „Trójce” piszczy? 

      Uśmiechnij się wiosennie. 

      Kącik czytelniczy. 

      Kim chciałbyś zostad w przyszłości – wyniki ankiety. 

      Nasze upodobania muzyczne – wyniki ankiety. 

      Chwila relaksu z krzyżówką. 

 

 

 

Jarosław Kozioł kl. Vc 
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"Co w Trójce... piszczy?  

 Pomyślicie, myszy chyba nie mamy, więc to pewnie 

dziewczyny uciekające w popłochu przed chłopakami? 

Cóż, może i tak. Korytarzowe "akcje" znane dobrze 

naszym nauczycielom... Wszędzie nas pełno, szczególnie, 

gdy popatrzymy na rozbiegane maluchy, pędzące przed siebie w niewiadomym 

celu. (Chyba nawet one same tego nie wiedzą, byle przed siebie i dalej od pań, 

które próbują "złapać je w sieci" jak błyszczące, małe płotki. Czwarto i 

piątoklasiści często im dorównują, może tylko biegają szybciej, a zderzenie z 

takim rozpędzonym uczniowskim "obiektem"... Nie życzę tego nikomu!  

Zapytacie o wrażenia słuchowe? Przyznam, żal mi naszych nauczycieli! 

Powinni chyba obowiązkowo nosić słuchawki ochronne, jak obsługa wyścigów 

samochodowych, bo może jedynie F1, startujący odrzutowiec albo prom 

kosmiczny robi więcej hałasu niż my! Ktoś się oburzył? No tak, szóstoklasiści - 

"dorośli i dojrzali", jesteśmy już jedną nogą w nowych szkołach. Dziewczyny 

zbite w gromadki na ucho przekazujące sobie jakieś arcyważne informacje  

i popisujący się przed nimi chłopcy - który silniejszy, który szybciej poradzi 

sobie z odpisaniem zadania z matmy, a który celniej rzuci... ogryzkiem do kosza. 

Nad nami - pełni nadziei nauczyciele, że uchronią nas przed niebezpiecznymi 

sytuacjami, ale chyba zmęczeni naszymi nie zawsze mądrymi zachowaniami. Ale 

dobrze, że są! Podziwiamy ich odwagę! Praca w takim szkolnym ZOO... 

Może wiosną i latem wypuszczą nas, czyli "szkolne towarzystwo" na zieloną 

trawkę?  

          

     

 

 

Julianka Woźniak   
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UŚMIECHNIJ SIĘ 
 

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy: 

- Panie dyrektorze wiosna przyszła! 

- To ją wpuść!! 

 

Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty 
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na 
dwór i umyła samochód... 
 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  

- Czemu nie byłaś na lodowisku?  

- Bo zanim założyłam łyżwy - przyszła     

  wiosna. 

 

Siedzą dwa konie w więzieniu. 

Jeden niewidomy, drugi szczerbaty. 

Po chwili szczerbaty mówi do niewidomego: 

-Słuchaj, ja przegryzę kraty, a ty patrz, czy nikt nie idzie!! 

Opracowała Julianka Woźniak na podstawie: ambinet.pl 
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Kącik Czytelniczy 
 

 Dziś chciałbym wam zrecenzować książkę pt. 

,,Uwaga! Czarny Parasol” 

Akcja książki dzieje się w wakacje, które wszyscy 

lubimy. 

Jej bohaterowie to dzieci - Kubuś i Hipcia. Pewnego 

dnia Kubuś zaczął bawić się w detektywa. Pierwsza 

sprawa jest na pozór błaha: trzeba znaleźć jamniczkę 

Krecię - ulubionego pieska pani Szprotowej. Ale potem 

okazuje się, że para młodych detektywów musi 

odszukać także stary, angielski parasol ze srebrną 

rączką. I wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty: 

fatalne nieporozumienia, sensacyjne odkrycia, 

kradzieże, tajemniczy plan, prześladujący bohaterów 

pech. 

Lektura warta uwagi! 

Adrian Balcerczyk V c 
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KIM CHCIAŁBYŚ ZOSTAD W 

PRZYSZŁOŚCI 

 

- wyniki ankiety 

1.SPORTOWIEC  

2.AKTOR 

3.WETERYNARZ 

 

 

 

 

 

 

ANKIETĘ PRZEPROWADZIŁY I OPRACOWAŁY:  

MAJA KAŁCZAK I WIKTORIA KOZŁOWSKA 
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Nasze upodobania muzyczne 

 

 

Dziękujemy 150 osobom  

za głosowanie w naszej ankiecie. 
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

 

 

 

 

 

www.kraina-zabaw.pl 

 


