” Jakim zwierzęciem jesteś?''
1.Jaki kolor lubisz najbardziej?
A.Czarny B.Fioletowy C.Niebieski
GAZETKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

2.Jaki znaczek Cię odzwierciedla?
A.Słoneczko B.Serduszko C.Błyskawica

Nr 1/2016/17
3.Jaki jesteś?
A.Miły B.Szalony C.Spokojny

Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny i kolejny raz pojawiamy się MY – młodzi
redaktorzy z naszą szkolną gazetką.

4.Jakie masz zwierzę?
A.Pies B.Żółw C.Nie mam D.Inne
5.Podobał Ci się Quiz?
A.Tak B.Nie C.Nie mam zdania.

Większość odpowiedzi A:
Jesteś Motylem, pięknym,
kochanym Motylem .
kochasz zwierzęta.
Większość odpowiedzi C:
Jesteś Słoniem, rozważnym
Słoniem. Jesteś spokojny,
roztrzepany i zaradny.
,

Większość odpowiedzi B :
Jesteś Małpką. Jesteś szalony,lecz w pozytywnym sensie
Jesteś wyrozumiały. Lubisz przebywać w towarzystwie .
Odpowiedzi mieszane:
Ty jesteś Kameleonem .
Miewasz różne nastroje, umiesz wtopić się
w towarzystwo ale gdy coś jest nie tak
jesteś ostrożny.

Potrafisz być

/T./
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Serdecznie zapraszamy do współpracy – propozycje tematów, własne wiersze,
fraszki i krótkie opowiadania możecie składać u pani Iwony Pater w świetlicy.
Zapraszamy!

Nieodpowiedzialna Anetka

Samorząd Uczniowski wybrany!
Przewodnicząca - Julia Mendyk
Zastępca - Igor Skrok.
Oto lista kandydatów i liczba ich głosów:
Julia Mendyk-109 głosów.
Igor Skrok- 49 głosów.
Zuzanna Stępińska- 48 głosów.
Oliwia Czechowska- 44 głosów.
Martyna Polak- 30 głosów.
Julia Opałka- 14 głosów.
Martyna Jurek- 12 głosów.
Przygotował: Jan Wieczorek

Pewnego dnia Anetka wróciła za szkoły o godzinę wcześniej. zaniepokojona mama
wybiegła z kuchni i zapytała:
-Czy coś się stało?
Anetka zdziwiona odpowiada-Wracam jak zwykle o 14.20.
-Ależ Anetko! Jest 12.25!
Anetka ze zdziwioną miną ,lecz również z ledwo widoczną nutką zadowolenia,
odpowiada:
-Och, zapomniałam o dwóch ostatnich przyrodach!
-Skarbie, wiem, że nie cierpisz przyrody, lecz to obowiązkowy przedmiot.
Anetka wzrusza ramionami i idzie do swojego pokoju .O 15.00 zadzwoniła Amelka,
przyjaciółka Anetki -Niech zgadnę –zaczęła Amelka -znów ,,zapomniałaś'' o przyrodzie?
-No cóż… Nie zapomniałam ,lecz nie przyszłam na nią.
-Ach…
-Podyktujesz mi pracę domową?
-Ćwiczenie 16 strona 123.
Następnego tygodnia Anetka przyszła na dwie ostatnie przyrody i zaskoczył ją
komunikat nauczyciela:
-Teraz schowajcie książki i zeszyty, zostawcie tylko długopisy. Piszemy diagnozę, to
jeden z najważniejszych testów w roku, ma wpływ na waszą średnią.
Anetka spojrzała z przestrachem na Amelkę, która wzruszyła ramionami i lekko się
uśmiechnęła. Po teście Anetka ze złością złapała Amelkę za bluzę -Nic mi nie mówiłaś o diagnozie!
-Powiedziałam pani wychowawczyni o twoim ,,zapominaniu'', a ona poprosiła, abym
nie mówiła ci o sprawdzianie Ja myślę, że po tym zdarzeniu będziesz obecna na każdej
lekcji.
Lekko odczepiła dłoń Anetki od bluzy i poszła przebrać się na W-F, zostawiając
przyjaciółkę w stanie osłupienia.
I faktycznie, od tego czasu Anetka zawsze przychodziła na lekcje i zapisywała
informacje o sprawdzianach.
/T./

