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PRZYGODY NADSZEDŁ CZAS
WAKACJE WITAJĄ NAS

Witajcie drodzy czytelnicy!
Wreszcie juz niedługo upragnione wakacje! Cieszycie się, prawda? Kazdy czeka na zasłuzony
odpoczynek po całym roku pracy. Ale pamiętajcie –  w wakacje trzeba szczegonlnie dbacn o swoje
bezpieczennstwo. Życycząc wszystkim uczniom wspaniałych wrazenn, zachęcamy do lektury
naszej gazetki. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Wakacje
Uczennice i uczniowie,
Pewnie mi przyznacie rację, Życe w calutkim roku
szkolnym
Najwspanialsze są wakacje.
Nie ma dzwonka i sprawdzianonw,
Żyamiast tego –  plaza, morze.
Mozna pospacn do południa,
Potem bawicn się na dworze.
Mozna smazycn się na słonncu,
Wcinacn pizzę albo lody
Lub w jeziorze albo rzece
Ponurkowacn dla ochłody
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WARTO PRZECZYTAĆ

"Seria niefortunnych zdarzeń – przykry początek"
Seria niefortunnych zdarzenn opowiada o historii rodzennstwa Baudelaire. Gdy Wioletka, Klaus i
Słoneczko dowiadują się o snmierci rodziconw, są roztrzęsieni. Jest jeszcze gorzej, gdy okazuje
się ze mają zamieszkacn z Hrabią Olafem. Nowy opiekun zmusza ich do cięzkich prac i nie
zapewnia im dobrych warunkonw do zycia. Odkrywają, ze Olaf uknuł plan zdobycia majątku ich
rodziconw. Planuje posnlubic n Wioletkę w czasie przedstawienia, aby zdobyc n fortunę. Na
szczęsncie rodzennstwo wychodzi z opresji. Gdy Hrabia Olaf wreszcie ma bycn zaaresztowany,
ucieka. Koniecznie przeczytajcie tę ksiązkę.

Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni”
Chłopcy z Placu Broni to ksiązka, ktonra opowiada o paczce chłopconw. Tytułowy plac jest ich
miejscem zabaw. Plac był jedynie niezabudowanym skrawkiem ziemi w snrodku miasta, jednak
dla chłopconw, zaleznie od potrzeby zamieniał się w rozległe prerie, gorące pustynie lub
wysokie gonry. Niestety, nie wszyscy chłopcy w miesncie mieli takie szczęsncie. O plac toczy się
wojna. Kto ją wygra? Akcja ksiązki toczy się w XIX- wiecznych Węgrzech.
Ksiązka jest bardzo ciekawa i wwciągająca”. Jest tez trochę smutna, bo jeden z bohateronw
umiera, ale mimo to szczegonlnie polecam "Chłopconw z Placu Broni"!
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