
2- TYGODNIK SZÓSTKI

Śmieszne Żarty🤣

Dwaj górale kłócą się kto                         
jest silniejszy:
- ja podniosę 300kg,
- ja podniosę 400kg,
- ja 500KG.
JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY:
- JA TONĘ!
- A JA DWIE.

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
• 21.06 Światowy Dzień Żyrafy 
Czy to przypadek że Światowy Dzień Żyrafy obchodzony jest w 
najdłuższy dzień roku? Nie trzeba być Einsteinem, by skojarzyć to 
z szyją tego sympatycznego zwierzaka.

• 25.06 Światowy Dzień Smerfa
Zapewne w dzieciństwie mieliście swoje ulubione postaci z 
bajek, komiksów, filmów czy książeczek. Jeśli wśród Waszych 
ulubieńców były też Smerfy, to dziś macie powód do 
świętowania

• 26.06 Dzień Szwagra
• 13.06 Dzień Ratownika WOPR

Wydanie 7
14.06.2021
Zredagowali uczniowie 5b

OBCZAJ JĘZYK OBCY

AKTUALNOŚCI 
Już za kilka dni 25 czerwca , jeden z ulubionych dni w roku. Kto
z Was marzy o wakacjach? Pamiętacie, co robiliście w
ubiegłym roku? Pewnie dużo się u Was działo. Morze, góry,
jezioro, wycieczki rowerowe? Już niebawem znowu będziemy
mogli korzystać z uroków wakacji. Zanim jednak to nastąpi,
zostało kilka dni nauki i czas na poprawę swoich ocen
końcowych. Na pewno znajdziecie jeszcze trochę sił!
21 czerwca zacznie się astronomiczne lato. Jest to dzień, kiedy
następuje przesilenie letnie Pamiętacie CO TO JEST?
Przesilenie letnie oznacza moment, w którym oś obrotu Ziemi
jest maksymalnie wychylona w kierunku Słońca. To
jednocześnie najdłuższy dzień oraz najkrótsza noc w roku.
Dzień później rozpoczyna się lato kalendarzowe.
Mam nadzieję, że pamiętacie też o Dniu Ojca, który
obchodzimy 23 czerwca. Pamiętajcie, aby złożyć w tym dniu
życzenia swojemu tacie.
Jak Wam minął Dzień Dziecka? Miałem opublikować Wasze
doświadczenia z tego dnia ale niestety nie mogę tego zrobić,
ponieważ nikt mi nie przesłał. Ja byłem z bratem w Parku
Trampolin, a w weekend w ramach tego dnia pojechaliśmy
całą rodziną do ZOO.
Udanych wakacji i do usłyszenia we wrześniu!
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Rozmawiają dwaj koledzy:
-Chcesz jagodziankę ?
-A z czym ?
-Chyba z truskawkami.

Lekarz wyrzuca pacjenta z 
gabinetu. Pielęgniarka się go 
pyta: Dlaczego pan go 
wyrzucił? Bo ja go już 2 lata 
na żółtaczkę leczę, a on 
dopiero teraz mi mówi że jest 
chińczykiem.

To jest ostatni numer gazetki w tym 
roku szkolnym więc dam dwie 
ciekawostki.

W numerze 6 jest napisane, że dzień jo-
jo przypada 6 marca, a nie czerwca.

W wydaniu numer 4 jest napisane, że 
jest to wydanie numer 3.

Przyślijcie nam zdjęcia z 
wakacji na email 
jakubzdeb.gg@gmail.com
Zostaną one pokazane w 
następnym numerze
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