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Kiedy wrzesień, to już jesień,
wtedy jabłek pełna kieszeń.

Polecamy do czytania:

Pompon w rodzinie Fisiów

Witamy w szkole nowe
koleżanki i kolegów:
Sarę P. Sarę J., Ingrid, Hanię, Bruna, Michała,
Martę, Natalię, Magdę, Zosię i Noemi z zerówki
Kaia, Victora i Jacoba z klasy pierwszej
Aleksandra z klasy trzeciej
Artura z klasy piątej

Joanna Olech
Rodzina Fisiów to zwykła rodzina z mamą, tatą, siostrą i bratem.
Lecz pewnego dnia ich życie zmienia się całkowicie - przez
odpływ umywalki przychodzi do nich malutki smok o imieniu
Pompon. Zostaje z nimi w rodzinie i szybko zaprzyjaźnia się z
dziećmi; razem przeżywają wiele śmiesznych przygód, na
przykład w czasie wizyty u babci czy wycieczki do zielonej
szkoły. Dołącz do Malwiny i Gniewosza, i oczywiście Pompona
podczas ich wielu przygód, zabaw i zwykłego codziennego
życia.



Jacoba H., Juliana, Elie, Ashera, Connora z
klasy PSL
Wiatmy też po przerwie Julię, Tadzia i Maksa. I
wszystkich naszych kolegów i koleżanki z
zeszłego roku!!!!
Mamy nadzieję, że będzie Wam się podobało w
naszej szkole. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!
We wrześniu urodziny obchodzą:

Julia Millick – 16 września
Natalia Pucilowska – 19 września
Kornelia Wilk – 22 września
Ola Cholewińska – 30 września
Przepraszamy jeśli kogoś przegapiliśmy!!!

Wiersz o wakacjach
Tak, jak wiele spraw na świecie,
Lato jest... i już po lecie.
Myślę więc, że będzie miło
Opowiedzieć, jak to było.
Na wakacjach różnie bywa,
Ktoś po morzu sobie pływa,
Jeszcze innych chętka bierze,
By kraj zwiedzić na rowerze.
A kto nigdzie nie wyjedzie,
Temu też się dobrze wiedzie,
Bo nie znamy czasem sami
Tego, co jest tuż za drzwiami.
Na obozie, czy z rodziną,
Miło dni wakacji płyną
I nim zbliżą się do końca,
Dają dzieciom promień słońca.
-Marcin Brykczyński

Redakcja gazetki wrześniowej–
Ola Cholewinska

Zagadki
Dla klas 0-3:
1) W kubeczku cy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.
2) Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać,
by zobaczyć jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.
3) Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny,
dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.
Dla klas 4-8:
1) Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.
2) Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu

Nauczycielka do Jasia:
- Kto jest najlepszym czworonożnym
przyjacielem człowieka?
- Łóżko, proszę pani..........
Ala biegnie do taty na skargę:
- A Jasio znowu udaje ptaka!
- To znaczy, że macha rękami?
- Nie, rozgrzebuje ziemię i zjada robaki!
- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to
wiadro z wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu
obudzić...
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Mississippi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O osiem liter.
Jasio kopie dół w ogródku. Zaciekawiony
sąsiad pyta:
- Co robisz?!
- Kopię grób dla mojej złotej rybki.
- Ale dlaczego aż taki duży?!
- Bo jest w twoim kocie!!!

Ciekawostki:

3) Mały domek z materiału,
w nim poduszki oraz koce.
Można smacznie w nim przesypiać
letnie ciepłe noce.
Rozwiązania zagadek z wreśnowgo Delfinka - tylko
ze swojej grupy wiekowej - należy przynieść na
kartkach podpisanych imieniem i nazwiskiem do 28
wześnia. Wszyscy wezmą udział w konkursie na
mistrza zagadek Delfinka, który będzie rozstrzygnięty
pod koniec roku!
Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek za
dzieci!

Na wesoło 



1. Największy liceum w Ameryce ma ponad
8000 uczniów. Znajduje się w mieście Brooklyn
w stanie New York.
2. Każdego roku blisko 79 milionów dzieci,
młodzieży i dorosłych w USA zapisuje się do
szkół.
3. W USA około 480 tysięcy autobusów
szkolnych przewozi 25 milionów dzieci do i ze
szkoły każdego dnia.
4. Przed wynalezieniem gumki bułka tarta była
używana do usuwania błędów.
5. Do czasu, gdy kończymy 10 lat, zużywamy
mniej więcej 730 kredek!
6) Jeden ołówek może być zatemperowany 17
razy i może napisać 45,000 słów!

