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A w tym numerze:

– pierwsze dni jesieni,

– Dzień Nauczyciela,

– opowiadanie zespołu redakcyjnego



1. SPOSÓB NA PRZETRWANIE PIERWSZYCH
CHŁODNYCH DNI 

 Kubek gorącej czekolady lub kakaa dobry na wszystko! 

Nic tak nie potrafi podnieść nas na duchu, jak kubek pysznego
czekoladowego napoju. 

 Ubieraj się kolorowo! 

 Nie zapominaj o czapce i szaliku. 



 Zaproś koleżanki i pod nadzorem rodziców upieczcie pyszne 
pachnące ciasteczka :)

 Nie zapominaj o spacerze i robienia bukietów z pięknych 
kolorowych liści :) 

Mamy nadzieję, że na samą myśl jest Wam cieplej :) 



2. Życzenia z okazji DNIA NAUCZYCIELA 

3. Nasze opowiadanie :)

Rozdział 2

Magiczne piaski

 - I chcesz mi powiedzieć że Zosia, Anastazja i Milena poszły... Ehhh...Tak
daleko?? Nie, to na pewno nie  prawda - powiedział Kuba.



 - A skąd wiesz??? - zapytała się Kamila - Milena napisała mi, że jest na
pustyni z Nastką i Zosią.

 - Ale to nieprawda!!! - kłócił się dalej Kuba.

 - Dobra, dosyć, już stop! - próbowała ich rozdzielić Agata N.

Tymczasem dziewczyny były na pustyni.

 - Tam są!!! - wykrzyczała Nastka.

 - Niemożliwe... One tam NAPRAWDĘ są!! - powiedziała Milena.

 - Ale o co chodzi??? - zapytała Zosia.

 - Tu chodzi o magiczne piaski, które są nam potrzebne do wyczarowania
magicznego zająca - oznajmiła stanowczym głosem Nastka.

 - Dobra, zbierzemy trochę i  wracamy - powiedziała Milka nasypując
magiczny piasek do słoika.

A gdy słoik był pełny po brzegi dziewczyny nagle znalazły się w
Dżungli Amazońskiej.

- Teraz wystarczy znaleźć żabi staw - oznajmiła Anastazja

Po  krótkiej  wędrówce  znalazły  żabi  staw i  nabrały  do  kolejnego
słoika trochę wody. Tak jak za poprzednim razem, gdy słoik napełnił się
po brzegi dziewczyny znalazły się w zupełnie innym miejscu. Tym razem
była to farma Janusza McDonalda.

 - Co was tu sprowadza dziewczęta?- odezwał się nieznajomy głos.

 - Pan McDonald? - zapytały dziewczyny.

 - We własnej osobie! - odpowiedział Janusz McDonald - Możecie mówić
mi Janek – dokończył.



 - Dobrze, panie Janku ma pan może trochę wełny niepuszystej owcy?? -
zapytała Milka. 

 - Oczywiście że mam! Zaraz wam przyniosę - oznajmił paN Janek.

Po chwili  wrócił  z  całą garściĄ wełny.  Nie była ona zbyt miękka,  ale
dziewczynom  jakoś  udało  ją  się  upchać  do  słoika.  Sekundę  później
dziewczyny wylądowały w miejscu pełnym kwiatów i zapachów.

- Pani Grażynko gdzie pani jest?! - krzyczały dziewczyny.

 - Czego potrzebujecie moje różyczki?? - zapytała pani Grażynka. 

 - Potrzebujemy płatki zatrutej róży - powiedziały wszystkie naraz.

 Grażynka pstryknęła palcami i cały słoik dziewczyn zapełnił się płatkami
róż. Zdążyły tylko powiedzieć  ,,Dziękujemy. Do widzenia!" i natychmiast
zjawiły się ponownie w centrum handlowym.

 - Widzę że przyniosłyście składniki! - wykrzyczała radośnie kasjerka.

 - Oczywiście! - odpowiedziały jej dziewczyny.

Kasjerka wrzuciła wszystko do szklanki i zamieszała wypowiadając jakieś
dziwne słowa. Po chwili ich oczom ukazał się zając, który znosił jajka i
mówił. W Wielkanoc wszyscy byli zaskoczeni, gdy go zobaczyli.


