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............................................................Слово редактора
Hi people!
Наша редакція рада
знову творити для вас.
Вам сподобався
попередній номер? Ми
hope, що так.
На сам перед, вітаємо
вас з початком
найказковішої пори в
році!
Щиро бажаємо вам
теплої родинної
атмосфери, весело
проведеного часу з
близькими, коханими і
friends, неочікуваних
gifts і приємних
surprises!
Будьте рішучими,
даруйте своїм рідним
радість, дивуйте їх
несподіванками. Адже
winter - це пора див.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Ваша Ді Бусінка
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Незорана земля. Завершення.................................
Або "Що посієш, те й пожнеш"

Мабуть, ви пам*ятаєте,як
в попередньому виданні
ми розповідали про те,
для кого все ж таки
копали яму в саду школи
23. Отже, сьогодні ми
розповімо, що ж з того
вийшло.
Секрет відкриємо вам
одразу : ми знайшли
скарб! Скарбом виявився
сертифікат, який
допоможе нам
реалізувати, втілити в
життя наш проект.

Нагадаємо, що метою
нашого проекту було
ознайомлення учнів з
основами городництва та
створення екологічного
навколишнього середовища.
Тому, тепер ми точно
познайомимо дітей з
лопатами і грабельками. Ну і
,можливо, ще й
овочі виростимо.
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...............................................................В очікуванні дива

А ти був чемним?

Цьогоріч наша школа має
нагоду власною персоною
приймати в гості самого
"Миколая з Лапландії" на
каділаку, який приїде на наш
супер крутий солодкий
ярмарок.
Адмінітрація та парламент
школи вирішив розмалювати
сірі будні учнів напередодні
Новорінчих свят.Тому
старшокласники будуть
продавати солодку власну
випічку за так звані купюри
"сніжники". Зібрані кошти
будуть передані на портеби
учнівського парламенту, а
також на благодійність.
Чому саме "Миколай на
каділаку"? Тому, що
адміністрація школи має
надію на те, що Дзідзьо
приїде до нас - нечемних
дітей.
Якщо серйозно, то ніхто до
нас не приїде. Ми просто так
зігріваємо собі душу у
холодні зимові вечори. І
мріємо... Адже зима - пора
див.

"Та ладно..."....................................................................
Запрошуємо вас на святкування вечірки, присвяченої
" Премії Оскар", яка відбудеться 29 грудня в
приміщенні школи №23. На вас чекають
нагородження вчителів та учнів, конкурс, розваги,
святковий фуршет і дискотека. Будемо раді вас
бачити!

.....................................Редакція.....................................

ТЬОТЯ МАРГО МАСЬКА
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