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Wakacje!!!
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miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki i łamigłówki

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 
Sali Zabaw FUNK PARK w 
Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA
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Międzynarodowy 
Dzień Koszuli

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Rozmawiają dwa koty. 

Jeden z nich mówi: 

- Dziś miałem pecha. 

- Co się stało? 

- Czarne auto przejechało mi 

drogę!

Na lekcji polskiego. 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu dlaczego napisałeś kura 

przez ó zamknięte? 

Jasio odpowiada: 

- Bo wymienia się na kogut.

Pani na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi ile pies ma 

zębów? 
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały 

pysk zębów.

Pani w szkole pyta Kazia: 

- Powiedz mi, jaka litera jest 

w alfabecie po a? 

- No, wszystkie pozostałe!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem 

krzyżówki i łamigłówki prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 4 

Nagrodę wygrała Ala Rudnikowicz z Jasienia 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

„O zatopionym zamku”
LEGENDY LUBSKIE

rzy lubskim zamku znajdowało się jezioro. Było ono bardzo duże 
i obejmowało prawie cały teren między górą zamkową a górą 

ratuszową z jednej strony a wzgórzem Krooatów z drugiej strony. W 
zamku tym mieszkał książę z piękną córką.

 
Poślubić księżniczkę zapragnął czarodziej Lubski i po odmowie 

księcia zatopił zamek ze wszystkimi jego mieszkańcami. Jednak księż-
niczka mogła corocznie wynurzać się z głębin na krótki czas, ale pod 
postacią lilii wodnej. Zdjęcie z niej zaklęcia można było dokonać raz na 
100 lat w dzień św. Jana. W tym celu zamek należało opasać łańcuchem 
z czarodziejskich nici i podnieść w górę. To wszystko należało zrobić w 
czasie od wschodu słońca do południa. W przeciwnym wypadku łań-
cuch przerywał się i zamek pogrążał się znowu na 100 lat w głębinie, 
razem z nieszczęśliwym wybawcą. Do dziś dnia w pozostałościach po 
tym jeziorze, w ciche letnie wieczory, można usłyszeć dźwięk dzwonów 
poruszanych łagodnie przez fale.

źródło: www.um.lubsko.pl

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Elena Kostek z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Elena wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni Pancer-
nej 6.

KĄCIK FOTO

P

14 stycznia, sobota
Dzień Osób Nieśmiałych

Schodki

Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących 
w rzędzie kwadracików jest równa 
wartości kwadracika powyżej.

NARCIARZ

Narysuj po śladzie 
i pokoloruj narciarza, 
który dynamicznie 
pokonuje bramkę 
składającą się z dwóch 
tyczek.
Czy wiesz, że bramki, 
które narciarz mija po 
swojej lewej stronie 
muszą być koloru 
czerwonego, a te, które 
mija po swojej prawej 
stronie muszą być koloru 
niebieskiego?
Jakiej barwy użyjesz 
do pokolorowania bramki 
na rysunku?

ZIMOWE GRY I ZABAWY

Rozwiąż krzyżówkę. 
Do czego służy to miejsce?

1. Posiada nos z marchwi i oczy 
z węgielków.

2. Pędzące sanie za saniami.
3. Zimowe wakacje.
4. Dom Eskimosa.
5. Mała góra.
6. Zjeżdżasz nimi z 5.
7. Zimowa gra z krążkiem i kijami.
8. Na głowie 1.
9. W saniach zamiast kół.
10.  … snowboardowa.
11. Pomagają narciarzom pokonać 

zakręty.
12. Używane przy śniegowych 

bitwach.
13. Do jazdy na lodowisku.

116 styczni, poniedziałek
Dzień Pikantnych Potraw

18 stycznia, środa
Dzień Kubusia Puchatka


