
Wakacje!!!
  

piątek
2 czerwca 2017 ROZRYWKA DLA DZIECIROZRYWKA DLA DZIECI

Z
ag

ad
ki

 p
rz

yg
ot

ow
an

e 
pr

ze
z 

se
rw

is
 c

au
ch

y.
pl

Z
ag

ad
ki

 p
rz

yg
ot

ow
an

e 
pr

ze
z 

se
rw

is
 c

au
ch

y.
pl

HUMORHUMOR

piątek
2 czerwca 2017

HUMOR

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

 Nauczyciel historii wpada 

zdenerwowany do pokoju 

nauczycielskiego i mówi do 

dyrektora: 
- Ech, ta licealna 1A! Nie 

wytrzymam z tymi baranami! Pytam 

ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, 

że to żaden z nich! 

- Niech się Pan nie denerwuje 

- uspokaja dyrektor - może to 

rzeczywiście ktoś z innej klasy?

Lew zrobił spotkanie wszystkich 

zwierząt jako król. 

- Proszę by zwierzęta inteligentne 

przeszły na prawo, zwierzęta piękne 

skierowały się na lewo. 

Na środku została żaba. 

-A Ty co? - spytał lew.

Żaba - przecież się nie rozdwoję...

Mama kąpie bliźniaków i potem 

kładzie do łóżka. 

Nagle jeden zaczyna się śmiać: 

- Co ci tak wesoło? 

- No bo Michał był dwa razy kąpany 

a ja wcale.

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

3 czerwca, sobota
Dzień Dobrej Oceny

6 czerwca, wtorek
Światowy Dzień Pocałunku

70

8 czerwca, czwartek
Światowy Dzień Oceanów
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Rozwiązanie ZAGADKI I REBUSU

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

NAGRODA



 
*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

spółcześnie instrument podlegał gruntownej renowacji. 
Celem prac restauracyjno-konserwatorskich było przy-

wrócenie dawnej świetności organów, z zamiarem przeznaczenia ich 
do obsługi liturgicznej i koncertowej, wraz z zachowaniem wszelkich 
sprawnych jego elementów konstrukcyjnych.

Od 1999 roku w Kościele organizowane są koncerty muzyki 
kameralnej i organo-
wej. Festiwal uświet-
niają swoim talentem 
znani śpiewacy oraz 
muzycy krajowi i za-
graniczni. Dodatko-
wo klimat kościoła 
stwarza nieopisaną 
atmosferę. Niezwy-
kłe brzmienie orga-
nów Heinzego oraz 
doskonała akustyka 
wnętrza sprawiają, że 
udział w koncertach 
jest niecodziennym 
przeżyciem, na dłu-
go zapisującym się 
w duszy i pamięci.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

ZIELONE ŚWIĄTKI
Nagrodę wygrała Maja Łyskawińska z Żagania (bon 

do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

Koœció³ pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej 
Maryi Panny w Lubsku cz. II
W

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

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

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

*nagrodę należy odebrać *nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Ola Madej z £êknicy
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

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

kwadracika powyżej.
Jako rozwiązanie podaj wartość, 

która powinna się znaleźć 
w żółtym kwadraciku.

źródło: www.lubsko.pl

SYRENKA
Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj syrenkę.

REBUS DLA NAJMŁODSZYCH
Rozwiąż rebus.


