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HUMORHUMORHUMOR

WAKACJE!

Na lekcji przyrody:

- Województwo podkarpackie 

graniczy ze Słowacją od 

południa - mówi nauczycielka.

- A przed południem z kim 

graniczyło? - dopytuje się Kaziu.

Jasio zza drzwi łazienki woła do 

mamy: 
- Mamo! Jaką koszulkę mam 

dzisiaj ubrać? 
- Z krótkim rękawkiem, a 

dlaczego pytasz? 

- Bo nie wiem dokąd mam umyć 

ręce...

Syn pyta ojca:
- Tato, czy truskawki są w czarne 

kropki i chodzą?
- Nie synku, a dlaczego pytasz?

- O nie, znowu zjadłem 

biedronkę.

Koniec roku szkolnego. 

Przychodzi Marek do domu z 

rozzłoszczoną miną i mówi: 

- Mamo jak zwykle byłem ostatni 

na rozdaniu świadectw i jak 

zwykle dostałem najgorsze:(

dla dziecidla dzieci
23 czerwca, piątek
Dzień Ojca

24 czerwca, sobota
Dzień Przytulania

25 czerwca, niedziela
Światowy Dzień Smerfa
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miejscowość

Rozwiązanie 
ZAGADKI I WYKREŚLANKI

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.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie zagadki i rebusu z ubiegłego tygodnia: 

4, KRÓLOWA NAUK
Nagrodę wygrała Milena Trela z Żagania  (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach). 

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

Hania Bizoñ z Czapli
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

29 czerwca, czwartek
Dzień Ratownika WOPR

ark Książęcy
Okalający pałac park miejski, dawniej książęcy, należy do 
obiektów najwyższej rangi. Uznawany już przed II wojną 

światową za najpiękniejszy na Śląsku i jeden z najwspanialszych w 
Europie Środkowej, jest jednym z największych zabytkowych parków 
miejskich w Polsce. To zielone królestwo swymi początkami sięga czasów 

P Wallensteina, który założył obok pałacu zwierzyniec.
Jego obecna postać ukształtowana została w XIX wieku, za czasów 

księżnej Doroty, przez Książęcego Inspektora Ogrodów i Parków, Oskara 
Teicherta. Do dziś park zachwyca swoim pięknem i stanowi ulubione 
miejsce spacerów dla mieszkańców miasta i turystów.

Zespó³ p³acowo-parkowy w ¯aganiu cz. II

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

NAJKRÓTSZA DROGA
Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?

piątek
23 czerwca 2017 69

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Z każdego wiersza wykreśl hasła 
związane z nocą Świętego Jana. 
Pozostałe litery czytane poziomo 
utworzą hasło.

CZAPKA Z DASZKIEM
Łącząc kropki narysuj czapkę z 
daszkiem. W jaki sposób ją ozdobisz?

ROZRYWKA DLA DZIECI


