
Wakacje!!!

  

piątek
13 października ROZRYWKA DLA DZIECI

HUMORHUMOR

piątek
13 października

HUMOR

www.regionalna.pl

13 października, piątek
Dzień Ratownictwa Medycznego

68

kupon
imię i nazwisko

..........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

ulica

miejscowość

Rozwiązanie 
REBUSU

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

NAGRODA



 

XIII wieku stał tu zamek kasztelański, w którym urzędo-
wał swego czasu książę Jan II Żagański. Była to praw-
dopodobnie budowla dwukondygnacyjna, założona na 

planie owalnym i otoczona głęboką fosą. W wieku XVI zamek został 
wzmocniony przez dobudowanie półkolistej, kamiennej bastei, w 
części południowej. W XVII wieku na zrujnowanym wojną 30-letnią 
i pożarem (1642) zamku zostaje urządzony browar.

 W latach 1745-1747 wzniesiono w tym miejscu kościół ewan-

gelicki. Świątynię przebudowano w latach 1821-1822 nadając mu 
formy klasycystyczne. Dawne wezwanie kościoła „Burg Gottes” 
- Zamek Boży. Wskutek zaniedbania i dewastacji kościół uległ 
poważnemu zniszczeniu w latach 60- tych XX wieku. Od roku 2001 
parafi a Polsko-Katolicka wzięła na siebie ciężar odbudowy obiektu.

*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 wykreślanki 

z ubiegłego tygodnia: PAŹDZIERNIK CHODZI 

PO KRAJU CICHNIE PTACTWO W GAJU

Nagrodę wygrała Alicja Rudnikowicz z Jasienia (bon do 

sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 

w Żarach).

W
Kościół pw. Bożego Miłosierdzia

Przychodzi do klasy nowa 

nauczycielka, na zastępstwo.

Pyta się dzieci czy mają jakichś 

przodków.
Zgłasza się Zosia i mówi: - Ja mam 

babcię.
Zgłasza się Kuba: - Ja mam babcię 

i dziadka .
Zgłasza się Jasiu: - Ja mam pra-

pra-pra-pra babcię .

-Oj... Jasiu nieładnie tak kłamać, 

to chyba niemożliwe - mówi 

nauczycielka.
A Jasiu na to: - Dla-dla-dla-czego?

Przed wizytacją w szkole 

nauczyciel ustala:

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają 

się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą 

ręką. Ci co nie wiedzą - lewą ręką.

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, 

ile nas kosztuje twoja nauka?

- Tak, tato. Dlatego staram się 

uczyć jak najkrócej i jak najmniej.

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.
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Nicola Piekarz z Trzebiela

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

Źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidni

14 października, sobota
Dzień Edukacji Narodowej

15 października, niedziela
Światowy Dzień Mycia Rąk

18 października, środa
Dzień Poczty Polskiej
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A Jasiu na to: - Dla-dla-dla-czego?

PAJĄK I MUCHY
W zielonych polach znajdują 
się pająki. W niektórych białych 
polach znajduje się jedna mucha. 
Pająk ma wielką ochotę na 
muchy. Wskaż mu, w których 
białych polach są muchy.
Liczby w zielonej kratce 
oznaczają, ile much otacza tego 
pająka. Czyli ile much znajduje 
się w kratkach stykających się 
rogiem lub bokiem z polem 
pająka. 
Przykład poniżej pokazuje 2 
pająki. Pierwszy sąsiaduje z 3 
muchami, drugi z 2 muchami: 

Popatrz na rysunek poniżej 
i narysuj muchy w pustych 
kratkach. Pamiętaj, aby ilość 
much dookoła każdego pająka 
zgadzała się z liczbą znajdującą 
się w polu pająka.

PRZYKŁAD

SŁONIK
Narysuj i pokoloruj słonia.

REBUS
Rozwiąż rebus.


