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Newsy z Pragi

Dnia 29 listopada na ul. Inżynierskiej
w Warszawie ludzie bardzo marzli czekając na
tramwaj linii 23. Wszystko działo się późnym
popołudniem, gdy temperatura bardzo niska,
a tramwaj spóźniał się 10 minut.
Wiktoria W.

Wieczorem 1 grudnia, uczennica kl. VI a Szkoły
Podstawowej na ul. Brechta 8, zauważyła na 10
piętrze zamaskowanego w bluzę pana palącego
papierosa. Stał przez kilka minut i schował się.
Angelina

28 listopada (czwartek) w szkole na Pradze
Północ odbyła się dyskoteka dla klas 4-6.
Przyszło dużo osób. Był tam pewien chłopak z 5
klasy, który nie tańczył, tylko stał w miejscu.
Trochę się wstydził. Nasza koleżanka znała go
bliżej niż my, lecz nie chciała z nim rozmawiać.
Poprosiliśmy go, by zatańczył, ponieważ jest w
tym dobry. Na początku nie chciał, lecz po 10
minutach się zgodził. Zatańczył ładnie, a nasz
koleżanka się troszkę na nas pogniewała,
ponieważ wcześniej miała z nim nie miłe
historie.
Olga G.

Wieczorem 1 grudnia, gruby obywatel
Warszawy jadł frytki w restauracji. W swojej
piątej porcji znalazł nieżywego karalucha. Od
tej pory nie jada już w lokalach.

29 listopada, gdy szłam z moją koleżanką do
szkoły, stało się coś bardzo ciekawego.
Weszłyśmy do sklepu, Weronika kupiła wodę
za 1,80, Pani powiedziała: nie wiem ile
dokładnie kosztuje ta woda. Dziś kupowałam tą
samą wodę, kosztowała 1,70. Pani inna niż z 29
listopada powiedziała: nie wiem ile dokładnie
kosztuje. Sklep znajduję się obok mojej szkoły,
ale nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło.
Magda

29 listopada 2013 roku, na bazarze przy ulicy
Namysłowskiej wybuchła niezła afera. Na
straganie z warzywami, staruszka mieszkająca
blisko tego miejsca, zaczęła je dotykać,
przekładać.
Poirytowany
sprzedawca
nakrzyczał na klientkę: „ Kobieto, jeśli będziesz
tak obmacywać te pomidory, nikt ich nie kupi!”.
Zdenerwowana staruszka rzuciła pomidora,
którego właśnie trzymała i odeszła szybkim
krokiem.
Weronika T.

Dnia 28.11.2013r., na ulicy Brechta 8 w szkole
odbyła się dyskoteka dla klasy 4 – 6. Przyszło
dużo uczniów i także był DJ. Za wejście płacili 5
zł. Chociaż trwała od 16 do 19 godziny, każdy
chciał jeszcze trochę potańczyć. Wszystkim się
podobała dyskoteka.
Ola
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Wieczorem 30 listopada w mieszkaniu pani
Elżbiety pogryziono wszystkie gazety. Sprawcą
był mały piesek. Kiedy pani Ela wyszła na
zakupy z córką i wnuczkiem. Pies agresywnie
bawił się przy śpiącym panu Marku. Całą
sprawę zakończył wnuczek, który posprzątał
gazety.
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Od czwartku 21 listopada do 24 listopada,
„Fakt” rozdał mieszkańcom całej Polski
darmowe gazety. Akcja odbyła się z okazji
urodzin redakcji. Gazeta dodała parę artykułów
specjalnych, które miały zachęcić kolejną grupę
ludzi do czytania gazety „Fakt”.
Angelika K.

Julia B.

W poniedziałek 2 grudnia w szkole
podstawowej nr 258, przy ul. B. Brechta 8, na
szóstej lekcji w klasie 6 a odbyła się lekcja
matematyki. Po szybkim wejściu do sali złączyli
stoły i pracowali tak całą lekcję. Klasa 6 a, to
bardzo zgrana klasa i lubi przebywać razem.

2 grudnia w szkole podstawowej nr 258 na
czwartej godzinie lekcyjnej, nauczyciele
wyłonili zwycięzców konkursu na najlepszy
zeszyt. Okazało się, że nasza koleżanka z klasy
zdobyła pierwsze miejsce.
Julia Woźniak
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