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                LATO... LATO.. LATO CZEKA...

 

Razem z rodzicami 
idziemy na dworzec.
Już czeka na nas pociąg!
Jedziemy nad morze!
Walizka pełna ubrań,
A głowa pełna marzeń.
Co czeka nas na miejscu,
Za chwilę się okaże!
Jedziemy pośród pól;
Jedziemy przez lasy.
Mijamy miasta, wsie.
Jedziemy na wczasy!
Nareszcie pociąg zwalnia
I wjeżdża już na stację.
A nam się krzyczeć chce:
WAKACJE, są
WAKACJE!

B. Szelągowska ..

.

www.dobre-hotele.com.pl

www.nuneczka.pl
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    Wycieczka do  
 Zakopanego

.

W dniach 24, 25 maja odbyła się
wycieczka klasy pierwszej i trzeciej
gimnazjum do Zakopanego. We wtorek
udało nam się zobaczyć „stolicę Polskich
Tatr”. Zwiedziliśmy cmentarz na
Pęksowym Brzyzku, deptak na
Krupówkach, później wjechaliśmy kolejką
torowo-liniową na Gubałówkę,
spacerkiem przeszliśmy do wyciągu
krzesełkowego na Butorowego Wierchu,
później autobusem wybraliśmy się do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Na koniec dnia było
zorganizowane ognisko. W drugi dzień
pobytu w Zakopanym wędrowaliśmy
przez malowniczą trasę szlaku z Kuźnic
przez Ścieżkę na Reglami, Czerwoną
Przełęcz i Sarnią Skałę oraz Polanę
Strążyską. Bardzo zmęczeni dotarliśmy
do autokaru gdzie pojechaliśmy na
Krupówki, aby zakupić pamiątki. Po
skończonym  czasie wolnym
wyjechaliśmy z Zakopanego zmierzając w
stronę Bratkowic. Opiekunami byli
nauczyciele oraz wychowawcy : Pani
Diana Grandys, Pani Maria Górka oraz
Pan Artur Szary.

 
Kinga Rzepka

.

.
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Artur Szary
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                                Dzień Dziecka

W listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych
zainicjowała 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który
miał być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem.
 
Obecnie Dzień Dziecka znany jest już tylko w Polsce, Czechach,
Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. 

Pozostałe kraje świata świętują Dzień Praw Dziecka 20 listopada, w
rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka

. .poznan.zak.edu.pl www.modelmaniak.pl
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Czy wy wiecie, czy wy wiecie,
Ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł
Tyle serc, i rąk, i nóg?
A choć dzieci jest tak dużo,
Wszystkie wspólnej sprawie
służą,
Wszystkie pragną, pragną z
całych sił,
Żeby świat szczęśliwy był.

J. Brzechwa
.

swiat-rodzicow.pl

gareth.pl
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                        DZIEŃ PROJEKTÓW

1 czerwca uczniowie klasy 2
gimnazjum przedstawili nam
swoje projekty edukacyjne.
Każda grupa pokazala  coś
innego. Pomimo wielkiego
stresu, który towarzyszył
naszym kolegom i koleżankom
wszystko sie udało, a ucziowie
klasy 1 gimnazjum byli pod
wielkim wrażeniem i czerpali
pomysły na swój projekt w
przyszłym roku. Projekty miały
różne tematy: od podróży po
Europie aż do zdrowych zasad
odżywiana. Wszystkie projekty
zostały zaliczone.

Sylwia Mazan

,
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    „Piknik Rodzinny” w ZS Bratkowice

W dniu 29 maja nasza szkoła
zorganizowała tzw. Piknik
Rodzinny.
 W niedzielne popołudnie dzieci
wraz ze swoimi  rodzicami,
dziadkami i całymi rodzinami
spędzały czas przy wspólnej
zabawie, podzwianiu występów
uczniów naszej szkoły oraz przy
wielu innych atrakcjach. 
Dla najmłodszych nie zabrakło
 licznychy zabaw i gier.

 Sylwia Mazan. 
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