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DZIEŃ MATKI Wszystkiego
najlepszego !

W Polsce
święto
obchodzone 26
maja,jako wyraz
szacunku dla
swoich matek.W
tym dniu nie
zapomnijmy

o swoich
mamach i
złóżmy im
życzenia oraz
dajmy prezenty.
Pamiętajmy że
prezenty nie
muszą

być drogie
ponieważ
zawsze
możemy zrobić
je
własnoręcznie i
pięknie.

Choć serduszko
moje małe,
Tobie dziś oddaje
całe.
byś na zawsze
pamiętała
I podziękę moją
znała.
Za to wszystko
coś zrobiła,
Za to żeś mnie
urodziła,
I że byłaś

mą ostoją,
Za to żeś jest
matką moją.
Ślę życzenia a nie
kwiatki
Oraz miłość na
Dzień Matki.

.
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Światowy Dzień Bez Papierosa

Palisz? Skracasz
sobie życie!

Palisz?
Ryzykujesz!

31 maja

Święto
zainicjowane
przez Światową
Organizację
Zdrowie
 mające na 
celu zwrócenie
uwagi na
szkodliwość
palenia tytoniu.

Każdego roku w
dniu 31 maja na
całym świecie
jest obchodzony
Światowy 
Dzień Bez
Tytoniu. 
W Polsce dzień
ten wpisany jest
do kalendarza
ważnych
wydarzeń
zdrowotnych od
1989 r.
Światowy Dzień

Bez Tytoniu
poświęcony jest
skutkom
zdrowotnym i
społeczno-
ekonomicznym
palenia tytoniu.
Na świecie z
powodu palenia
lub używania
tytoniu w innej
formie co roku
umiera prawie 6
milionów ludzi

Jeden palacz na
czterech skraca
swoje życie o
20 lat i umiera
przed 65 rokiem
życia. Palą
papierosy, 
gdyż uzależnili
się fizycznie i
psychicznie od
dawek
nikotyny. 

Pomijając fakt,
że tracimy
mnóstwo
pieniędzy na
papierosy,
szybciej się 
starzejemy i
mamy
nieświeży
oddech, pojawia
się szereg
komplikacji
zdrowotnych.

Papieros to nie
tylko nikotyna.
W dymie
papierosowym i
samym
papierosie
znajduje się
mnóstwo
trujących
związków
chemicznych, w
tym substancji
rakotwórczych.
Papierosy
zawierają
między innymi

substancje
smoliste, tlenek
węgla, amoniak,
cyjanowodór,
chlorek winylu,
aceton, kadm
czy fenol.
Podstawowe
grupy zaburzeń
związanych
z nikotynizmem,
to: choroby
nowotworowe,
niewydolność
płuc. 

.
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Spotkanie
autorskie

Konkurs wiedzy 
o książce

Spotkanie 
       autorskie

Grizzlies

10 maja w
Gminnej
Bibliotece
Publicznej w
Zwierzynie
odbył się
konkurs wiedzy
o książce.
Zwyciężyła kl.
III PG z Górek
Not.

6 czerwca w
naszej szkole
gościmy panią
Wandę
Szymanowską,
która
poprowadzi z
uczniami klas

I-III SP
spotkanie
autorskie. Pani
Wanda
Szymanowska
jest autorką
wielu książek,
jednak w naszej

szkole
spotkanie
będzie
dotyczyło
książki
"Ciapek".
Zapraszamy
również

rodziców na
spotkanie z
panią Wandą
Szymanowską.
06.06.2017
godz. 11:15.

.
23 maja
odbędzie się
spotkanie
uczniów klas 
IV-VI z
przedstawicie-
lami futbolu
amerykańskie-
go z drużyny
Grizzlies.

Na początku
będzie
prezentacja,
następnie krótki
trening w naszej
hali sportowej. 

11 maja dla klas
gimnazjalnych,
które wzięły
udział w
konkursie
organizowanym
przez GBP w
Zwierzynie
odbyło

się spotkanie
autorskie z
Anną Cieplak,
autorką książek
dla młodzieży.

.
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Konkurs ortograficzny

Wycieczka do
Strzelec Kraj.

Przerwa na
czytanie

20 maja w
Drezdenku
odbędzie
się konkurs
ortograficzny
dla
gimnazjum.
Naszą
szkołę
reprezentować
będą:

Czytamy
młodszym

9 maja
uczennice
klasy I i III
gimnazjum
wzięły
udział w
czytaniu
książek dla
dzieci.

Barbara
Pajtel, Liwia
Piechowska
i Julia
Dworak.
Trzymamy
kciuki!

Uczniowie klasy
IV i VI
uczestniczyli w
wycieczce na
policję i do firmy
państwa Anety i
Jakuba Mańdzij.
Dzieci zwiedziły
komisariat policji
oraz dowiedziały
się sporo o
pracy policjanta i
projektanta. 
Wszyscy z
zaciekawieniem

słuchali ,jak
projektuje się
budynki i drogi.
Mieli też okazję
stworzyć swój
projekt. Dzieci
otrzymały od
właścicieli JM
Projekt
kamizelki
odblaskowe,
długopisy oraz
słodycze. 

.

Biblioteka
Pedagogiczna w
Gorzowie
Wielkopolskim
zaprosiła
uczniów i
nauczycieli
naszej szkoły
do wzięcia 
udziału w 
II lubuskiej 
akcji bicia
rekordu 
w ilości osób
czytających na
przerwie. Akcja

w naszej szkole
odbyła się 11
maja 2017 r. 120
osób na drugiej i
trzeciej przerwie
międzylekcyjnej
spotkało się w
różnych
miejscach
szkoły:
korytarzach,
klasach i placu
 szkolnym, by
wspólnie
poczytać.

.

.
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ŚWIĘTA O KTÓRYCH NIE
MIELIŚCIE POJĘCIA

DZIEŃ SĄSIADA DZIEŃ BEZ
SAMOCHODU

2017 r.

Dzień
Niezapominajki  obchodzony
corocznie 15
maja, mające
na celu  stałe
przypominanie
o ochronie
środowiska.
Akcję
zapoczątkował
redaktor
Andrzej
Zalewski.

20 maja-
Międzynarodowy
Dzień Płynów
do Mycia
Naczyń- Znany
każdej kobiecie
niezbędny w
pracach
domowych,
doczekał się
swojego
własnego dnia.

Dzień bez
Samochodu
obchodzimy 15
maja. Podczas
tego dnia
zachęca się
kierowców do
rezygnacji z
użytkowania
samochodów
przez dobę. W
zamian promuje
się i motywuje
do korzystania z
komunikacji
miejskiej

lub
rowerów.  Ponadto
Światowy Dzień
bez Samochodu
ma na celu
stworzenie
szansy
poznania miasta
bez ulicznego
hałasu oraz
uciążliwego
ruchu
samochodowego.

Dzień sąsiada
obchodzony jest
w ostatni wtorek
maja.W tym
dniu są
organizowane
festyny,
konkursy i
zabawy. Idea,
która narodziła
się w Paryżu w
1999 r. staje się
coraz bardziej
popularna w
Europie. Raz w
roku zachęca

się
mieszkańców
do spotkań z
sąsiadami, po
to, by spokojnie
porozmawiać,
lepiej się
poznać,
poczęstować
domowym
wypiekiem.

15 czerwca
Dzień
wiatru- Jest to
dzień, w którym
promowana jest
energia
wiatru poprzez
przekazywanie
informacji o
energii
wiatrowej, jej
potencjale.

.
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       Dowcipy hahhahahahahahahhahahahahahh

 Ale...

śmieszne!

 Beczka...            
           ...śmiechu!

Nauczycielka
pyta
największego
lenia w klasie :
- Jakim
zwierzęciem
chciałbyś być ?
- Wężem!
- A dla czego ?
- Bo on leży , a
mimo to idzie ...

-tato,masz
dzisiaj takie
małe zebranie
rodziców w
szkole.
-Co masz na
myśli,mówiąc
,,małe''?

-No, ja, ty,
wychowawczyni
i dyrektor...

Jaś puka do
drzwi sąsiada:
- Tak słucham?

- Mamusia
kazała
przekazać, że
tata w pracy, a
ja idę bawić się
do piaskownicy.

mąż pyta się
żony blondynki
 -dlaczego
masz jedną
skarpetkę
zieloną a drugą
czerwoną?

-nie wiem a
najdziwniejsze
jest to że mam
2 taką parę...

- Jak brzmiały
ostatnie słowa
Twojego Pana
od biologii? 
- Znam ten
gatunek węża.
Spokojnie nie
jest jadowity.

Na lekcji biologii
pani pyta

uczniów:
- Proszę
wymienić pięć
drapieżników.
- Jeden lew i
cztery tygrysy.

- Za 40 lat
popatrzycie na
zdjęcie i
powiecie -
 to jest Zosia - 
dziś jest
aktorką. A to
jest Marek,- dziś
jest lekarzem.

A z tylu cieniutki
głosik jej
przerywa:
- A to nasza
pani - już nie
żyje.

.
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Kamil Glik w jedenastce sezonu
Ligue 1

Ruch Chorzów

Lewandowski
znowu deklasuje

Dąb Górki Not. -
Trampkarze

Patryk Lipski
rozwiązał
niedawno
kontrakt z
Ruchem
Chorzów, a
belgijskie media
już łączą go z
Anderlechtem. 

14 maja o godz.
13:45 na boisku
w Lubnie odbył
się mecz
pomiędzy
Błękitnymi
Lubno i Dębem
Górki Noteckie.
Nasza drużyna
pokonała
miejscowych

6:0 po
bramkach 3x J.
Wit, 1x I.
Jastrzębski, 1x
K.Krakowiak i
1x
H.Tarczyński.
Kolejny mecz w
sobotę o 10:00
w Górkach Not.
ze Słubicami.

Reprezentant
Polski i
zawodnik AS
Monaco Kamil
Glik znalazł się
wśród jedenastu
najlepszych
piłkarzy ligi

francuskiej w
sezonie
2016/2017.Łącz
nie z Glikiem w
zestawieniu
pojawiło się aż
sześciu
zawodników

drużyny z
Księstwa -
oprócz Polaka
są to Danijel
Subasić, Djibril
Sidibe,
Benjamin
Mendy,

Bernardo Silva
oraz Kylian
Mbappe.

.

Kibice wybrali
Roberta
Lewandowskieg
o piłkarzem 33.
kolejki
Bundesligi. Na
kapitana
reprezentacji
Polski oddano
48 proc.

głosów.Lewandowski
zdobył dwie
bramki w starciu
z RB Lipsk,
które Bayern w
szalonych
okolicznościach
wygrał 5:4.
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