
school news
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Wilczkowicach
Wilczkowice Górne 35
99-100, Łęczyca

Numer 6 09/17

             WAKACJE...

Kawały 
1. Idą dwie blondynki
przez las. Jedna mówi
do drugiej
-Widzisz ten las?
-Nie drzewa mi
zasłaniają.
2. Co robi piłkarz na
ulicy? 
Stoi w korkach .
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W tym numerze:

1. Jak ciekawie spędzić wakacje?
2. Wczasy nad morzem czy w
górach?
3. Hit tego lata.
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Od tego roku jest
8 klas. :D

Gdy nadchodzi szkoła....

Do szkoły musisz kupić: przybory do
piórnika, bloki, strój na wf

 Zagadki: 
  Raz  – litera w abecadle,
dwa – drzewa pachnące.
Całość zawsze bywa w lecie
i trwa dwa miesiące.

   Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny.
Dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Domek z płótna,
każdemu znany.
Bywa zwijany
i rozbijany. Oleszek
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Ola
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  Jak ciekawie spędzić wakacje...?

Pewnie większość z was nudzi się w wakacje. Pytanie, które sobie wtedy
zadajemy brzmi "Jak je urozmaicić?". A więc czasami wystarczy wykonać
najprostsze czynności aby zrobić coś ciekawego. Możesz wyjść na dwór,
ponieważ tam zawsze dzieje się coś ciekawego. Zorganizuj jakiekolwiek
spotkanie ze znajomymi, z nimi na pewno nie będzie ci się nudzić. jedź
gdzieś na basen bądź nad jezioro, możesz się tam odstresować i popływać.
Nakłoń rodziców abyś wyjechał gdzieś na kilka dni, po powrocie będziesz
miał o wiele więcej pozytywnej energii niż dotychczas, gdyby się nie zgodzili
zawsze możesz pojechać gdzieś do cioci bądź dziadków, na pewno się
ucieszą.

Wakacje u
rodziny?
Super
pomysł! My
przebywając
w innym
miejscu
zdobędziemy
dużo dobrej
energii.
Twoi krewni
już na to
czekają, bo
im też
odmieni się
tydzień. 
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Dlaczego wybrać
góry?

Nie tylko dla
wspinających się.

Czy morze
jest tylko dla
leniuchów?
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Spacery po górach zapewniają nam
zdrowie i lepsze samopoczucie. W
drodze na szczyt zazwyczaj ma
się wiele wątpliwości, dużo
narzekamy. Chcemy zawracać.
Najlepiej jest się jednak nie
poddawać. Gdy już jesteśmy na
szczycie i oglądamy widoki,
zapominamy o całym zmęczeniu.
Warto wtedy uwiecznić tę chwilę na
zdjęciu, ale z zachowaniem
ostrożności, w końcu znajdujemy
się na wysokości. Mimo wszystko
jesteśmy gotowi wejść na szczyt
ponownie dla zobaczenia tych
pięknych widoków.

Wiele osób sądzi, że jeżeli nie
potrafią się wspinać to nie nadają
się w góry. To nieprawda.
Większość szlaków górskich to
ścieżki, a więc można po nich
chodzić normalnie. Oczywiście są
miejsca po których trzeba się
wspinać, ale przecież nie musimy
tam wchodzić. Jest wiele innych
atrakcji. Co więcej, aby pomóc
dotrzeć turystą na szczyt
wybudowano wiele wyciągów
górskich. Co prawda trzeba kupić
bilet, ale skoro komuś bardzo
zależy, nie będzie miał z tym
problemu.

Z pewnością
nie. Wyjazd nad
morze kojarzy
się z leżeniem
na plaży.
Przecież jest
wiele miejsc na
wybrzeżu, które
warto zwiedzić,
np. latarnie
morskie, kutry
rybackie i wiele
innych atrakcji. 

 ''ORP
BŁYSKAWICA''
To statek
wojskowy, który
można zwiedzić
w porcie w
Gdyni. jest to
okręt, który
bronił nasze
państwo .
Znajduje się na
nim Muzeum
Marynarki
Wojennej. 

                     Wakacje nad morzem
                                    VS
                       Wakacje w górach

''Latarnie
Morskie na
Polskim
Wybrzeżu.''
Posiadamy 15
latarni morskich
na wybrzeżu o
długości 439km.
Najwyższa z
nich znajduje
się w
Świnoujściu.
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1. ZWROTKA
''DESPACITO''

Sí, sabes que ya llevo un rato
mirándote, 
tengo que bailar contigo hoy. 
Vi que tu mirada ya estaba
llamándome, 
muéstrame el camino que yo voy. 

,,Despacito'' hitem tego lata !!! Przeróbki

REFREN
''DECPACITO''

Despacito....
Chyba każdy zna ten tytuł . Na YouTube ma już ponad 3,6 miliarda
wyświetleń. Jest to najczęściej wyświetlana piosenka na świecie.
Zaśpiewał ją Luis Fonsi wraz z Daddy Yankee. Główny wykonawca
pochodzi z Hiszpani dlatego też piosenka jest zaśpiewana po hiszpańsku.
W wolnym tłumaczeniu na język polski despacito oznacza
pomalutku.  Piosenka nabrała na popularności po tym jak Justin Bieber
zaśpiewał razem z Luisem Fonsi wersje angielsko-hiszpańską.

Oleszek

Despacito, 
quiero respirar tu cuello, despacito, 
deja que te diga cosas al oído, 
para que te acuerdes si no estás
conmigo.                                x2
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Istnieją 2 fajne
przeróbki tej
piosenki:
1. Kabaret
Czwarta Fala
''Wieśka Tico''
2. Frele  
''Dejta Cicho''
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Ola
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