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WYDANIE MAJOWO-CZERWCOWE

-Spis treści:
-Dzień Matki
-Dzień Dziecka
-Dzień ojca
-Wyjątkowa Sobota w Bibliotece Szkolnej
-Wycieczka klasy 7d
-Wycieczka klubu przyrodniczo-geograficznego
-Wakacje tuż tuż...
-Scrapbooking w naszej szkole



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 3 06/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Ucznia

Dzień mataki

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz
szacunku dla wszystkich matek. Data
obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W Polsce
obchodzone jest 26 maja.
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Dzień Dziecka

.

Dzień Dziecka- dzień
ustanowiony w 1954
przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych
(ONZ) dla
upowszechniania
ideałów i celów
dotyczących praw
dziecka.
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Obchody zapoczątkowane
zostały w Stanach
Zjednoczonych, gdzie po
sukcesie Dnia Matki pojawiły się
głosy, by ustanowić święta
również dla pozostałych
członków rodziny. Dzień Ojca
wydawał się naturalnym
dopełnieniem. Pierwsze obchody
święta odbyły się 19 czerwca
1910 roku.
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Wycieczka szkolna klasy 7d
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W dniach od 22.05 do 27.05 klasa 7d pojechała na
wycieczkę do Poronina. Uczniowie odwiedzili między
innymi następujące miejsca:  Kasprowy Wierch,
Morskie Oko, Czarny Staw, Chatę góralską i Dolinę
Chochołowską, 
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Wycieczka kółka przyrodniczo-geograficznego

21 maja (poniedziałek) uczniowie z kółka podróżniczo- geograficznego oraz chętni uczniowie z klasy 7c wraz z
opiekunami udali się na wycieczkę krajoznawczo- poznawczą do Żnina i Wenecji. Na początku wizyty w Żninie
nasze kroki skierowaliśmy do jednego z charakterystycznych elementów pałuckiego krajobrazu a mianowicie
udaliśmy w podróż kolejka wąskotorowa. Dziś korzystają z niej głównie turyści, jednak na przełomie XIX i XX
wieku Żnińska Kolej Powiatowa była głównym środkiem komunikacji w regionie, a przewożono nią płody rolne,
towary, pocztę, natomiast do pracy, szkół i na targ dojeżdżali nią mieszkańcy Pału.

.

.

.

.

.

.



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 3 06/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Ucznia

Wyjątkowa Sobota w Bibliotece Szkolnej

.

.

  Z okazji zbliżających się wakacji
zespół redakcyjny życzy
wszystkim czytelnikom
słonecznych, pogodnych, a
przede wszystkim bezpiecznych
wakacji!
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SCRAPBOOKING w naszej szkole

Świetlicę w budynku B odwiedzały dzieci z klas 1-3 SP.
Wychowawcy świetlicy zapoznali uczniów z techniką
scrapbooking, czyli sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania.
Uczestnicy wycinali, przyklejali, dziurkowali, malowali i w ten
sposób przygotowali wyjątkowe kartki z okazji nadchodzącego
święta Matki.
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"RZECZPOSPOCZYTA"

Z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz
ogólnopolskiej imprezy
"RzeczpospoCzyta" 9 czerwca
nauczyciele bibliotekarze z
budynku A i B zorganizowali
„Wyjątkową Sobotę w Bibliotece
Szkolnej”. W tematykę imprezy
uczestników wprowadziła projekcja
„Animowanej historii Polski”
Tomasza Bagińskiego w sali
kinowej budynku B. Po projekcji
uczestnicy zostali podzieleni na 4
zespoły, które zmierzyły się ze
sobą w następujących zadaniach:

..

...

Wszystkie konkursy i quizy związane były z historią ,
sztuką, geografią, ciekawostkami dotyczącymi Polski.
Poza konkursami nauczyciele bibliotekarze
przygotowali makietę Polski, na której uczestnicy
spotkania odcisnęli swoją dłoń, w celu upamiętnienia
udziału w imprezie. Organizatorzy serdecznie dziękują
p. dyrektor Ferenstain za poczęstunek podczas
spotkania oraz za ufundowane nagrody.
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