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Szkoła Podstawowa im.
Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 38 06/18

Już za kilka dni, 22 czerwca
żegnamy szkołę i witamy

wakacje.

Dowcipy
.

W tym roku
początek wakacji
wypada jeden dzień
wcześniej niż w
ubiegłym roku, a ich
koniec 3 września.
Wakacje będą
trwać 73 dni, czyli o
6 dni więcej wakacji

niż było w
poprzednim roku.
To dobry czas, aby
odpocząć i udać się
na jakąś
wycieczkę.

Po klasówce z
matematyki
rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu
powie, że
ściągaliśmy od
siebie.

Koniec roku
szkolnego. Synek
przychodzi ze
szkoły.- Tato, Ty to
masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz
kupować książek
na przyszły rok -
zostaję w tej samej
klasie.

.
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         DZIEŃ  OJCA   
        23 CZERWCA     

      ŻYCZENIA

PAMIĘTAJ!!!

23 CZERWCA 
 DZIEŃ
OJCA święto
będące
wyrazem
szacunku i
wdzięczności
ojcom. W
Polsce
obchodzone jest
corocznie 23
czerwca

.

.

Z okazji
Twojego Święta,
za wczoraj i za
dziś,
każdym czułym
serca
uderzeniem
i każdym z
niego płynącym
życzeniem 
zdrowia, sił i
codziennej
radości
wraz ze
słowami
największej

wdzięczności 
za wszystkie dla
nas trudy i
starania
składamy Ci
dzisiaj
podziękowania

Wiemy jak
ciężko
pracujesz tato!
Bardzo Cię
wszyscy
kochamy za to
a także za Twe
szlachetne
serce,
w którym
rodzina
pierwsze ma
miejsce!
W ten dzień
świąteczny
przyjmij

podziękę 
za wiarę,
mądrość,
ojcowską rękę.
Wysłuchaj
życzeń co z
serca płyną: 
Niech wichury
mroźne Ciebie
ominą

Jasiu
przychodzi ze
szkoły. Mama
pyta się Jasia:
- Jasiu jak było
w szkole?
- A dobrze
Pani mnie
wyróżniła,
powiedziała że
cała klasa to
debile a ja
największy.

Jasiu widzi jak
mama nakłada
maseczkę na
twarz i pyta:
- Mamusiu, po
co to
nakładasz?
- Żeby ładnie
wyglądać.
Po godzinie
mama zmywa
maseczkę.
- I co,
rezygnujesz?

.

..
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          WAKACJE!!!
                           

Już nadchodzą! Pomysły na
wakacje.

Po wakacjach
spotykają się
dwaj
Japończycy:
- I co... Gdzie
byłeś? Co
ciekawego
widziałeś?
- Nie wiem,
jeszcze nie
zdążyłem
obejrzeć zdjęć...

Dowcipy

Mąż mówi do
żony:
- Chciałbym te
wakacje
spędzić tam,
gdzie jeszcze
nigdy nie byłem.
- Świetnie! Co
powiesz na
naszą kuchnię?

.

.

Wakacje...hm...już
się do nas
zbliżają!Ogłaszam,
że wakacje
zaczynamy już
w piątek po
zakończeniu
roku za tydzień!
Czyż ten czas
nie leci za
szybko?
Przyznajcie ten
rok szkolny
bardzo szybko
minął.Dwa
miesiące

wakacji...ale...co
można robić w
wakacje? Mam
dla Was kilka
ciekawych
pomysłów na
nudne dni w
wakacje, bo na
pewno takie się
znajdą.

Pewnie każdy z
Was ma dni w
których się
bardzo nudzi..A
na pewno
znajdą się takie
dni w
wakacje.Co
możemy robić?
Spotkać się z
koleżanką i iść z
nią do kina
- iść na basen
lub nad jakieś
jezioro
- poczytać jakąś

fajną książkę w
ogródku , albo
na balkonie.
- iść na lody z
przyjaciółmi ,
albo z rodzicami
- na zakupy 
- spacer do
parku , lasu , do
wesołego
miasteczka :).

Na zakończenie
roku szkolnego
dyrektor zwraca
się do uczniów:
- Życzę wam
przyjemnych
wakacji,
zdrowia i
żebyście we
wrześniu wrócili
mądrzejsi.
- Nawzajem.

.

.
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  INSTRUKCJA EFEKTY

MATERIAŁY

1.ZRÓB
WULKAN
2.SODE
ZMIESZAJ Z
BARWNIKIEM
3.WSYP SODE
DO WULKANU
4.DOLEWAJ
POWOLI OCTU
UDAŁO CI SIĘ?

WULKAN
POWINIEN
WYSTRZELIĆ
SODA Z
OCTEM
POWODUJĄ
REAKCJĘ
CHEMICZNĄ
DZIĘKI TEMU
"LAWA"
WYPŁYWA

SODA
OCET
COŚ ŻEBY
ZROBIĆ
WULKAN
BARWNIK DLA
EFEKTU

.

Elegancka
nastolatka pyta
starszego pana:
- Ileż to
dobrodziej liczy
sobie lat? 
- 80 panienko. 
- Oj nie
dałabym, nie
dałabym! 
- Bo ja też i
prosić bym nie
śmiał... 

 Szkot wraca z
randki. -Jak się
udała randka? -
pyta tata  -
Całkiem nieźle,
wydałem tylko 3
funty.- Uuu?
dużo. Za dużo! 
- Tato ale ona
więcej nie
miała!!! 

                  WULKAN 
            
             Z SODY I OCTU

.
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        11-13 czerwca 2018 roku       Zwiedzanie

                       Wycieczka do Trójmiasta

Na wycieczkę
szkolną do
Trójmiasta
pojechały klasy
III,IV,V,VI,VII i II
gimnazjum.
W pierwszym
dniu
zwiedziliśmy
zamek
krzyżacki w
Malborku oraz
odwiedziliśmy
najdłuższe
drewniane

molo w Sopocie.
W drugim dniu 
zwiedziliśmy
muzeum na
statku ORP
Błyskawica a
następnie
spędziliśmy 3
godziny w
aqaparku w
Redzie.Te dwie
noce
spędziliśmy w
hotelu Adria w
Rumi.

W trzecim dniu
byliśmy na
Westerplatte o
którym
opowiadała nam
pani
przewodnik,
zapoznaliśmy
się z historią
Gdańska, a
następnie
poszliśmy na
pamiątki. W
drodze
powrotnej
zajechaliśmy

na stację
paliwową, gdzie
były automaty z
grami bawiliśmy
się przy tym
świetnie. Po
powrocie do
domu było co
opowiadać
rodzicom.
Każdemu ta
wycieczka się
spodobała.
Nigdy tej
wycieczki nie
zapomnimy.

.

.

.

.
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