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Za dni kilka o tej porze
będę witać polskie morze.

Bo najbardziej mi się marzy,
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałabym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.

Razem z mamą, razem z tatą,
w górach lubię spędzać lato.

Patrycja Przydróżna kl. IV

Lato już, więc zimowe rzeczy szybko do szafy włóż.
Słońce praży, grzeje, zaraz oszaleję!

Nad morze jedziemy, bo zaraz zwariujemy!
Bosymi nogami w chłodnej wodzie maszerujemy.

W piasku sypiącym, gorącym toniemy.
Czas pełznie leniwie, sennie jak pociąg do znanej stacji.

I nawet się nie obejrzysz,
 a będzie koniec upragnionych wakacji...

Patrycja Przydróżna kl.IV

Długo oczekiwane, upragnione, cudowne, ekscytujące, relaksujące,  lubiane przez wszystkie dzieci, leniwe, beztroskie, ciepłe, słoneczne,
plażowe, gorące jak słońce, wygrzewające, upalne, deszczowe, burzowe, niezwykłe, wyjątkowe, najlepsze, pełne przygód i wrażeń, przyjemne,

piękne,  niebotyczne, wspaniałe, niezapomniane, wymarzone, spędzone z rodziną i przyjaciółmi, 
bez nauki szkolnej... WAKACJE !!!

Po dziesięciu miesiącach nauki nadszedł czas zasłużonego odpoczynku. Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom naszej
szkoły życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji. Wspaniałego wypoczynku, mnóstwa niezapomnianych przygód, 

                                         spotkań z ciekawymi ludźmi i przyrodą.                   Życzy redakcja gazety
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Konkurs Pięknego Czytania

      W dniach od 2 do 10 czerwca 2018 r. trwał XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod
hasłem ,,Czytanie łączy". W całej Polsce odbyło się wiele wydarzeń i imprez czytelniczych, które miały
na celu promowanie czytelnictwa. Z tej okazji 6 czerwca biblioteka szkolna przy współpracy z Filią
Biblioteczną w Kaszczorze zorganizowała Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV-VII. Po
wewnątrzszkolnych eliminacjach wyłoniono trzech najpiękniej czytających uczniów. Trzyosobowe jury
wyłoniło Mistrza Pięknego Czytania z każdej klasy. Wśród czwartoklasistów najlepszy okazał się
Hubert Piędel, natomiast w klasie piątej Maria Poźniak. W klasie VI Mistrzem Pięknego Czytania została
Wiktoria Paprocka, a w klasie VII Daria Malcher. Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla Jagody
Piędel oraz Weroniki Klechy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz
nagrody pocieszenia ufundowane przez Bibliotekę Publiczną. Gratulujemy!

Konkurs Pięknego Mistrzowie

MistrzowieKonkurs

Czytania Czytania

Czytaniaw bibliotece
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Spotkanie Młodych Lednica 2018

   
   2 czerwca 2018 roku nasi uczniowie wzięli udział w XXII Spotkaniu Młodych na polach lednickich.
 W tym roku hasłem spotkania kilkunastu tysięcy młodych Polaków było: ,,Jestem", wyraz tak często
wypowiadany przez ojca Jana Górę. Oficjalne rozpoczęcie Spotkania Lednickiego miało miejsce o
godzinie 17.00. Wtedy, po procesji,  mogliśmy posłuchać przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy
oraz Prymasa Polski. W tym roku procesja Orłów miała niezwykły charakter, ponieważ obchodzimy
rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W miejscu, gdzie nasz naród po raz
pierwszy powiedział: ,,Jestem!" dziękowaliśmy za wolność naszej ojczyzny. Wszyscy uczestnicy
Spotkania Młodych otrzymali razem z gadżetami biało-czerwoną flagę. W tym roku pola lednickie były
więc biało-czerwone...

2018 2018Lednica Lednica
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Nasze recenzje
     
     ,,Dunkierka'' oraz ,Świadkowie. Zapomniane głosy. Dunkierka''
autorstwa J. Levine to książki, które zainspirowały twórców wybitnej
produkcji filmowej. Powieści nie są fikcją, lecz podają prowdziwe fakty,
opisują realnych bohaterów oraz ich relacje z okresu II wojny światowej.
Książki opowiadają o największej operacji ewakuacyjnej spod
Dunkierki.Trwała ona od 27 maja do 4 czerwca 1940 roku, kiedy alianci,
w obawie przed potężną niemiecką ofensywą, ewakuowali się do
Dunkierki. Ewakuowano do niej ponad 300 000 angielskich i francuskich
żołnierzy. Powieść doskonale ukazała tę dramatyczną historię o długich
godzinach walki, niesamowitym postępowaniu żołnierzy i miłości,
dzięki  której udało się przeprowadzić operację ,,Dynamo''. Akcja nie
toczy się tylko na lądzie, lecz także w powietrzu i na morzu. Pokazuje z
czym musieli zmagać się ludzie i jak wiele niedogodności im
dokuczało. Książki zawierają wiele zdjęć i świadectw  osób biorących
udział w tym wydarzeniu. Nie tylko żołnierzy, lecz też cywyli, bo to
dzięki ich wsparciu udało się przeprowadzić całą ewakuację. Historia
opisana przez J. Levine została przedstawiona dynamicznie, z
rozmachem, przez co wciąga czytelnika w niebezpieczny czas II wojny
światowej. Powieści te ''uzależniają''. Pokazują prawdziwą miłość i
poświęcenie oraz jakie skutki wywarła na społeczeństwie wojna. Każdy
powiniem przeczytać te książki, które oddają hołd niezłomnemu
duchowi Dunkierki.   

                                                                                   Michalina Rolla

Internet

Internet

     ,,Córki smoka'' W. Adrewsa to nie jest zwykła książka, z którą można usiąść na balkonie lub

przy kominku i rozkoszować się fabułą. Jest to chyba najcięższa książka, jaką kiedykolwiek

przeczytałam. To bolesny obraz życia kobiet, wziętych do niewoli podczas II wojny światowej. 

    Młoda Amerykanka koreańskiego pochodzenia, Anna, po stracie matki adopcyjnej, postanawia

wyjechać z ojcem do Korei, by poznać matkę biologiczną. Zamiast kobiety, którą miała nadzieję

spotkać, do Anny przed ośrodkiem adopcyjnym podchodzi staruszka, wręczając jej zawinięty w

materiał grzebień i mówi jej, żeby poszła pod wskazany adres, by poznać całą historię. Po dotarciu

na miejsce okazuje się, że kobieta jest babcią Anny. Staruszka chce opowiedzieć Annie, jak ważny

dla jej całej rodziny jest ten grzebień z dwugłowym smokiem. Im dalej kobieta zagłębia się w

opowieść, tym bardziej Anna przeżywa to wszystko, co dotknęło jej rodzinę.

      Nie spodziewałam się, że wyleję tyle łez. Ta książka opowiada o kobietach, które były bezradne

wobec losu. Obraz II wojny światowej przeraża. Jeśli lubicie książki historyczne, to ta pozycja

zdecydowanie jest dla Was. Nie jest lekka, ale chyba właśnie to ją wyróżnia od innych. Nie nudzi

czytelnika, wręcz przeciwnie, ciężko ją odłożyć. Miejscami wartka akcja, smutek, cierpienie, potem

chwile szczęścia. Ta książka to wspaniały dowód na to, że upór i dążenie do celu potrafi zdziałać

wiele, mimo wszystkich przeciwności losu. Szczerze polecam!                               

 D. Malcherźródło:

źródło:
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Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie...

W
Zamek

   
       Wakacje to czas wycieczek, podróży, wędrówek, przygód, poznawania nowych miejsc. W XXI wieku mamy
mnóstwo możliwości, by zwiedzić Ziemię, która za sprawą wielu wynalazków stała się ,,mniejsza", stała się
,,globalną wioską". 

      Z danych wynika, że wśród najpopularniejszych krajów, do których Polacy wyjeżdżali na wakacje w ubiegłym sezonie była Grecja, Chorwacja i  Hiszpania.
Nieoczekiwanym kierunkiem wakacyjnych wojaży była też Albania.
        Czasami jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile pięknych miejsc jest w naszym kraju... Jednym z takich miejsc, które warto odwiedzić w czasie wakacji
jest mniej znany niż inne parki Park Mużakowski, inaczej Park Muskau. Został on założony w pierwszej połowie XIX wieku. Twórcą parku był pruski arystokrata,
właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Puckler-Muskau. Znajduje się on całkiem niedaleko nas, za Żaganiem, w województwie lubuskim. Zajmuje 728 ha
powierzchni po obu stronach Nysy Łużyckiej (park leży na terenie Polski i Niemiec). To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie.
Został w nim zrealizowany program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego. Należy on do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.
To niezwykłe miejsce, w którym można odpocząć na łonie natury. W dobie portali społecznościowych, wielu komunikatorów, kultury ,,kciukowej", która kradnie
nam cenny czas, warto się zatrzymać i docenić piękno polskiej przyrody.
Źródło: Wikipedia, www.park-muzakowski.pl
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