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 JUŻ  PO......
                                                EGZAMINIE!

W dniach 15,16,17 kwietnia napisaliśmy swój pierwszy w życiu
egzamin - egzamin ósmoklasisty. Stres był ogromny każdego
dnia, bo przecież od wyników zależy nasza przyszłość,ta
dalsza i ta bliska. A co mówią moi koledzy na temat
egzaminu?
Weronika: Myślałam, że będzie gorzej.
Julia: Matematyka była średnio trudna, ale język polski i język
angielski był łatwy.
Zuzia: Język polski i matematyka okazały się bardzo proste, a
język angielski nie był tak trudny, jak zapowiadali.
Patrycja K.: Najtrudniejszy był język angielski.
Michał K.: Myślałem, że będzie trudniej.
Paweł: Sama nuda.
Bartek: Jedyne, co wyniosłem z tego sprawdzianu, to butelka
wody.
Michał L.: Wszystkie zadania były dosyć proste.
Patrycja Ż.: Poszło bardzo dobrze.
Patrycja S.: Stres, który był przed egzaminem, okazał się
zbędny, ponieważ nie było żle.     Patrycja S.

         
           ZAPROSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na  FESTYN
RODZINNY, który odbędzie się w
naszej szkole 8 czerwca 2019r. o
godz. 9.00.
W programie m.in.:
- występy artystyczne uczniów:
śpiew, taniec, 
-PICCOLAND (dmuchane zamki,
trampoliny, piłeczki...),
-kawiarenka,
- gry i zabawy,
-konkursy zręcznościowe.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
           NAPRAWDĘ WARTO!

     

L.L.

L.L.
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              TAM   WARTO  WYBRAĆ  SIĘ  W  czerwcu...
Toskania najpiękniejsza jest właśnie wiosną. Dookoła zielenią się pola, turyści jeszcze nie jadą tłumami.
Spróbujcie wina z okolicznych winnic, odwiedźcie średniowieczne miasta i przejdźcie drogami wśród
toskańskich wzgórz.
Warto wybrać się do hiszpańskiej Katalonii, zanim zaatakuje tam upalne letnie słońce. Skandynawia odpoczywa po zimie, dni są długie,

jest ciepło, warto wybrać się na hiking lub wycieczki rowerowe do jednego z jej krajów.

Wiecie, że wtedy na Antarktydzie zaczyna się właśnie sezon na rejsy? Im wcześniej się tam udacie tym większe szanse na zobaczenie gór

lodowych i nieskazitelnie białego śniegu!

Położony na Atlantyku Zielony Przylądek chętnie przywita Was o tej porze roku. Lazurowy ocean, białe plaże, gorące źródła i afrykańska

kultura - czy trzeba jeszcze długo namawiać?Ostatnia szansa, żeby zobaczyć pola tulipanów Holandii! Sezon trwa tylko do maja.

Grecja jest magiczna w czerwcu. Warto wybrać się na wyspę Paxos lub zwiedzić fascynującą Kretę,
gdzie można znaleźć do wynajęcia stylowe domy greckie. 
Czerwiec to dobry miesiąc, aby odwiedzić Japonię. Temperatury w Tokio są umiarkowane, ogrody są w
pełnym rozkwicie, a góry zielone. Ogrody Kenroku-en w Kanazawa są uważane za jedne z
najpiękniejszych w Japonii. 
Czerwiec to bardzo dobry czas na rowerowe wyprawy po Francji lub różne rodzaje pieszych wycieczek. 
Osoby lubiące zdrowy tryb życia mogą wybrać urlop z fitnessem we włoskich kurortach.                     

                                                                                                    Michał Lewandowski

    CZERWIEC   W  PRZYSŁOWIACH

Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzom pewny
raj.

Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni.

Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy
mruży.

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na
łące. 

Czerwiec stały, grudzień doskonały. 

W czerwcu pełnia sprowadza burze, ostatnia
kwadra zaś deszcze duże. 

Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero
Najświętsza Panna utuli. 

Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na
przeszkodzie. 

                          Patrycja K.

        
                      Ferrero Rocher

250g herbatników kakaowych
1 puszka masy krówkowej czekoladowej
500g sera mascarpone
250ml śmietanki 30%
150g wafelków orzechowych bez czekolady
150g orzeszków ziemnych solonych
1 łyżka cukru pudru
12 pralinek do dekoracji
1 tabliczka mlecznej czekolady
Orzeszki przekładamy do foliowego worka,
rozbijamy tłuczkiem, wafelki kruszymy.
Mascarpone i śmietankę  miksujemy do
uzyskania sztywnej masy. Odkładamy 1/3
masy, dodajemy do niej 1 łyżkę cukru
pudru i mieszamy. Do pozostałej części
kremu dodajemy połowę orzeszków,
pokruszone wafelki i 2 łyżki masy
kajmakowej. Na kolejne warstwy
herbatników wykładamy kolejno
przygotowane masy. Na górę zostawiamy
masę białą i dekorujemy pralinami.

                 Redakcja
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                                    Humor
1. Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym gość
pyta ordynatora, jakie kryteria stosują, aby
zdecydować, czy ktoś powinien zostać zamknięty
w zakładzie, czy nie.
 Ordynator odpowiedział:
- Napełniamy wannę, a potem dajemy tej osobie
łyżeczkę do herbaty, kubek i wiadro i prosimy, aby
opróżnił wannę.
- Aha, rozumiem - powiedział gość. - Normalna
osoba użyje wiadra, bo jest większe niż łyżeczka,
kubek.
- Nie - powiedział ordynator. - Normalna osoba
pociągnęłaby za korek. Chce pan pokój z
widokiem, czy bez?

2. W sądzie:
- Czy świadek wie, kto zabił ofiarę?
- Nie, wysoki sądzie.
- Czy świadek zdaje sobie sprawę, jaka jest kara za
kłamstwo pod przysięgą?
- Znacząco mniejsza niż za morderstwo, wysoki
sądzie.
                                Weronika

                                                                  

                             

           DZIEŃ  ZIEMI 

   Dnia 26.04. 2019r. odbyły się w naszej
szkole obchody Światowego Dnia
Ziemi. Pierwszym punktem tej imprezy
było kilka słów nauczyciela przyrody o
tym święcie. Następnie uczniowie klasy
VI przygotowali przedstawienie
promujące dbałość o czystość naszej
planety. Na koniec uczniowie klas III-VIII
wykazali się wiedzą na temat ekologii w
turnieju wiedzowym. Oczywiście nie
zabrakło też piosenek o tematyce
ekologicznej - swoje umiejętności
wokalne zaprezentowali dzieci z
oddziału przedszkolnego oraz
uczniowie klasy I.
                                  Julia Nowicka

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.
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    Zwiedziliśmy   WROCŁAW  I  OKOLICE    

              Wycieczka   była naprawdę udana!    

Afrykarium
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                         Ostrów Tumski
 
 To najstarsza i zabytkowa część
Wrocławia, która powstała na
ówczesnej wyspie na obszarze
przepraw na Odrze w okolicy
ujścia rzeki Oławy. Rzeka,
rozgałęziając się na liczne odnogi,
utworzyła tu wyspy. Obecnie
Ostrów Tumski nie jest już wyspą.

                                                         
    
                    ŚLĘŻA
  Zdobyliśmy  małą górę, co pozwoliło poczuć
przedsmak tego, co czują prawdziwi zdobywcy
szczytów.  Ślęża jest najwyższym szczytem
Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego.
Jego wysokość  wynosi 717,5 m n.p.m. Widok
ze Ślęży jest imponujący ze względu na znaczną
wysokość względną, która ma ponad 500 m.
Nas za trudy wspinaczki spotkało ogromne
szczęście - pogoda była tak sprzyjająca, że ze
szczytu naszym oczom ukazała się większa
część Wrocławia. Niektórzy naprawdę
zaniemówili. jeszcze lepszymi wynikami swoje
oczy cieszyli ci uczestnicy wycieczki, którzy
wspięli się na wieżę widokową. Naprawdę było
warto.

                                   Patrycja Ż.

                                  

L.L.

L.L.

L.L.
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  7 pytań do... pielęgniarki oddziału
kardiologicznego Małgorzaty

Poznańskiej 
1.  Jaką szkołę Pani skończyła ?
  - Skończyłam liceum medyczne, a potem studia
medyczne - kierunek pielęgniarstwo.
2. Na czym polega Pani praca ?
  - Opieka nad pacjentami z chorobami serca. Są to
pacjenci, którzy przeszli zawał serca lub mają
zaburzenia rytmu serca oraz inne choroby. Ja
pracuję na sali intensywnego nadzoru
kardiologicznego, gdzie przebywają pacjenci
głownie w stanie krytycznym. Pacjenci są
całodobowo monitorowani, dzięki czemu możemy
cały czas obserwować ich wyniki. Mamy również
pacjentów z zaburzeniami oddychania, którzy są
podłączeni do respiratorów, a także pacjentów po
zabiegach np. koronarografii lub angioplastyce.
3. Co Pani lubi najbardziej w swojej pracy ?
  -Jeżeli widzę, że pacjent, który trafił do nas w
ciężkim stanie, odzyskuje siły, a jego stan się
poprawia i wychodzi o własnych nogach. To jest dla
nas najważniejsze. Śmierć pacjenta nie jest nam
obojętna. My także to przeżywamy.
4. Dlaczego wybrała Pani akurat ten zawód ?
  - Trudno mi powiedzieć. Od dziecka podobał mi
się ten zawód. Od zawsze bawiłam się w
pielęgniarkę . Chciałam pomagać ludziom.
5. Jak wygląda Pani dzień e pracy?
  - Rano przychodzimy i zdajemy raport. Nocna
zmiana opisuje stan każdego pacjenta -  na co
mamy zwrócić uwagę, czy występowały jakieś
zaburzenia rytmu. Następnie dokonujemy
pomiarów temperatury i ciśnienia oraz pobieramy
krew. Zdarzają się poważne przypadki, które
przerywają nasze rutynowe czynności, np.
reanimacja. Do naszych zadań należy także
zmiana opatrunków po operacjach oraz
przygotowywanie pacjentów do nich. Podajemy
również różne leki doustne i dożylnie lub pacjentów
tego wymagających karmimy przez sondę. 
6. Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie ?
  - W zawodzie pielęgniarki pracuję już 30 lat.  
7. Czy już jako dziecko chciała Pani być
pielęgniarką ?
- Tak, chciałam już nią być jak dziecko. Bawiłam się
w ,, Panią Marylę". Dawałam zastrzyki misiom.
Leczyłam kaczki u dziadków na wsi. Sama kupiłam
wodę utlenioną i bandaż, aby opatrzyć i odkazić
nogę kaczuszki.

                     

    NASZE  SUKCESY
GAPA - O.
Korzeniewska, Sz.
Rosiński i W.
Rembecka zdobyli
wyróżnienie w
kategorii: PLASTYKA.

P. Sodel i M.
Lewandowski zdobyli
II miejsce w
Gminnym Konkursie
Ortograficznym.

      CO  ROBIĆ  W  WOLNYM   
                   CZASIE?

1. CZYTAĆ
2. IŚĆ  NA  SPACER
3. GRAĆ  W  KARTY  Z RODZINĄ 
4. GRAĆ W PIŁKĘ Z KOLEGAMI
5. UPRAWIAĆ  SPORT
6. GRAĆ W  GRY KOMPUTEROWE
7. GRAĆ W GRY  PLANSZOWE
8. BAWIĆ SIĘ  ZE  ZWIERZĘTAMI
9. SPAĆ
10. ODPOCZYWAĆ
11. POMAGAĆ  RODZICOM
                                
                                         REDAKCJA
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    FOTOREPORTAŻ 
     Z  WYCIECZKI  
    DO WROCŁAWIA

Ostrów Tumski

Stare Miasto Kolejkowo

Ogród Japoński

Park w Trzebnicy Hydropolis

L.L.

L.L. L.L.

L.L.

E.Z. E.Z.
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