
Wakacyjna przygoda!

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 w
Polance Wielkiej
Polanka Wielka ul. Długa
14,
32-607 , Polanka WielkaWydanie specjalne
06/19

                         WIELKIE PODSUMOWANIE!

Jak wiecie rok szkolny 2018/2019 niedługo się kończy, będzie dłuższa przerwa bez nauki,
ponieważ są wakacje! Czas więc na podsumowania.
W tym roku szkolnym wiele się wydarzyło:
·  Zielona szkoła – Krynica Morska Piaski, Biała Szkoła
·  Imprezy środowiskowe: Ekofestyn „Śladami gwiezdnych wojen”, Dni Kultury i Sportu, IX
Rodzinny Rajd Rowerowy,
·  Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę:wycieczka edukacyjna  do
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, otwarcie wystawy „Nasza Niepodległa”,
·  Imprezy szkolne: Obchody Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Uczniowskie Halloween,
Magiczny andrzejkowy wieczór, Mikołajkowe szaleństwo, Dzień Babci i Dziadka, Wieczór
integracyjny, Tłusty czwartek, Prima Aprilis, Obchody Światowego Dnia Ziemi itp.
·  Wycieczki, wyjazdy: wycieczka do Lanckorony, Moszny, Krakowa, Wieliczki,
·  27 – Finał WOŚP,
·  Akademie, apele,
·  Dzień otwarty szkoły dla przyszłych uczniów klas pierwszych,
·  Zawody sportowe, turnieje, konkursy,
·  Akcje: „Tydzień języka angielskiego”, „Galaretka zamiast ciastka i cukierka”, „Przyrodnicze
show” itp.
Nie sposób wymienić wszystkich działań – tak wiele ich było! Dzięki nim dobrze się
bawiliśmy, dużo się nauczyliśmy i zdobyliśmy nowe umiejętności.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym – 2019/2020! Udanych wakacji!
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1.Spootkaj się z
przyjaciółmi.
2.Posprzątaj w pokoju :)
3.Stwórz swój własny
dziennik.
4.Urządź na polu ,,bitwę" z
balonami wypełnionymi
wodą.
5.Wybierz się na wycieczkę
rowerową.
6.Zrób sałatkę owocową.
7.Zrób listę zakupów na
nowy rok szkolny.
8.Pojedź do najlepszego
przyjaciela na nockę.
9.Pojedź na basen.
10.Poopalaj się.
11.Poczytaj ciekawe
książki:)

                  
                  11 sposobów na wakacyjną nudę
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     ,,Do wszystkich chłopców, których kochałam" 
                                Jenny Han
  Lara Jean ukrywa swoje listy miłosne w pudle na
kapelusze, które podarowała jej mama. To nie są listy,
które ktoś wysłał do niej, to ona je napisała. Jeden do
każdego z chłopców, w których kiedyś się kochała.
Łącznie pięć dowodów na złamane serce. Kiedy je
pisze, zamyka w nich wszystkie swoje uczucia,
pozwalając sobie na wyrażanie wszystkiego, czego
nie odważyłaby się powiedzieć wprost. Te listy są
tylko dla niej, nikt więcej nie ma prawa ich czytać. Do
dnia, kiedy ktoś decyduje się wysłać je odbiorcom.
Każdy z pięciu chłopców dostaje swój list, a życie
miłosne Lary Jean nagle wymyka się spod kontroli.

                        ,,Zosia z ulicy Kociej"
                          Agnieszka Tyszka
„Zosia z ulicy Kociej” to przezabawna seria o
perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwariowanej rodzinki.
W pierwszej części sporo niespodzianek: konkurs na
Pajęczą Twarz Roku, trup na schodach, taniec z
pralkami, a nawet spotkanie z pewnym
Bezskorupciastym!

                  ,,O psie, który wrócił do domu"
                          W. Bruce Cameron
Każdy pies pragnie być blisko swojego człowieka.
,,O psie, który wrócił do domu" to piękna i
wzruszająca opowieść o odważnym psie, który
wyrusza w niezwykłą podróż, aby wrócić do swojego
najlepszego przyjaciela.

                            Never Never
              Colleen Hoover i Tarryn Fisher
Charlie i Silas są jak czyste karty. Nie wiedzą, kim są,
co do siebie czują, skąd pochodzą ani co wydarzyło
się wcześniej w ich życiu. Nie znają swojej
przeszłości. Pomięte kartki, tajemnicze notatki i
fotografie z nieznanych miejsc muszą im pomóc w
odkryciu własnej tożsamości.Ale czy można
odbudować uczucia? Czy można chcieć przypomnieć
sobie... że ma się krew na rękach? A jeśli prawda jest
tak szokująca, że tylko zapomnienie chroni przed
szaleństwem? Umysły Silasa i Charlie pełne są
mrocznych tajemnic.On zrobi wszystko, by wskrzesić
wspomnienia.Ona za wszelką cenę chce je
pogrzebać.

                             Leszek Peszek  
                              Marko Kitty
 Uwaga! Oto przed wami Leszek Peszek, czyli Koleś
Pecholeś – największy pechowiec (i największy
szczęściarz, to zależy) w całym Fufatkowie, znany
szantażysta i bajerant. A także jego siostra Melinda,
prawie nastolatka, oferma do kwadratu i aparatka. Do
tego ich rodzice, kot i utrapieni sąsiedzi oraz cała
masa mniej lub bardziej zakręconych ziomali.
Przygotujcie się na ostrą jazdę przy czytaniu, pękanie
ze śmiechu i pukanie się w czoło, dreszcze emocji (i
obrzydzenia).

                       
                   5 najciekawszych książek na lato
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             Zostań autorem wakacyjnej opowieści! 
        Ogłaszamy konkurs na wakacyjną opowieść!

  Julka z Frankiem i Kubą właśnie wracali z ogniska. Było już dosyć ciemno i późno, ale bez problemu odnaleźli
drogę wiodącą przez las.  Nagle w krzakach coś zaszeleściło. 
- Słyszeliście to? - szepnęła Julka.
- Przesadzasz! To pewnie zabłąkane zwierzę - uspokoił ją Kuba.
Nie miałby nic przeciwko temu, aby dziewczyna chwyciła go za rękę. Od jakiegoś czasu ta ładna, wysoka
nastolatka podobała mu się coraz bardziej. Już nie traktował jej jak zwykłą koleżankę. Owszem była jego dobrą
przyjaciółką. Ale teraz... Może ośmieliłby się, gdyby nie Franek należący do ich paczki.
- O której jutro jedziemy? - znienacka spytał Franek.
- Nie wiem, czy chcę tam jechać.
-Już najwyższy czas stawić temu czoło. - odparł Kuba.
-Pośpieszmy się, musimy się wyspać! ...

Zostań autorem wakacyjnej opowieści !!!
 Ogłaszamy konkurs na wakacyjną opowieść! Uwzględnij wstęp, umieść akcję w atrakcyjnym miejscu powiatu
oświęcimskiego, wprowadź wątek kryminalny i miłosny, zaplanuj zaskakujące zakończenie. Na prace czekamy
do dnia 30.09.2019 :D



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Wydanie specjalne 06/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wakacyjna przygoda!

Rozrywka na smartfonach
kojarzy się przede
wszystkim z pobijaniem
kolejnych rekordów i
układaniem kolorowych
klocków. Jednak od kilku
lat trend ten ulega zmianie.

Trening profesjonalnego gracza najczęściej może
kojarzyć się nam z przesiadywaniem godzinami przed
komputerem. Jednak mało kto wie, że za każdym
zawodnikiem esportowym stoi sztab ludzi: trenerzy,
menadżerowie, PR-owcy, a nawet medycy i
psychologowie. Wszyscy oni czuwają nad rozwojem,
karierą i wizerunkiem każdego z wielkich graczy
esportowych.

Profesjonalna rywalizacja na urządzeniach
przenośnych zaczęła się na poważnie dwa lata temu,
kiedy to studio Supercell, twórcy popularnej gry Clash
Royale, zorganizowało turniej Crown Championship
World Finals 2017. Każdy z uczestników chciał
zagarnąć dla siebie kawałek z puli nagród wynoszącej
400 tys. dolarów. Według Esports Charts ich starcia
za pomocą internetowych transmisji śledziło aż 236
tys. widzów. 
Tak jak w przypadku „realnych” sportowców, gracze
wirtualni zrzeszeni są w drużyny i rozgrywają swoje
mecze zarówno w systemie ligowym jak i podczas
turniejów, a takich nie brakuje. 

Gry stały się popularne - tak bardzo, że według
Newzoo jest to obecnie jedna z najczęściej
oglądanych kategorii treści na YouTube.Kultura
graczowa, niegdyś kojarzona jedynie z grupami
zapalonych pasjonatów, aktualnie staje się normą i
zaznacza coraz bardziej swoją obecność we
współczesnym świecie.

                         Czy gry to tylko e-sport?

                                - sprawdź sam!


