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I przyjaciel, i wróg!

BO NAWET BUDZIĆ SIĘ MOŻNA... Z KLASĄ!
Startujemy! Pierwsze wydanie internetowe!

Za każdym razem ten sam
dźwięk, a jednak lepiej brzmi... 

na koniec lekcji!

.

Pobudza bardziej niż kofeina!

Zwykłe
urządzenie,
a jaka siła...
manipulacji!

Przedmiot posiadający
umiejętność motywacji i...

demotywacji!
.
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WAKACJE... ZNÓW BĘDĄ
WAKACJE!

Ale póki co, mamy dla Was kilka
niezawodnych wskazówek, które

ułatwią  powrót... w szkoły
świeżutkie progi!

1.
DZIEŃ ZACZYNAJ WCZEŚNIEJ!

Karaluchy pod poduchy
o rozsądnej godzinie, a poranek

nie będzie torturą :)

2.
PRZYGOTUJ LISTĘ!

Sprawunki, co i jak, gdzie, kiedy...
bez zbędnego odkładania  "na

później".

3.
JEŚLI WIECZOROWĄ PORĄ...

ogarniesz plecak i ciuszek, to
wczesnym rankiem zaoszczędzisz

mnóstwo czasu.

 
                                             4.
                              ZJEDZ ŚNIADANIE! 
Obowiązkowo i każdego dnia! Intensywny czas przed Tobą i będziesz
potrzebować... paliwa!!!

                                             5.
    RÓB DOBRE WRAŻENIE NA NAUCZYCIELACH BO...
to niesamowicie ułatwia uczniowski żywot!
Aktywność na lekcjach, punktualność, odrabianie zadań domowych... 
i łapczywe pochłanianie wiedzy sprawi, że zapunktujesz i poprawisz swój
wizerunek w oczach (niejednego) belfra!

                                            6.
                                 ROZWIJAJ SIĘ!
Ucz się, podejmuj wciąż nowe wyzwania, działaj!
Może jeszcze nie dotarło to do Ciebie, ale masz przed sobą najfajniejszy
czas w życiu! Będziesz za nim tęsknił... bo szybko się
skończy!                                                                                    ---------->

.

POWODZENIA!
DACIE RADĘ!

.
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TELEWIZJA

.

Aby upamiętnić 80. rocznicę
wybuchu drugiej wojny światowej

telewizja HISTORY wyprodukowała 
serię wyjątkowych wywiadów pt. „DZIECI WOJNY” 

„Najbiedniejsze są zawsze dzieci w czasie wojny, bo są
najsłabsze, najbardziej bezbronne. Wojna jest najgorszym
wydarzeniem w życiu każdego narodu, żaden naród na tym
nie wygrywa”, stwierdza w wywiadzie jedna z bohaterek
cyklu, Wanda Traczyk-Stawska. 

W serii rozmów bohaterowie opowiadają o swoich
wspomnieniach z września 1939 roku, kiedy powinni byli
rozpocząć rok szkolny, a wybuch wojny zmusił ich do
opuszczenia domu. 

Przed kamerami opowiedzieli o tym, jak inwazja
hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji wyglądała z ich
dziecięcej perspektywy... jak bycie „dzieckiem wojny”
wpłynęło na ich późniejsze życie.

ZOBACZCIE  
I POSŁUCHAJCIE...

BO
MACIE

SZCZĘŚCIE!

To były polskie dzieci, ufne, radosne, spokojne, 
a wróg w dziecięcym ich życiu rozpętał okrutną wojnę...

"HISTORY"

.
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NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!

I znowu...
trzeci wrześniowy weekend
będzie przebiegał pod
znakiem wspólnego
działania na rzecz
poszanowania środowiska.

Temat tegorocznej edycji to
"Nie śmiecimy -
sprzątamy - zmieniamy!" 

I do tego Was szczególnie
zachęcamy: podejmujcie
działania, dzięki którym
nauczymy się nie tworzyć
niepotrzebnych odpadów 
i będziemy 
EKO-ODPOWIEDZIALNI!

Mija właśnie 
25 lat od
powstania
Fundacji
„Nasza
Ziemia”,
organizacji,
którą założyła
Mira
Stanisławska-
Meysztowicz,
Polka
mieszkająca 
w Australii. 

Od początku
swojego
istnienia
Fundacja
koordynuje
największą,
ekologiczną
Akcję

- „Sprzątanie
Świata –
Polska”, której
idea
przywędrowała
do nas 
z Antypodów. 

„Clean Up The
World”
narodziła się 
z inicjatywy
posprzątania
Zatoki
Sydneyjskiej
przez
australijskiego
podróżnika 
i żeglarza, 
Iana Kiernana.
W roku 1993
stała się już
ogólnoświatową

akcją pod
patronatem
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych.

Rok później,
wystartowała jej
pierwsza edycja
w naszej
Ojczyźnie,
zaszczepiona 
z powodzeniem
na grunt polski
przez
założycielkę
Fundacji
“Nasza Ziemia”.

Dołączajcie do
wydarzenia na
FB - "W tym
roku

posprzatam
mój kawałek
Polski".
 
Udostępniajcie 
i zapraszajcie
do wydarzenia
swoich
przyjaciół,
rodziny,
kolegów ze
szkoły! 

Jeśli każdy 
z nas
posprząta
tylko kawałek,
to razem
posprzątamy
całą Polskę! 

.
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WĄSÓW

CHŁOPAKU!   
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Z okazji 
zbliżającego się 
DNIA CHŁOPAKA
życzymy Wam
koledzy:

* radości

* uśmiechu

* wąsa przedniego...

jak w odzie
Franciszka Dionizego!

ODA DO WĄSÓW

...
Gdy pa łasz cu dze mie rzył gra ni ce,
A wzrok mar so wy ser ca mi wła dał,
Uj mu jąc wtenczas oczy ko bie ce
Bo żek mi ło ści na wą sach sia dał.

Gdy szli na po pis ry ce rze nasi,
A mę stwem tchnę ła twarz oka za ła,

Ma ry na pa trząc szep nę ła Basi:
"Za ten wąs czar ny ży cie bym dała."

Gdy nasz Czar niec ki sły nął że la zem
I dla oj czy zny krew swą po świę cał,
Wszyst kie go Po lki wiel bi ły ra zem,
A on tym cza sem wąsa pod krę cał.

Jana Trze cie go gdy Wie deń sła wił,
Głos był po wszech ny mię dzy Niem ka mi:

"Oto król Pol ski, co nas wy ba wił,
Jak że mu pięk nie z tymi wą sa mi!"

...

Franciszek Dionizy Kniaźnin

CZAR!
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Szkolny Dzwonek BIS 
POSZUKUJE NIELETNICH REDAKTORÓW!

Jak sami widzicie, rozpoczęliśmy szkolną zabawę z platformą
JUNIOR MEDIA.
Ale to również nauka dziennikarstwa. 

Chcielibyście dołączyć do naszego redakcyjnego składu?

Nie zastanawiajcie się długo!
Macie tu możliwość uzyskania wskazówek od profesjonalnych
dziennikarzy i reporterów, szanse na uczestnictwo w bezpłatnych
warsztatach dziennikarskich oraz ciekawych konkursach.

Junior Gazeta pozwoli Wam rozpocząć przygodę z mediami.
Poznacie specyfikę tej pracy, weźmiecie udział w debatach,
będziecie pisać teksty do prawdziwych dzienników.

A już za chwilę... dostaniecie własną kolumnę w Gazecie
Wrocławskiej! 

                           ✍ ️� �  �  �
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