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1. Najciekawsze święta miesiąca �

2. Odliczanie do ważnych wydarzeń�

3. Tatralandia-popularny słowacki Aquapark�

4. Epidemia Koronawirusa z Wuhan

5. Szkolny Turniej Piłki Siatkowej
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  NAJCIEKAWSZE ŚWIĘTA   
MIESIĄCA�

2 LUTY� ♀ ️

2 lutego jest narodowy Dzień Pozytywnego
Myślenia.  Twórczynią tego wspaniałego święta
jest Kristen Harrell.

2 luty �

Dzień Świstaka ma oznajmić zakończenie zimy.
Wypada ono w święto kościelne Matki Boskiej
Gromnicznej.

9 LUTY�

9 lutego Międzynarodowy Dzień Pizzy. Tego
dnia wszystkie łasuchy zajadają się pizzą, aż do
bólu brzucha.

15 LUTY� ♀ ️
Święto zakochanych dobiega końca, a samotni
mogą się cieszyć, 15 lutego jest Dzień Singla.

                                                                                   Martyna Gajda
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KLASOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

   Tatralandia to jeden z największych i
najpopularniejszych Aquaparków na
Słowacji. Miałam przyjemność tam być przy
okazji niespodzianki, która polegała właśnie
na 2-dniowym pobycie w tym miejscu. Jest
tam mnóstwo zjeżdżalni wodnych  i 
basenów  zarówno  dla  najmłodszych  jak  i 
dla  tych  trochę starszych.    Nie    brakuje   
również    barów,   restauracji    i    stoisk    z 
jedzeniem. Główną  atrakcją  szczególnie  w 
zimie  są  termy.  Jest  tam  siatka   do 
siatkówki,  kosze  do  koszykówki  i  ścianka 
wspinaczkowa. Uważam,  że   można   się  
tam   świetnie   bawić   całą  rodziną.� ♂ ️

            T   A   T   R   A   L   A   N   D   I   A

    3 lutego klasy siódme rozegrały między
sobą turniej piłki siatkowej w sali
gimnastycznej przy ul. Konarskiego w naszej
szkole. Zawody zorganizowali nasi wuefiści.
Turniej zaczął się na 5 lekcji, a zakończył na
7. Trwał on 3 godziny, ponieważ drużyny
musiały grać "każda z każdą". Tak było u
dziewczyn i chłopców. Spośród dziewcząt
wgrała klasa 7c (oczywiście!). Nasi chłopcy
również zwyciężyli. Skład naszych drużyn:
1. Mateusz, Kuba J.,  Kuba P.,  Dominik, Maks,
Kacper, Bartek.
2. Wiktoria, Hania, Natalka, Julita, Nastka,
MiIena.                                                 W.Ł. 
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  KORONAWIRUS

        Odliczanie do ważnych     
                    wydarzeń

Aktualne dnia 27.02.2020

DZIEŃ KOBIET : 10 dni� 

EGZAMIN 8 kl. : 53 dni�

DZIEŃ DZIECKA :  95 dni�

WAKACJE :  119 dni�

                                                                              JULIA KRAKOWSKA

       Wszyscy rozmawiamy teraz o koronawirusie. Co to jest?
Wirus, który rozprzestrzenia się po całym świecie.
      Nowy patogen należący do rodziny Coronaviridae
najprawdopodobniej „przeskoczył” na ludzi z dzikich ssaków
zwanych łuskowcami. Pierwszy zanotowany przypadek
zarażenia zanotowano 8 grudnia 2019 r. w Wuhanie. Chiny
zgłosiły to dopiero 31 grudnia  Światowej Organizacji Zdrowia,
nie mówiąc tego swoim obywatelom.   Za sianie paniki władze
karały lekarzy, którzy ostrzegali przed nową chorobą.
Później Wuhan oraz okoliczne miejscowości prawie
odcięto od świata. Z centrum epidemii udało się
wydostać 5 milionom ludzi. Koronawirus powoduje
chorobą przypominającą wirusowe zapalenie płuc.
Pierwsze objawy mogą pojawić się 14 dni od
momentu zakażenia. 
RADY:
MYJMY CZĘSTO RĘCE, nie kaszlmy, ani nie kichajmy na nikogo. Gdy źle
się czujemy, zostajemy w domu. Nie chodźmy chorzy do szkoły.

                                                                             zebrała Martyna Gajda
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