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W SZKOLE NIBY PUSTO, A TAK WIELE SIĘ DZIEJE!

 O BEZPIECZEŃSTWIE W "KOLE FORTUNY"
   Koło z telewizyjnej gry „Koło fortuny” stało się metodą, narzędziem, pomocą dydaktyczną ,
którą bardzo często nauczyciele wykorzystują w swojej edukacyjnej pracy.

  Miesiąc maj w naszej szkole dotyczył bezpieczeństwa. Uczniowie klas czwartych zmierzyli się z
zadaniem polegającym na stworzeniu „Drogowego koła fortuny”. Pytania były różne, np.: Dlaczego
zakładamy odblaski? Jaki dokument powinien posiadać rowerzysta ? Pod jaki numer alarmowy
zadzwonisz, kiedy zauważysz pożar?  Pytania dotyczyły również znaków drogowych i nie tylko.
Samodzielne przygotowanie gry jak i udział w zabawie,  to również doskonały sposób na utrwalanie
wiadomości.
   Nie udało się zrobić klasowego konkursu wiedzy podczas zajęć z techniki, wiadomo dlaczego. Nasi
uczniowie postanowili zaprezentować swoje prace w nieco inny sposób - nagrywając filmiki, na
których mogliśmy zobaczyć uczniów kręcących swoim kołem, odpowiadających na pytania, które
wylosowali.
   W czasach trudnych dla wszystkich ze względu na pandemię, nauczani zdalnie, możemy zauważyć,
że kreatywność uczniów nieustannie się rozwija! Tak trzymajcie!

                                                                                                  Nauczyciel techniki Anita Jaworska

EKOLOGICZNE POTWORKI STWORZONE W CZASIE
"KORONKI"

  

Żółty, niebieski, zielony…żółty, niebieski, zielony… i tak dalej, i tak dalej. Dla osób, które na co dzień
zajmują się sumiennym recyklingiem, wspomniane kolory należą do ulubionych. Dzięki właśnie takiej
segregacji uczniowie klas piątych nie musieli długo szukać materiałów potrzebnych do wykonania
kolejnego zadania z pracy techniki!
Wystarczyło tylko hasło: Ekologiczne stworki/potworki. Odrobina czasu i pomyślunku i… sami proszę
popatrzcie na rewelacyjnie wykonane prace naszych uczniów.
                                                                                              Nauczyciel techniki Anita Jaworska

                      PTAKI WŚRÓD NAS
     Uczniowie klas 6 ostatnio na lekcji uczyli się na temat ptaków. Odkrywali tajemnice życia tych
zwierząt. Dowiedzieli się, że wśród tej grupy organizmów występuje bardzo duże zróżnicowanie pod
względem budowy zewnętrznej.
    Zadaniem uczniów było dokonanie obserwacji ptaków, które zobaczyli w najbliższej okolicy (parku,
lasu, ulicy, podwórku). Nie było to proste zadanie ponieważ ptaki są płochliwymi zwierzętami i trzeba
zachować niebywałą ostrożność. Jednak niektórym się udało sfotografować nawet parkę (Panią
Rudzik i Pana Rudzika). Od razu rzuca się w oczy, że u ptaków występuje dymorfizm płciowy. Inne
ptaki uchwycone przez młodych fotografów to m.in. sroka, dudek, kos.

                                                                                           Pani od biologii
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KOLEJNE KOSMICZNE PODBOJE 
UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY

    Pewnie wielu z Was chciałoby choć raz postawić nogę na księżycu...Mam nadzieję, że
niektórym spełni się to marzenie...a na pewno dwóm projektantkom z klasy 6d - Oli Maj i Basi
Pieli.

 Ich zainteresowania krążą właśnie w tym kierunku, zatem połączyły swoją pasję informatyczną z
pasją kosmiczną, biorąc udział w ogólnoświatowym projekcie ESA and the Airbus Foundation, in
partnership with Autodesk - Moon Camp Discovery. W Moon Camp Discovery misją drużyny było
zaprojektowanie 3D jednego elementu Obozu Księżyca za pomocą programu do projektowania
przestrzennego Tinkercad. Nasza drużyna Supernovas, czyli Ola i Basia wykonały projekt lądownika
księżycowego, a ich projekt znalazł się w Galerii Mooncamp Discovery wśród prac z całego świata.
Nie dość, że należało wykazać się kreatywnością, to jeszcze umiejętnością programowania
przestrzennego i znajomością języka angielskiego, ponieważ projekt należało opisać w języku
angielskim. 
   Gratulujemy zaangażowania i pasji naszych uczennic, a w Galerii można obejrzeć ich dzieło.

                                                                                      Anna Rakowska

                     PIĘĆ SPOSOBÓW 
  JAK NIE ZWARIOWAC NA KWARANTANNIE
   Wszyscy wiemy, co aktualnie dzieję się dookoła, panuje wirus, przez którego jesteśmy
zmuszeni większość czasu spędzać w domach. Niestety nie każdemu sprzyja taka izolacja od
świata, więc co robić, by nie zwariować?
1.Czytanie książek.
Książki to stary i sprawdzony sposób na nudę. Czy to przygodowe, czy fanstastyczne, kryminały lub
biografie, sprawiają wiele frajdy, więc czemu by nie usiąść na kanapie i otworzyć książkę? Może
poprawić humor oraz zaciekawić.
2. Kontakt online ze znajomymi, rodziną.
Aktualnie nie możemy aktywnie spotykać się ze znajomymi, oraz z rodziną, dlatego używamy
komunikatorów online. Możemy używać telefonów, tabletów, komputerów, dzięki którym łatwo się
komunikować poprzez rozmowy wideo, kiedy wszystkie osoby mają włączoną kamerę. Można też po
prostu zadzwonić lub napisać.
3. Gotowanie
Każdy ma swoje ulubione dania, czy to z Polski, czy na przykład z dalekiej Azji, więc kiedy podczas
kwarantanny mamy dużo wolnego czasu, można spróbować samodzielnie lub z pomocą rodziny coś
upichcić. Dzięki takim próbom kulinarnym można rozwinąć swoje umiejętności gotowania, oraz mieć z
tego wiele radości!
4. Aktywność fizyczna
Aktualnie, dopóki siłownie są zamknięte, a zajęcia sportowe odwołane, trzeba dużo ćwiczyć, by z
kwarantanny nie wyjść z dziesięcioma kilogramami więcej. Najlepiej znaleźć w Internecie trenera,
który pokazuje ćwiczenia i je powtarzać. Można również skorzystać z treningów prowadzonych online
na żywo.
5. Hobby i Pasje
Przypomnij sobie, jak wiele razy chciałeś spróbować zająć się czymś interesującym, ale nie miałeś na
to czasu. A może masz już masz swoje hobby, które chcesz rozwijać. Warto wolny czas poświęcić na
własne pasje. Pomagają one miło spędzić czas i pozwalają nabyć nowych umiejętności.

                                                                                                                         Jakub Dziennik 6C
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MAJ TO MIESIĄC NASZYCH KOCHANYCH MAM, ALE OKAZUJE SIĘ, ŻE
I TATUSIÓW,CHOĆ ICH ŚWIĘTO DOPIERO W CZERWCU

                MAMA
Mama- istota przedziwna,
nigdy nie jest zmęczona,
nie jest też naiwna.
Chodzi do pracy i pracę w domu ma.
Sprząta, pierze, gotuje i przy tym świetnie się
czuje.
Zawsze uśmiechnięta i ładnie ubrana.
Skąd bierze siły ta kobieta niesłychana?!
Ogarnia w domu wszystko.
Te proste rzeczy i trudne.
Tu ze mną rozmawia, tu zbiera skarpetki brudne.
Wiem, że nic jej nie straszne, odwaga jak u
herosa.
Wiem też, że złe dni miewa, choć nikt tego nie
pozna. 
Mamo Moja Droga- skąd czerpiesz siły?
Jak takie cechy się w Tobienarodziły?
Na te pytania mama ze spokojem odpowiada
szczerze:
-Siły czerpie od Was. 
Dla Was codzień wstaję.
Choć się kłócicie, 
to nigdy nie przestanę. 

                                     Oliwia Podeszwicka 7b

                 Moja mama
Moja mama to Agnieszka
Żadna Kaśka, Gośka ,Wieśka.
Lubi śmiać się i żartować
Na rowerze pedałować.

Ciągle chodzi ,sprząta, myje
I dlatego mało tyje.
Kiedy trzeba to da karę,
Ale nie jest grożna wcale.

Czyta ciągle bez ustanku
W wieczór,obiad o poranku.
Z wykształcenia jest biologiem
Dobrze jeździ samochodem.

Nie usiedzi na kanapie,
A gdy śpi to cicho chrapie.
I serwuje pyszne dania,
Jest mistrzynią gotowania.

Często chodzi ,,na obcasach”
Lubi biwakować w lasach.
Z mamą zawsze fajnie jest
Ona jest The best!!!!!

                         Aleksander Ossowski kl. 6c

          Wiersz o mamie
W rodzinie naszej jest bohaterka,
to nasza mama, wzrostem niewielka.
Smukła sylwetka, uśmiech szeroki,
brązowe oczy, na głowie loki.
Piękna, wesoła, wysportowana,
lubi pobiegać z samego rana.
Zawsze pomocna i kochająca,
jest naszym jasnym promykiem słońca.
Bardzo Ją wszyscy w domu kochamy,
dlatego piszę ten wiersz na Dzień Mamy.

                                Karolinka Stefaniak

             MOJA MAMA 
Moja mama jest bardzo kochana,
 lubi patrzeć w słońce
 i zbierać kwiaty na łące.
Jest bardzo sumienna
i zawsze pięknie ubrana.
Kocham moją Mamę najbardziej na świecie.
Ona mnie również  kocha, ale to już wiecie!

                                              Hania Żukowska

                          Dzień Mamy
     Parę dni temu, przed Dniem Mamy, razem z moimi siostrami umówiłyśmy się, w jaki sposób
zorganizujemy święto. 
   Każda z nas miała o innej godzinie lekcje, więc o 9:00 miałyśmy razem mamie wręczyć śliczny
telegram czekoladowy łącznie z zdjęciem naszej rodziny na okładce oraz laurkę własnoręcznie
wykonaną. Na pomysł kupienia telegramu czekoladowego wpadła moja 14-letnia siostra, Martyna.
Nie wiedziałam, co to jest, więc mi wytłumaczyła, że to czekoladki, na których widnieje dowolny napis.
Na czekoladkach o smaku mlecznym było napisane ,,Kochanej Mamie”, ponadto była data i kwiatki.
Laurka była ozdobiona serduszkami, życzeniami oraz datą wydarzenia, w środku laurki też były
unikatowe życzenia pisane prosto z serca.
   26.05.2020 (wtorek) około dziewiątej podarowałyśmy śliczny prezent. Mama była bardzo mile
zaskoczona, mimo, że wcześniej mówiłyśmy jej o tym, że prezent naprawdę się jej spodoba. Po
zakończeniu codziennych obowiązków, pojechałyśmy nad Odrę, by pospacerować i uczcić święto.     
Cały dzień naprawdę się udał i spędziłyśmy go bardzo miło.
                                                                                                          Kamila Mazur

Mama Internet
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               Moja Mama – Bohaterka!
    Wszystkie mamy są wyjątkowe, ale moja jest prawdziwym bohaterem.
    Moja mama – Kasia, jest położną i w tych ciężkich czasach pracuje na porodówce w szpitalu.
Wykonuje ona pracę ważną i dojrzałą, pomaga kobietom przy porodzie i pracuje ciągle mimo epidemii
wirusa. Jest narażona na wiele rzeczy, ale nigdy się nie poddaje. Do pracy chodzi z uśmiechem i
bardzo to lubi. Mimo wielu problemów, które są spowodowane obecną sytuacją, wciąż lubi swoją
pracę. 
   Myślę, że obecnie zawody medyczne są bardzo niedoceniane i opowiada się o nich rzeczy, które
nie są zgodne z prawdą i często raniące. Ważne jest to by podkreślać ich rolę i to jak wiele rzeczy
osoby pracujące w szpitalach muszą poświęcić by nas chronić. Gdy patrzę na moją mamę, czuję
dumę i podziw do tego co robi, jak bardzo się poświęca dla innych. Nie umiem sobie wyobrazić świata
bez tak ważnych zawodów i każdy z nas powinien okazywać im szacunek. Szczególnie teraz
powinniśmy być dla siebie dobrzy. W jej zawodzie kontakt z drugą osobą jest konieczny, więc mama
cały dyżur chodzi w ubraniach ochronnych czy przestrzega wielu zasad. Często nie ma czasu napić
się wody czy zjeść posiłku, a jej rola jest niezwykle ważna w powitaniu nowych ludzi na świecie. Ja
sam bardzo się o nią martwię i nie wiem czy po dyżurze wróci do domu, ta sytuacja jest bardzo
stresująca, ale jestem dumny, że moja mama wykazuje się tak wielką odwagą i chęcią pracy.
   Mama pracuje w systemie dwóch zmian, czyli chodzi na dniówki i nocki, więc często jej nie ma przy
mnie w domu, mimo to stara się. Słucha moich próśb, czy historii i spędza ze mną czas. To bardzo
trudne być mamą i pracownikiem szpitala, ale mimo trudu Mo ja mama spełnia to zadanie wyjątkowo
dobrze i cieszę się, że jestem jej synem! 

                                                                                     Piotr Majewski kl. 5b

Moja mama kochana
   Moja mama ma na imię Ewa. Od zawsze mieszka w Polsce, w Szczecinie. Tu też się urodziła.Prowadzi firmę ubezpieczeniową razem z moim tatą, a jej
mężem. Ja, mój brat oraz rodzice mieszkamy razem z moim mały psem i króliczkiem. Stanowimy wesołą i zgraną rodzinę.
Mama jest szczupłej postury oraz średniego wzrostu. Jest dość ciemnej karnacji, ma ciemne proste włosy. Zazwyczaj chodzi w rozpuszczonych włosach
lub luźnej kitce. Posiada drobną, piegowatą twarz z dużymi, brązowymi oczami.  W pracy zawsze elegancka, w wolne dni wybiera dżinsy i luźne sportowe
bluzy.
   Jest bardzo systematyczną i poukładaną osobą. W pracy dokładna, mająca wszystko zaplanowane. W domu lubi jak wszystko jest na swoim miejscu.
Nie lubi bałaganu mówi, że ją to męczy.I nawet jak już jest zmęczona to bierze się za sprzątanie. Jest bardzo pracowita, ale zawsze znajdzie czas dla
swojej rodziny i przyjaciół. W weekendy z mamą spędzamy razem czas na graniu w planszówki, jeździe na rolkachpieczeniuciast, które wieczorami
zjadamy oglądając rodzinnie filmy.
   Moja Mama bardzo lubi zwierzęta. Jak byliśmy z bratem mali bez problemu namówiliśmy ją na nowych domowników. Mieliśmy rybki, żółwia, chomika i
kota. Niestety ich już nie ma razem z nami, ale teraz mamy psa i króliczka.
W wolnych chwilach Mama lubi zaszyć się w spokojnym miejscu i czytać swoje czasopisma i książki, o których potem nam opowiada.Pamiętam, jak byłam
młodsza Mama wieczorami czytała mi moje ulubione bajeczki. Niektóre umiałyśmy już na pamięć, ale mimo to uwielbiałam ich słuchać.  Mama czytała i
dopowiadała do nich śmieszne historie. Uwielbiałam to.
   Mama stara się zawsze pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują. Nie odmawia potrzebującym, jak tylko może to ich wspomaga (daje jedzenie,
ciepłe ubrania, robi paczki na święta). Pamięta o tych, którzy nie poradzili sobie w życiu. Jest człowiekiem pomocnym, życzliwym oraz sympatycznym. W
szkole bierzemy udział w akcjach charytatywnych, wspieramy razem. Mama zawsze powtarza, że pomocy nie można odmówić. 
Na ogół jest osobą spokojną, lecz gdy z bratem zdenerwujemyją, potrafi być osobą mniej wyrozumiałą na krzyki i kłótnie. Moim zdaniem nikt nie jest
idealny, ale moja mama nie ma tak na prawdę wad.
   Uważam, że moja Mama jest bardzo wartościową osobą, na którą zawsze można liczyć i jej ufać. Jest osobą bystrą i potrafi wpaść na genialne pomysły.
Lubię spędzać z nią czas, ponieważ wtedy nigdy się nie nudzę.Bardzo kocham moja Mamę, dlatego uznałam, że napisze właśnie o niej. 
                                                                                                                                                 Urszula Grzymała kl. 7b
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Moja mama
   Mama nazywa się Ania i ma trzydzieści dziewięć lat. Mama jest wysoka i ma zgrabną budowę ciała
oraz owalną uśmiechniętą twarz osłoniętą równo przystrzyżonymi rudymi, prostymi włosami, a nad
szaro-zielonymi oczami unoszą się krótkie rzęsy. W twarzy mojej mamy uwagę przykuwa jeszcze
wąski nos oraz cienkie brązowe brwi i zawsze uśmiechnięte usta. Ubiera się elegancko w sukienki, a
czasami w niebieskie dżinsy. Mówi wolno i zrozumiale.
   Moja mama to mądra, bystra, energiczna osoba, która szybko podejmuje różne decyzje i
zapamiętuje z niezwykłą łatwością przepisy kulinarne. W codziennym życiu jest bardzo
systematyczna i nic nie zostawia na ostatnią chwilę. Bardzo lubi porządek i sama mnie tego uczy oraz
zachęca do sprzątania. Potrafi być także bardzo pracowita, ale czasami lubi poleniuchować. Poza tym
uwielbia spędzać czas w ogródku lub na tarasie domu. Lubi uprawiać sport: jogę, jazdę na rowerze,
rolkach, łyżwach i bieganie.
    Moją mamę cechuje życzliwość i gościnność, dlatego . dużą uwagę poświęca ona na
organizowanie czasu rodzinnego. Z nią nikt się nie nudzi, ponieważ wiele czyta i ma liczne
zainteresowania. Mama wobec wszystkich jest lojalna, ma optymistyczne nastawienie do świata,
dlatego wszyscy ją lubią.
   
  Ania wygląda jak normalna mama, ale tak naprawdę jest wyjątkowa. Bardzo tęsknię, gdy nie ma jej
w pobliżu, uwielbiam z nią spędzać czas. Moja mama jest najlepsza przyjaciółką. Bardzo ją kocham i
cenię, ponieważ jest wartościowym człowiekiem, na którego zawsze mogę liczyć.
 
                                                                                               Jagoda Nowak kl. 5b

                                        
                                            Mój kochany tata
    Wiem, że obchodziliśmy Dzień Matki i wszyscy spodziewacie się artykułu o mojej mamie, nic bardziej mylnego. Ja opiszę mojego kochanego
Tatę. Dzień Ojca zawsze traktowany jest po macoszemu. Wszyscy bez zastanowienia wiedzą, że 26maja przypada Dzień Matki, a co z Dniem
Ojca? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Sama szperam w pamięci i muszę skorzystać z Internetu, aby to ustalić. Tak 23 czerwca, to jest ta
data.
 
   Ten artykuł to jest laurka dla mojego kochanego Tatusia. Wszyscy z rodziny uważają, że jestem wierną kopią mojego Taty, dziwne ja jakoś nie widzę
żadnego podobieństwa, chyba tylko to, że genetycznie uwielbiamy czekoladę i wszystkie słodkości. Uwielbiam, jak Tata wraca z torbą moich ulubionych
słodyczy. Co prawda mama nie jest zadowolona z tego powodu, ponieważ wszystko odbija się na niedojedzeniu obiadu, który właśnie ugotowała, ale co
tam .Na razie moja waga nie wymaga liczenia kalorii. Jeśli chodzi o Tatę, to mógłby nad tym trochę popracować, bo nie chciałabym, żeby zachorował, a z
tego co się orientuję, to trochę za dużo waży. 
   Odrabianie lekcji z pomocą taty nie jest dobrym pomysłem, dlatego ten przywilej zostawiam mamie, bo ma więcej cierpliwości do mnie. Lubię spędzać
czas z tatą, nauczył mnie jeździć samochodem. Zawsze kiedy jesteśmy na wsi u mojej babci, to jeździmy sobie po okolicy, gdzie nie ma ruchu i jest
bezpiecznie. Mój tata robi najlepszą jajecznicę i zapiekanki na świecie, kiedy zawsze rano szykuje dla mnie śniadanie, czuję zapach smażonego boczku i
czuję się jak w niebie.
  Najbardziej na świecie kocham mojego tatę, kiedy pada deszcz i jest moja kolej wyprowadzenia naszego pieska Jokera na spacer, a Tatuś na ochotnika
robi to za mnie (sarkazm).
  O co, czy ja nie mam najlepszego Taty pod słońcem?
  Dwieście lat Tatusiu! 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            Zuzanna Grochala kl. 7b

Miłość

Miłośc

Internet

Internet



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 47 05/2020 | Strona 7 

www.juniormedia.pl Pogodniak Szkolny

MÓJ TATA
    Mój tata ma na imię Andrzej i pracuje w zakładzie Genetyki Sadowej i w Polskiej Bazie
Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.Ma bardzo ciekawą pracę i ja w przyszłości tez bym chciał
pracować tak jak on.
   Niestety taty często nie ma w domu,ale kiedy tylko może to zabiera mnie ze sobą na wyjazdy,
ekshumacje-mam nawet swój wykrywacz, więc pomagam mu szukać.
   W wolnych chwilach razem z tatą wyruszamy na męskie wyprawy.Obydwaj lubimy wodę i sporty
wodne,więc jak tylko robi się ciepło to zakładamy pianki i ruszamy na skuter.  Pływamy po
Odrze,Jeziorze Dąbskim i parę razy wypłynęliśmy na pełne morze .Lubię te nasze wyprawy.
Tata uczy mnie wielu przydatnych rzeczy,potrafię rozpalić ognisko kiedy nie ma zapałek,potrafię
przybijać gwoździe i budować różne rzeczy i znam się na ptakach,drzewach i roślinach.Razem
założyliśmy sad i szklarnię.
   Gdy pozwala na to pogoda i tata jest w domuto jeździmy narowerze,tylko on za szybko jeździ i nie
mogę go dogonić.
   Z tatą lubimy też grać sobie w gry na Xboxie i PSP i razem pokonywać kolejne poziomy i światy.

   Tata niczego się nie boi, jest odważny i w przyszłości chcę być taki jak on.

                                                                                             Aleksander Ossowski 6c

MÓJ KOCHANY TATA
   Mój tata ma na imię Damian. Ma 35 lat i od urodzenia mieszka w
Szczecinie.
   Tata ma niezbyt wysportowaną sylwetkę i jest średniego wzrostu. Ma
zielono- niebieskie oczy i czarne, proste, krótkie włosy. Choć jest bardzo
wesoły wyraz twarzy ma raczej poważny, czasami wręcz groźny. 
   Potrafi rozmawiać, śmiać się, ale zdarza się, że czasami brakuje mu
cierpliwości. Wtedy na chwilę wybucha. Jest bardzo niecierpliwy i zwykle
szybko podejmuje decyzje. Niestety jest niesystematyczny i lubi odkładać
wszystko na ostatnią chwilę. Potrafi być bardzo pracowity i poświęcić dużo
czasu na wykonanie konkretnej czynności. Ma duże poczucie humoru.
Czyta dużo książek o historii słowiańskiej. 
   Spędzam z nim dużo czasu, dlatego nigdy się nie nudzę. Jest
człowiekiem, na którego zawsze mogę liczyć.

 Nawet jeżeli tata nie wszystko robi idealnie, to zdaję sobie sprawę, że
nie ma ludzi bez wad. 

                                                                           Paulina Marcyniuk 5b

ZBYSZEK - TATA NA MEDAL
    Mój tata ma na imię Zbyszek, ma 45 lat i mieszka z nami w Szczecinie.
Jest żołnierzem od 1993 r.
   Jako żołnierz czynnie brał udział we prowadzeniu polskiego wojska w
struktury sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Przez cały okres służby
służy w Szczecinie. Z opowiadań i zdjęć wiem, że był na dwóch pokojowych
misiach w Iraku i Kosowie.
   W chwili obecnej służy w piętnastym wojskowym Oddziale
Gospodarczym.
   Mój tata jest wysoki, ma niebieskie oczy i brązowe, krótkie włosy, które
powoli siwieją. Coraz częściej nosi okulary, gdyż przez ostatnie lata
pogorszył się jemu wzrok.
    Zazwyczaj tata gotuje obiady, są bardzo dobre wręcz wyśmienite. Kiedy
go poproszę o pomoc w lekcjach zwłaszcza w tym trudnym czasie, nie
odmawia. Często pomagam tacie w zajęciach domowych. Lubię razem z
nim naprawiać różne sprzęty, pracować w ogrodzie czy przy samochodzie.
Wieczorami oglądamy razem ciekawe filmy zwłaszcza na kanale TVN
Historia. Gra ze mną w różne planszówki, jeździ na rowerze i zabiera na
ryby.

   Moim zdaniem mój tata jest najlepszym tatą jakiego można mieć. Sam
sobie zazdroszczę, że mam takiego tatę. 

                                                                              Miłosz Sembaty 6C
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