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Ulubiony kraj, więc ukochana podróż!
Jak wiecie siedzimy od pewnego czasu w domach. Nigdzie nie
podróżujemy, a na pewno nie na inne kontynenty. Polska otworzyła
niedawno granicę, co oznacza, że Polacy, którzy wracają z innych
państw nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny. Skoro
siedzimy w domach, to, co możemy robić? Możemy… marzyć! Tak!
Marzyć możemy w każdym czasie, siedząc w przychodni do lekarza,
kupując produkty w Biedrze albo… stojąc na szczycie Mount
Everest’u. Ja od pewnego czasu marzę, aby odbyć moją ukochaną
podróż do ulubionego kraju, a właściwie regionu pewnego kraju, a
dokładnie – Szkocji. Jest to bardzo ciekawy kraj, robiłem nawet
prezentację na ten temat na lekcję. Jest tam pełno atrakcji. Od
pięknie zbudowanej stolicy, czyli Edynburga po tajemnicę potwora
z jeziora Loch Ness. Flaga tego niby-państwa jest bardzo ciekawa,
a zarazem bardzo prosta. Cała jest niebiesko-morska. Jej „morze”
przerywa biały krzyż Św. Andrzeja umiejscowiony na środku flagi.
Szkocja zajmuje całą północną część Wielkiej Brytanii i mieści w
sobie takie angielskie wyspy jak: Szetlandy, Orkady i Hebrydy.
Jednak, jeśli chodzi o ulubione miasto jest nim Filadelfia. To miasto
leży w północno-wschodniej części USA i w południowowschodniej części Pensylwanii. Co do piosenkarstwa, o którym już
wiecie, chcę tam założyć w przyszłości wytwórnię muzyczną o
nazwie „Wishwert Records”. Mam nadzieję, że wy też spełniacie
swoje marzenia i wy też macie swoje ukochane plany na
przyszłość, nie tylko dotyczące ukochanych podróży.
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Dzień Ojca – w Polsce ten dzień obchodzony jest 23 czerwca od
1965 roku. Tradycyjnie w Polsce w Dzień Ojca dzieci składają
swoim ojcom życzenia i wręczają własnoręcznie wykonane laurki, a
w szkołach organizowane są specjalne przedstawienia z tej okazji.
Dzień Ojca obecnie obchodzony jest w wielu krajach jak i terminach
np. we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii jest to 19 marca, a na Litwie
jest w pierwszą niedziele czerwca. Nie jest on tak popularny jak
Dzień Matki, ale też jest obchodzony na całym świecie. Julia
Szymańczyk kl.IVB

Mój talent, czyli to, co lubię robić…
Teraz w czasach koronawirusa mamy dużo czasu, aby rozwijać się
i swoje pasje. Możemy lepiej i szybciej poznawać siebie oraz
częściej skupić się na bliskich, którzy z nami mieszkają. Ja właśnie
mam ten „okres poznawania się” i dzisiaj opowiem wam trochę, co
poznałem. Talent do nauki miałem od zawsze. To mi się bardzo
spodobało i czasami sam udaję, że kogoś uczę. Kiedy poznałem
moją przyjaciółkę, z którą kontaktuje się przez Messenger
poruszyła się moja pasja do muzyki, śpiewu i tańca. Teraz też sobie
planuję, że w dorosłości zostanę piosenkarzem i mam plany to
zrealizować za wszelką cenę! Szczególnie w czasie wolnym, gdzie
teraz jest tego czasu dużo piszę teksty piosenek. Mogę wam
zdradzić parę tytułów: „First Unusual”, „Similar” albo „Dziwny jest
ten świat”, chociaż to nie wszystkie piosenki. Jest to taki krótszy
artykuł, ale obiecuje Wam, że następny będzie dłuższy. Mam
nadzieję, że wy też przechodzicie ten „okres poznawania się”, albo,
że w niego wstąpicie, bo wasze pasje i zainteresowania pozostaną z
wami od nich odkrycia do śmierci. Szukajcie swoich pasji!
Trzymajcie się, kochani!
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Ukryte Talenty {Kwarantanna} Jak dobrze wiecie przez
kwarantannę siedzimy w domu i się nudzimy.... Ale ma ona plusy..
na przykład niektórzy odkryli swoje talenty.. {Talenty} Ja na
przykład odkryłem swój <talent> odkryłem że umiem śpiewać!!
(wiecie rap,trap no i tyle) Pewnie wielu z was odkryło swoje talenty!
i były one pewnie bardzo pomysłowe! Maciej Koński 4b

Dzień Ojca Jak wszyscy dobrze wiemy w Polsce i na całym świecie
jest obchodzone święto.... Święto które nazywa się : Dzień Ojca...
Kiedy obchodzimy to święto? Dzień Ojca 23 Czerwiec Trochę o tej
uroczystości... W innych krajach święto Ojca i Matki obchodzone
jest w innym terminie, u nas na przykład 23 czerwca to Dzień Ojca,
natomiast Dzień Matki obchodziliśmy 26 maja..Powinniśmy zawsze
pamiętać o ich święcie, bo są to osoby nam najbliższe. Mamom
składaliśmy życzenia w maju a naszym tatusiom w czerwcu.
Maciej Koński 4b
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