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 Za co kochamy Tatę ?

Wiersz dla Taty

                                DZIEŃ TATY :)

Mój Tato

   Za to, że jesteś,
   gdy smucę się
   gdy płaczę.
   Za to, że kochasz
   w dzień i w nocy.
  Za to, że pomagasz,
  w pogodę, w ulewę.
  Lecz gdy Cię nie ma
  to robisz to, będąc
  zawsze przy mnie niewidzialnym
   Ewa Karlikowska, kl. Vc

 ,, Tato jest bardzo wysportowanym mężczyzną,
pasjonuje go sport oraz oglądanie meczy piłki nożnej i
siatkówki. Uwielbiam spędzać z nim każdą chwilę,
ponieważ zawsze wymyśla ciekawe zajęcia. Naszą
wspólną rozrywką są wypady rowerowe oraz pływanie
w basenie. Kilka razy w roku wyjeżdżamy na mecze
do Krakowa i Warszawy.
  Tatuńcio to mój najlepszy przyjaciel, a zarazem wzór
do naśladowania. Tato to bohater, ponieważ uratował
życie 16-letniej dziewczynce, której oddał swój szpik
kostny. Wiem, że bardzo kocha mnie i moją siostrę –
Karolinkę. Najbardziej lubię, gdy mnie przytula na
dobranoc i uczy nowych interesujących rzeczy''
Konrad :)

 

W Polsce Dzień Ojca jest obchodzony od 1965 roku-
23 czerwca.
Jest to bardzo ważny dzień, w którym mój Tata jest
najważniejszy. Rano zrobię Mu pyszną kawę, taką jak
lubi i podam na tacy bułeczkę. 
Niestety nie możemy spędzić tego dnia razem, bo
Tata idzie do pracy. Ale wieczór spędzimy razem,
zjemy ogromne lody i będziemy się wygłupiać.
Najbardziej lubię z Tatą jeździć na wakacje, bawimy
się wtedy świetnie. Lubimy też jeździć nad wodę i do
babci. Tata jest super, zawsze wysłucha, przytuli gdy
trzeba.
Kocham mojego Tatę najbardziej na świecie:)
Gosia :)

Konrad
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                EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
                W REŻIMIE SANITARNYM

:)

  Wierzymy ,że Egzamin napisaliście wyśmienicie :)
  Przed Wami wybór nowej szkoły , pierwsze ważne
decyzje,co do kierunku kształcenia.
Niektórzy z Was wiedzą już,czego uczenie sprawia im
największą radość....Snują plany na przyszłość.
  Życzymy Wam ,byście w nowych szkołach znaleźli
tylu przyjaciół ,ile zostawiacie tutaj.
Dziękujemy Wam za każdą wspólnie przeżytą chwilę,
organizowane przez Was Imprezy szkolne i kreatywne
przerwy. 
  To spośród Was wyłoniono pierwszych dziennikarzy
szkolnych mediów,
aktorów przedstawień szkolnych i muzyków Szkolnej
Orkiestry. Pokazaliście nam, jak zdobywać Laury w
Konkursach Kuratoryjnych i Sportowych...
W tym roku szkolnym nie będziemy mogli Was
pożegnać osobiście,ale przygotowaliśmy dla Was
wspólnie z Samorządem Uczniowskim Niespodziankę
Specjalnie dla Was otworzyliśmy Biuro Karier:)
Drodzy Absolwenci rozsławiajcie imię naszej szkoły i
nie bójcie się marzyć..Powodzenia :)

Mj



www.nowiny24.plNowiny | Numer 18 06/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

.

.

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 18 06/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Przybij piątkę

.

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 18 06/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

.

.

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 18 06/2020 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Przybij piątkę

.

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 18 06/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

.

.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i myślę, że jest
to idealny moment, by poznać/przypomnieć sobie
najważniejsze angielskie i niemieckie słownictwo
związane z latem.
Słownictwo w języku angielskim:
blazing – palący                 
amusement park – park rozrywki
currency – waluta
swimming pool – basen
travel agency – biuro podróży
swimsuit – kostium kąpielowy
blistering – skwarny
heat wave – fala upałów
muggy – parny, duszny
resort – kurort
rucksack – plecak

der See – jezioro
die See/das Meer – morze
der Fluss – rzeka
das Gebirge – góry
der Strand – plaża
die Insel - wyspa
das Hotel – hotel
das Land – wieś
die Stadt – miasto
der Staat – państwo 
das Flugplatz/der Flughafen – lotnisko
die Schwimmhalle – kryty basen, kryta pływalnia
der Kinderspielplatz – plac zabaw dla dzieci
Sport treiben – uprawiać sport
Rad fahren – jeździć na rowerze
besichtigen – zwiedzać
wandern – wędrować
spazieren – spacerować
fotografieren – fotografować .

Konkurs  - Opisz wakacyjną pogodę
Pogoda w okresie wakacyjnym może być bardzo
zmienna. Taki mamy klimat… Każdy z nas liczy
jednak na słoneczną pogodę nawet jeśli wiąże się to z
narzekaniem na upał. Zachęcam Was do opisania
pogody( ok. 15 – 20 zdań ) w wersji anglojęzycznej
lub niemieckojęzycznej. Rozstrzygnięcie konkursu
wakacyjnego + wręczenie drobnych upominków :
gadżetów we wrześniu.
Oprac. Dorota Zagulska 
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CZY TEGOROCZNE
WAKACJE BĘDĄ TAKIE
SAME?

DO ZOBACZENIA 
WKRÓTCE :)

      ZA PARĘ DNI WAKACJE !!!                          

CZERWCOWY NUMER PRZYGOTOWALI :

          MAŁGOSIA GUŚCIORA
          EWA KARLIKOWSKA
          NATALIA PAMUŁA
          VICTOR CZULIŃSKI
          KONRAD ZAGULSKI

NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY PROJEKT
JUNIORMEDIA W NASZEJ SZKOLE W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020 :

MARZENA JANUSZ
DOROTA ZAGULSKA
JOANNA PUSKARCZYK
MARTA RADWAŃSKA

...

...

Wakacje 2020
W dobie COVID-19 nasze plany wakacyjne uległy
totalnej zmianie. W obawie przed wirusem, wiele osób
zrezygnowało z wakacyjnych, rodzinnych wyjazdów i
letnich obozów.
Choć sam nie wybierałem się na żaden letni obóz,
moje plany wakacyjne zawsze skupiały się wokół
sierpniowych warsztatów akordeonowych. W tym roku
nie będzie organizowane to wydarzenie i nie będę
mógł w nich uczestniczyć.
W wakacje 2020 mam zamiar razem z mamą i siostrą
wyjeżdżać nad wodę i organizować sobie wiele
ciekawych rowerowych wycieczek. Będzie to dla mnie
okazja do poznania naszych okolic.
Nie uważam jednak, żeby taka forma wakacji była
zmarnowanym czasem, ponieważ możemy sobie
poświęcić więcej czasu .
W tym miejscu życzyłbym wszystkim kolegom
i koleżankom oraz Paniom Dyrektor ,Nauczycielom 
i Pracownikom szkoły udanych i zdrowych wakacji.
Victor Czuliński
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