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Pierwsze dni po powrocie z wakacji

pierwszej klasy

1 września był ekscytującym dniem. Wszyscy się zebraliśmy po bardzo
długim okresie niewidzenia. Bardzo cieszyliśmy się na swój widok.
Rozpoczęcie roku nie było typowym rozpoczęciem roku szkolnego. Nie
było nawet apelu, Pani dyrektor nie przywitała nas jak co roku-
przemówieniem, przedstawieniem nowych nauczycieli.
Pierwsze dni szkoły są bardzo dziwne.  Na korytarzach nosimy
maseczki. Przerwy, jak jest ciepło spędzamy na boisku,  a jak jest
zimno to zostajemy w klasach. Wiemy już, że czeka nas nietypowy rok
szkolny, w którym możemy uczyć się w klasach albo w domach przed
komputerem.

rozpoczęcie
roku
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Jakie zajęcia dodatkowe są w naszej szkole?

Informatyczne dla klasy 7

 Zajęcia chemiczne dla klas siódmych i szóstych. Na
zajęciach uczymy robimy eksperymenty, modele, 
plakaty... Zajęci odbywają się po lekcjach w poniedziałki
po szóstej i siódmej lekcji. Zajęcia prowadzi Pani Monika
M. Niestety nie ma już miejsc. 
      

Zajęcia informatyczne prowadzone przez Pana Piotra Dz.
Zajęcia są dla klas 6 i 7.Na zajęcia uczymy się pracy na
programach oraz programowania... O informacje proszę o
kontakt z nauczycielem.

Zajęcia dziennikarskie, prowadzone przez Panią Jolantę
An. odbywają się we środy i we czwartki, od godziny 7:15
do 7:55.Zajęcia odbywają się w sali 103. Na zajęciach
prowadzimy gazetką, wyszukujemy ciekawe informację. O
informację o zajęciach  proszę z nauczycielką . 

 Zajęcia SKSu są dostępne dla każdego. Zajęcia są
prowadzone przez Pana Pawła Kon., Pani Stanisława Ste.
oraz Pani Iwona Ser. Na zajęciach gramy w zbijaka, piłkę
nożną, skaczemy przez płotki oraz biegamy. O informacje
o zajęciach proszę o kontakt z nauczycielami.

Marta

Zajęcia

Maja



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 11/2020 | Strona 4  

www.juniormedia.plJesienna
Podróż

Kasztany - owoce jesieniPiękne liście jesienne

Marta

nikola

Jesienne zwierzeta
Zmiany w przyrodzie podczas jesieni 

PIERWSZE PRZEBŁYSKI JESIENI !
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Hej, tu porozmawiamy trochę o tym dlaczego warto chodzić po górach!
Dla niektórych wydaje się to nudne... ale jeśli wgłębisz się w ten temat
wyda ci się to naprawdę fajne. Ty też lubisz chodzić po górach tak jak ja
?!

Marta

O czym warto pamiętać przed wyjściem w góry?

Pomimo że trekking nie jest zajęciem niebezpiecznym, to wymaga
pewnej wiedzy i przynajmniej podstawowego przygotowania. Jeżeli
wybieramy się w wyższe partie gór, niezbędne jest zabranie
cieplejszych i przeciwdeszczowych ubrań, górski klimat potrafi
zaskoczyć w każdej chwili.
Elementem, od którego powinien zacząć każdy początkujący
wędrowiec, jest wybór odpowiednich butów. W żadnym wypadku nie
można wybierać się w góry w niedobranym obuwiu, które nie tylko
będzie niewygodne, ale może okazać się niebezpieczne, szczególnie w
wysokich górach. Koniecznie trzeba również stopniować trudność
zdobywanych szczytów. 

Chodzenie po górach to nie tylko dobra zabawa ale też sport !

Zanim wybierzecie się w góry warto znać numery alarmowe, :
997- policja
998- straż pożarna
999- pogotowie ratunkowe
112-numer alarmowy 
60100300 lub 985 - GOPR I TOPR

Czym są numery GOPR I TOPR ??

GOPR - górskie pogotowie ratunkowe
TOPR - Tatrzańskie pogotowie ratunkowe 

Należy nauczyć się także podstaw pierwszej pomocy ponieważ w
przypadku jakiegoś zagrożenia nie chodzi tylko o to by zadzwonić na numer
alarmowy ale należy też pomóc osobie poszkodowanej .

Marta

Co należy zabrać w góry na 2 dniową wycieczkę :

- śpiwór, karimatę, namiot (jeśli nie śpi się w schronisku) 
- latarka, mapa, kompas, odblaski
-kubek najlepiej termiczny, sztućce, ostry nóż najlepiej finkę lub scyzoryk
- kosmetyczka np. szczoteczka do zębów, dezodorant itp
- kurtka przeciwdeszczowa, osłona wodoodporna na plecak
- ciuchy na przebranie
- coś do jedzenia, czekolade
- legitymację szkolną na wypadek poruszania się komunikacją miejską
- jeśli chodzi o buty to najlepiej założyć buty trekingowe ZA KOSTKĘ,
można jednak spakować też lekkie sportowe obuwie do poruszania sie po
schronisku
- w obecnej sytuacji należy posiadać również maseczkę oraz płyn
dezynfekujący

Marta

Marta
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KILKASŁÓW O DNIU CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka obchodzony jest w Polsce 30 września.
 

Święto to celebruje się również w innych krajach, choć nie tego samego dnia. 
  W Norwegii wypada ono 7 października, w Indiach 

i Meksyku 19 listopada, w  Kanadzie 25 listopada,  zaś w Europie Wschodniej
(Rosja, Ukraina, Białoruś) 23 lutego. Z kolei w Irlandii      i w Wielkiej Brytanii

Dzień Chłopaka przypada na 5 kwietnia. Okazja ta doceniana jest głównie 
przez nastolatków i świętowana w szkołach. Co ciekawe, Dzień Chłopaka nie

funkcjonuje oficjalnie         w kalendarzu jak np. Dzień Kobiet czy Dzień
  Mężczyzn. Stanowi ono raczej pewnego rodzaju zwyczaj o nie do końca

określonym pochodzeniu. Z pewnością ma to być odpowiednik Dnia Kobiet,
choć w nieco lżejszej, młodzieńcze

j wersji.Dzień Chłopaka bardzo chętnie obchodzi się w szkołach.        W tym
dniu dziewczyny przygotowują dla swoich kolegów drobne upominki, często

są to dowcipne 
kartki lub inne drobiazgi. Aranżują humorystyczne występy, konkursy  i

wybory – np. „Kolegi, od którego najlepiej odpisuje się zadania z matematyki”. 
Warto wspomnieć o znaczeniu, jakie ma Dzień Chł

em są karpie. Te duże i mocne ryby traktuje się w Japonii jako zapowiedź
życiowego sukcesu i siły charakteru męskich potomków. Z tego względu

powszechnym zwyczajem podczas Dnia Chłopców było wywieszanie przed
domem papierowych karpi. Święto to, zwane Tango-no Sekku, obchodzono  w

Japonii do 1948 roku 5 maja. Potem zostało ono przekształcone w ogólne
święto dzieci. Należy jednak zaznaczyć, że tradycyjnie japoński Dzień

Chłopców odnosił się przede wszystkim do noworodków i dzieci płci męskiej. 
 W kulturze europejskiej Dzień Chłopaka celebrują z kolei       nie rodzice, a

nastolatki. Ma ono zatem zupełnie inne konotacje.

Nasze prezenty

Wspólne świętowanie

Czas na rozmowy Czas na rozmowy

Wspólne zabawy na świeżym powietrzu
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