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Odpoczynek, laba, relaks czyli

Ostatni dzwonek - zaśpiewają
klasy drugie w dniu zakończenia
roku. Śpiewajcie razem z nimi!
Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielką siłą
Za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną
Ostatnie gesty i słowa pożegnania
Kilka uśmiechów i kilka łez.
Bo wakacji nadszedł czas
Wiele przygód czeka nas
Wspaniali przyjaciele – poznasz ich tak wielu
Odkryjesz razem z nimi piękny świat!

19 czerwca 2019 roku
to ten dzień!
Pogodnego nieba,
beztroskich chwil,
zasłużonego relaksu,
bezpiecznych
wakacji!
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Przed wakacjami

TEATRZYK

Dzieci z klasy 1a były w ogródkach działkowych.
Pojadą tam jeszcze klasy 2a i 2b, a klasa 3a (wraz
z 4b i 5a) były na Mazurach.

Na Mazurach

Klasa 2b przygotowała przedstawienie pt: "Szewczyk
Dratewka". W przygotowania zaangażowane były
wszystkie dzieci. Bajkę zaprezentowano uczniom z
klas: 1b, 2a i 3a. W roli Szewczyka wystąpił Kacper
Szwech, a pannę z wieży zagrała Amelia Stańczak.
Wielkie wrażenie na widzach zrobiły kaczki, mrówki i
pszczółki oraz postać czarownicy, w którą wcieliła się
Kinga Tomczak. Na zakończenie mali aktorzy
zaprezentowali taniec do utworu Marnik & SMACK
"Gam gam", który bardzo się podobał i był
prezentowany na bis.
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STOPKA REDAKCYJNA
W tym roku gazetki dla Was redagowali:
- młodsi dziennikarze: Szymon Bral, Zofia Bućko,
Sandra Dankiewicz, Alicja Dryńkowska, Julia
Gapińska, Aleksandra Giżyńska, Patrycja Jasińska,
Lena Jaszczak, Anna Karpińska, Jakub Kobuszewski,
Rafał Koczyk, Antoni Kowalski, Olga Leśniak, Maciej
Michałowski, Anna Misiak, Damian Napiórkowski,
Mateusz Stanczewski, Piotr Szczechowicz, Marika
Wójcik, opiekun: Bożena Bońkowska
- starsi dziennikarze: Nina Denst, Lena Denst,
Magdalena Fabirkiewicz, Magdalena Gosa, Julia
Mikołajczyk, Sylwia Dmochowska, Julia Łuczka, Nadia
Wajmer, Natalia Tudela, Luiza Solka, Maja Zajdlic,
opiekun: Dorota Kuźniewska

.
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SZKOLNY
PLAC
ZABAW

STOP AGRESJI!

w szkole, w internecie
na podwórku, na wakacjach

Dzieci,
przebywając na
świeżym
powietrzu
korzystają nie
tylko z wielu
sprzętów, ale
przede
wszystkim mają
okazję do
spotkań z
rówieśnikami.

Hejt to
obraźliwy
komentarz
zamieszczony
w internecie.
Jest pełen
nienawiści i
złości.
Masz prawo
mieć inne
zdanie, ale nie
masz prawa
obrażać!
Spróbuj
powiedzieć,
albo napisać
coś miłego!

rysował Antek

.

.

rysowała Olga

.

Nie można przewidzieć, kto stanie się ofiarą hejtu.
Może nią być każdy. To, że dziś jesteście lubiani, nie
oznacza, że jutro komuś nie spodoba się Wasz
wygląd, zainteresowania, sposób ubierania i wiele
innych rzeczy. Ofiara hejtu czuje się odrzucona, może
zacząć unikać rówieśników, szkoły, wpaść w
depresję. A sprawcami hejtu są bardzo często osoby,
przez które przemawia zawiść, czegoś zazdroszczą,
albo czują się odrzucone. Być może same były już
ofiarami hejtu.

.

Wkrótce
rozpocznie się
modernizacja
szkolnego placu
zabaw.
Po wakacjach
będą czekać na
Was nowe
sprzęty.
Wraz z nimi
pojawią się
zapewne nowe
pomysły na
zabawy z
kolegami i
koleżankami.
Do zobaczenia
na boisku!
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Odkrywamy talenty
Prezentujemy prace Julii Gapińskiej z kl. IIa
Wystarczy chwila, kartka i ołówek. Koleżanki stoją wokół, a Julia coś
kreśli i zamazuje. Po chwili słychać chóralne "ooooo, ale pięknie!".
To są portrety, bo bardzo lubię rysować ludzi wymyślonych przeze mnie powiedziała nam Julia. Najbardziej odpowiada mi ołówek, ale też lubię
malować farbami. Twarzy nie kopiuję, nie przerysowuję, wymyślam
sama. Do tej pory pokazywałam prace mojej rodzinie i koleżankom.
Zawsze się podobały.

rysował Szymon Bral

Wakacyjny świat przychodzi,
piłki latają, dzieci się ganiają.
Słońce świeci i ogrzewa dzieci
ptaki fruwają, dzieci rozrabiają.
Marika Wójcik

.

.

.

.

Za dni kilka – o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

.
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Historia może być ciekawa

Jakie lekcje lubimy? Różne, choć zwykle najbardziej interesują nas te, które w
ciekawy
sposób pokazują coś niezwykłego, odległego i trudnego do zrozumienia.
Taka była właśnie lekcja historii poświęcona „postalinowskiej odwilży i małej
stabilizacji”. Temat trudny i niezwykły. Aby go zrozumieć, uczniowie klasy 8s
zapoznali się z fragmentami książki Małgorzaty Musierowicz „Kalamburka” i stworzyli
żywe obrazy, które polegały na tym, że symboliczne dla tekstu wydarzenia zostały
zatrzymane z bezruchu, jak stopklatka. Aby prezentacje zostały lepiej zrozumiane,
uczniowie zadbali o rekwizyty i wiarygodność przedstawionych scen. Pokazali też
emocje ukazanych w nich ludziach. Prezentacjom towarzyszyły pieczołowite
przygotowania. Trud uczniów został nagrodzony brawami!
Klasa 8s opuszcza w tym roku mury naszej szkoły. To świetni sportowcy, chętni do
współpracy i pomocy.
Życzymy Wam kolejnych sukcesów i powodzenia. Będziemy o Was pamiętać!
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Letni kącik urody
W czasie wakacji nasilają się nasze
problemy ze skórą. Głównym problemem
młodzieży jest walka z trądzikiem. Trądzik to
brzydkie czerwone krosty lub plamy. Może
być przyczyną niskiej samooceny i unikania
kontaktu z rówieśnikami.
JAK MOŻNA Z NIM WALCZYĆ ?
1.Używać toników i odpowiednich maści.
2.Oczyszczać twarz wodą, przynajmniej dwa
razy dziennie.
3.Stosować peelingi bez drobinek
ścierających.
4.Chronić się przed słońcem. Używać
odpowiednich kremów z filtrem.
5.Korzystać z konsultacji dermatologicznej.
PRZEPIS NA DOMOWY PEELING
Będą potrzebne:
Kiwi i 1 szklanka cukru
Miska i łyżka
Sposób przygotowania:
1. Obierz kiwi.
2. Pokrój na małe kawałki.
3. Rozmiażdż kiwi w misce i wsyp stopniowo szklankę cukru.
4. Wymieszaj łyżką.
5. Zrób test antyalergiczny.
6. Nałóż peeling na twarz i zmyj po 5-10 minutach. Zabieg należy co jakiś czas powtarzać.

Przygotuj się na upalne lato, dbaj o zdrowie.
Skorzystaj z naszych porad:
noś nakrycie głowy, np.czapkę, kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne
unikaj słońca między godz. 11.00-15.00
stosuj krem do opalania z filtrem anty-UVA, anty-UVB
przebywając na wysokościach używaj preparatu z wyższym filtrem
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Wakacje tuż tuż...
Już niebawem zakończenie
roku szkolnego. Wszyscy
czekamy z niecierpliwością
na czas beztroskiego
lenistwa i wypoczynku.
Gdzie warto pojechać, co
trzeba zobaczyć, jak
się spakować, na co
zwrócić uwagę, by
bezpiecznie wypoczywać?
O tym wszystkim
przeczytacie w naszej
szkolnej gazetce.
Gdzie warto pojechać?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Słowenia
Kreta
Turcja
Paryż
Londyn
Kraków
Zakopane
New York
Rzym
Warszawa
Egipt
Barcelona
Moskwa
Berlin
Ciekawostki

Najwięcej osób w zeszłe wakacje
pojechało do Bangkoku w Tajlandii
oraz do Francji.
Najmniejszym miastem w
Chorwacji jest Hum, liczy jedynie
28 mieszkańców.
Najstarszym miastem jest Bejrut w
Libanie, warto je zobaczyć.

JAK SIĘ SPAKOWAĆ NA WYJAZD?
Są różne metody pakowania, które mają swoje plusy i minusy.
Najważniejsze jest to, aby dopasować bagaż do swoich potrzeb, do
miejsca wyjazdu, do tego, co planujemy robić w czasie podróży. Należy
też dostosować go do naszego stylu podróżowania.
Zrób listę niezbędnych rzeczy i pakuj się z głową.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wybierz mądrze i dopasuj rozmiar walizki.
Nie kupuj zbędnych rzeczy na wyjazd.
Nie bierz niczego na wszelki wypadek.
Myśl zestawami.
Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Pomyśl, naszykuj i zaplanuj.
Bądź minimalistą.
Kombinuj.
Pakuj się mądrze.

Polska Times | Numer 51 06/2019 | Strona 8

Zadra Gag@dka

www.polskatimes.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Bezpieczne wakacje
Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o
bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do
szkoły mieć tylko dobre wspomnienia. Zapamiętaj te podstawowe zasady, które pozwolą Ci spędzić lato
bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne
reguły - to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje
100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością znacznie zmniejsza
możliwość stania się ofiarą.
1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw
wszystkie możliwe numery telefonów - swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane
przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie
przesada - to podstawowe zasady bezpieczeństwa!
2. Nie chwal się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia
staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum.
Natomiast sposobem na natrętnych &quot;wyłudzaczy&quot; jest posiadanie w kieszeni drobnych &quot;na
odczepne&quot;. Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić
obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.

3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - blisko
konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to
wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą.Wracając z imprezy nocą
nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.
4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy
zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy
ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić - dla własnego dobra.

