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NIETYPOWE ŚWIĘTA
czerwiec
DZIWNE FAJNE CIEKAWE CZERWCOWE ŚWIĘTA
To już jest koniec naszych propozycji na ten rok szkolny.

9 czerwca

DZIEŃ PRZYJACIELA
Dzień przyjaciela to podziękowanie za troskę, większą czasem nawet od tej, jaką otacza nas
najbliższa rodzina. Przyjaciel to nasz, można powiedzieć - lepszy brat czy siostra.
Powinniśmy podziękować mu za to, że nas wspiera i że zawsze możemy na nim polegać.
19 czerwca

DZIEŃ KOTA GARFIELDA
To rudy kot, bardzo inteligentny, bohater komiksu, który powstał w 1978 roku. Garﬁeld jest
też bohaterem ﬁlmów. To prawdziwa gwiazda wśród kotów. Doczekał się nawet własnego
święta. Do jego ulubionych zajęć należy jedzenie lazanii oraz leżenie.
24 czerwca

DZIEŃ PRZYTULANIA
Dzień przytulania - jak sama nazwa wskazuje to dzień, w którym przytulamy, okazujemy
sympatię i miłość. Ten dzień znamy też jako „Free Hugs”. Pamiętajcie, by codziennie
obchodzić ten dzień.
Jakub Szypuła

8 czerwca

DZIEŃ INFORMATYKA
Informatyka to nauka, która zmieniła i zmienia życie
na Ziemi.
Dalej naukowcy, informatycy ulepszają komputery,
smartfony, konsole, laptopy, głośniki i wiele, wiele
innych. Gdy w dzisiejszych czasach jest się
informatykiem, to nie ma co martwić się o pracę.
Teraz prawie każdy posiada telefon czy komputer.
Dziś większość z nas nie wyobrażała sobie życia bez
telefonu, komputera czy telewizora, a kiedyś to były
luksusy, na które stać było tylko garstkę osób.
Kacper Kuna
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DZIEŃ PRZYJACIELA
PRZYJACIEL
To wspaniale, że ma swoje
święto, bo...
Kilka złotych myśli na temat.
Przyjaciel - ktoś, przed kim
można głośno myśleć.
Ralph Emerson
Nawet cień przyjaciela
wystarczy, aby uczynić
człowieka szczęśliwym.
Meander
Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie.
Adam Mickiewicz
Tylko ludzie o wielkich
zaletach serca mają
przyjaciół.
Voltaire
U przyjaciół wszystko jest
wspólne.
Pitagoras
Wiersz publikowany obok też
mówi o przyjaźni, ale jeszcze
coś jest w nim ukryte...

TO CO WAŻNE
To co dla mnie jest ważne i ma znaczenie
Wiara, miłość i szczęście - tego nie zmienię
I choćby ktokolwiek chciałby to zmienić
Empatię w nienawiść chciałby zamienić
Rozum i serce mi podpowiada Dobroć i szczerość życiu sens nada.
Znaczenie ma też zaufanie,
Ego wysokie jest na dalszym planie.
Nadzieja jest piękna, umiera ostatnia
I jest to kolejna cecha dodatnia.
Egzamin lojalność bezinteresowność też zdaję,
Ponieważ przyjaźń bez tego ustaje
I ból bez bliskich żyć nie daje.
Tak ważne są rzeczy, których kupić się nie da
A bez tych cech wszystkich w życiu jest bieda.
Gdy smutek i żal nas atakuje
Obawa i strach złapać próbuje,
Razem z kimś bliskim idźcie przez życie
A osiągniecie to, czego marzycie.
Sens życia właśnie na tym polega
Aby każdy człowiek był jak dobry kolega.
Karolina Szopińska

Karolina napisała akrostych, czyli wiersz, którego
początkowe litery wersów tworzą wyraz.
Czy potraﬁcie odczytać, jakie wyrazy zaszyfrowała nasza
redakcyjna koleżanka w tym wierszu?
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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
góry
Wakacje tuż, tuż. Pandemia pokrzyżowała plany i rodzina zastanawia się, gdzie wyjechać, by było
bezpiecznie i w miarę spokojnie. Trzeba przecież gdzieś wywieźć dziecko, bo znowu będzie siedzieć
przed komputerem lub ze smartfonem w dłoni.
Może skorzystacie z propozycji naszych i czytelników.

Wakacje w tym roku będą trochę inne niż zwykle,
a to z powodu pandemii. Aby przebiegały bezpiecznie,
należałoby unikać dużych skupisk ludzi, czyli znanych
miejsc wczasowych.

SOBLÓWKA
Moi dziadkowie od kilku lat jeżdżą do małej spokojnej wsi położonej
w Beskidzie Żywieckim o nazwie Soblówka.
Wieś leży wśród lasów przy granicy ze Słowacją.
W lasach są wytyczone szlaki turystyczne.
Najbardziej znany jest na górę Rysiankę, gdzie znajduje się popularne
schronisko.
Ze szlaków roztaczają się piękne widoki na całą okolicę.
We wsi jest sporo nowoczesnych małych domków, w których można
wynająć pokoje, gdzie nie ma kontaktu z innymi wczasowiczami.
Jest stary zabytkowy kościół i ośrodek edukacji ekologicznej dla dzieci
i młodzieży oraz bacówka i wypas owiec.

Okolica jest bardzo ciekawa.
Obok są znane miejscowości, jak Ujsoły, Rajcza, Milówka czy Węgierska
Górka. Jest gdzie spacerować i co zwiedzać. Poza tym cicho, świeże
powietrze i bezpiecznie. W pobliskich Ujsołach można korzystać z placu
zabaw, siłowni pod chmurką i boisk, a w Glince z super geotermalnego
kąpieliska.

Będąc w Soblówce, nie nudziłem
się ani chwili.

Myślę, że to mało znane,
a więc bezpieczne miejsce
warte
polecenia
na
wakacje w tym roku.
Michał Przybyłek
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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
morze
Prawie cały następny numer będzie o wakacjach, czyli gdzie pojechać, oczywiście
w Polsce. Blisko i trochę dalej, ale na pewno w fajne miejsca, o których być może
nie słyszeliście, których nie znacie. Nasza Polska naprawdę jest piękna i ciekawa.

Pomimo panującego koranawirusa każdy z nas powinien odpocząć oraz wykorzystać nadchodzące
wakacje ciekawie i bezpiecznie.
W czasie panującej pandemii COVID-19 powinniście się udać tam, gdzie nie przybędzie dużo turystów.
Nie możecie się nudzić, ale jednocześnie gdzieś trzeba przecież odpocząć.
Wybierzcie się zatem do małej letniskowej miejscowości niedaleko Mielna - Gąsek.

GĄSKI
Czysta, szeroka i piaszczysta plaża zachęca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Największą atrakcją Gąsek jest druga co do wielkości w Polsce latarnia
morska (59,2 metry wysokości ) zbudowana w 1878r. i wpisana do
rejestru zabytków. Oczywiście jest udostępniona do zwiedzania. Kiedy
wejdziecie na jej szczyt, będzie można podziwiać piękną panoramę
okolicy. Najlepszy do zwiedzania z pewnością będzie rower, albowiem
zarówno plaża jak i leśne ścieżki zapewnią doskonały dojazd do
kolejnych zakątków. U podstawy latarni znajdziecie dom latarnika.
Gąski są wspaniałym miejscem dla ludzi pragnących odpocząć od
miejskiego zgiełku, a plaża jest idealnym miejscem dla
wczasowiczów ceniących spokój.

W Gąskach możecie rozpocząć naukę gry w golfa, a zaawansowani
gracze mogą rozgrywać między sobą turnieje.
Gąski to miejscowość dla osób, które nie lubią tłoku, jedna z mniejszych
nad polskim morzem.
Atrakcje turystyczne w pobliżu Gąsek…
… czyli co ciekawego możecie zobaczyć niedaleko.
Chłopy - znajdziecie tam zabytkową zabudowę dawnej osady rybackiej,
ale także przystań z kutrami.
Mielno - zaprasza na przejażdżkę tramwajem wodnym.
Sarbinowo - miejscowość położona na tyle blisko Gąsek, że atrakcją
samą w sobie może być też spacer plażą lub szlakiem pieszym.
Ustronie Morskie - dla spragnionych tłoku kino 7D oraz wesoły park.
Dobrzyca- zespół ogrodów z żywopłotów wraz z labiryntem.
Grzybnica- zachęcam do zwiedzania rezerwatu archeologicznego
(kamienie, grobowce).
Wszystkim życzę bezpiecznych wakacji, pełnych słońca i wielu
niezapomnianych przygód, a we wrześniu powrotu do szkoły.
Kacper Kowalski
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ZDALNE NAUCZANIE
W czasie pandemii także trzeba się uczyć.
Z tego powodu rozpoczęło się zdalne nauczanie i powoli zmierza ku końcowi.

JAKIE PLUSY I MINUSY MA?

Zdalne nauczanie dla jednych może być komfortowe i przyjemne, a dla drugich niekomfortowe
i męczące.
Niektórzy mówią, że zdalne nauczanie jest okropne, ponieważ nie wszyscy uczęszczają na lekcje, niekiedy
uczniowie nie odrabiają zadań domowych. Inni odrabiają zadania na czas, uczęszczają na wszystkie zdalne
zajęcia i też na dodatkowe. Czy to jest nie fair? Według mnie, jak najbardziej. Bo dlaczego część klasy tak
ciężko pracuje, a druga nic nie robi. To na pewno są minusy tej całej sytuacji. Ale są też plusy. Na przykład, gdy
lekcje nie są z kamerką, można nie przejmować się niczym i siedzieć w łóżku w piżamie. Można jeść…pić…
grać na telefonie…. Chwila! Przecież to też są minusy. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób okazujemy brak
szacunku rówieśnikom i nauczycielom. Myślę, że jedynym plusem tej całej sytuacji jest to, że nasze zwierzaki
nie siedzą same w domu.
Marta Czech

Zdalne nauczanie to dla wielu uczniów wybawienie od odpowiedzi i nauki. Nie każdy jednak to lubi.
Według mnie to słaby pomysł, ale teraz nie ma innej możliwości nauki. Na szczęście już niedługo
koniec.
Ale lekcje online mają swoje plusy i minusy.

Plusy:

Minusy:

- mniejsza szansa na zapytanie
- w każdej chwili można udawać, że ma
się problemy z komputerem
- późniejsze wstawianie

- nie spotykamy się z przyjaciółmi
- wszystko dekoncentruje
- stajemy się rozleniwieni
- nie ma dyscypliny

Każdy widzi, że lepiej być w szkole fizycznie niż chodzić na lekcje online. Ja nie mogę się skupić na lekcji, bo
wszystko mnie dekoncentruje.
Kuba Szypuła

