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DRODZY
CZYTELNICY !!!

OD REDAKCJI
.

Szkoła Podstawowa

"Jutro popłyniemy daleko,
Jeszcze dalej niż te obłoki,
Pokłonimy się nowym brzegom,
Odkryjemy nowe zatoki ..."

To  ostatni numer gazety, który
polecamy Wam w tym roku
szkolny. Powstawał on w trudnych
dla nas okolicznościach, w dobie
pandemii Koronawirusa. Fakt ten
chcieliśmy zaznaczyć również na
naszej okładce, która jest
symbolem tego czasu.
Pracowaliśmy zdalnie, ale
staraliśmy się, aby nasza gazeta i
tym razem była dla Was źródłem
rzetelnych informacji, dodatkowej
wiedzy, a także rozrywki. Czerwiec
to czas planowania wakacji, więc
zawarliśmy tym numerze wiele
treści podejmujących tę
tematykę. Nie zabrakło również
stałych rubryk, które trafiają w

Zawarliśmy wiele informacji z życia
szkoły choć cały czas zamkniętej
dla uczniów, w obawie o nasze
bezpieczeństwo. Jednak epidemia
nie przeszkodziła nam w śledzeniu
naszego zdalnego życia
szkolnego. Zamieściliśmy
fotorelację z obchodów 100
rocznicy urodzin naszego Patrona -
św. Jana Pawła II, jak również z
zakończenia roku szkolnego, choć
nie było tak uroczyste jak zwykle.
Cieszymy sie jednak, że każdemu
udało się przetrwać ten trudny czas
nauki zdalnej.
Z nadzieją w głosie na lepsze jutro
życzymy Wam ZDROWYCH,
BEZPIECZNYCH i ciekawych
wakacji.

.

.
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KULTURA I
ROZRYWKA:
*Muzyka łagodzi obyczaje-
str. 9

SPIS TREŚCI

.
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Strefa Juniora

*Nauka w czasach
koronawirusa - str. 6
*Bądź bezpieczny w
wakacje - str. 8
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NASZ PATRON
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
,,Pragnę z całego serca, aby
turystyka była zawsze
sposobnością do owocnych
spotkań: do spotkania z Bogiem,
który w stworzeniu i w dziełach
ludzkich ukazuje nam swoją miłość
i opatrzność; do spotkania z sobą
samym, w postawie milczącej
refleksji i wsłuchania się w głos
własnego wnętrza; do spotkania z
innymi (...)” - pisał w orędziu
na XXI Światowy Dzień Turystyki
Jan Paweł II.
Jan Paweł II w Tatrach
Karol Wojtyła trafił w Tatry jeszcze przed II wojną światową - w czerwcu 1932 roku razem z bratem Edmundem
wybrali się do Morskiego Oka. Aż do roku 1978 przyszły papież chętnie jeździł w Tatrach na nartach - na
Nosalu, w okolicach Kasprowego Wierchu i Doliny Chochołowskiej. Często korzystał z gościnności szarych
urszulanek na Jaszczurówce w Zakopanem. 23 czerwca 1983 roku wrócił na ukochaną Polanę Chochołowską,
odwiedził schronisko, Dolinę Jarząbczą, bacówkę. W 1997 roku po raz ostatni wyjechał na Kasprowy Wierch,
odpoczywał krótko nad Morskim Okiem i na Kalatówkach.
Jeśli będziecie odwiedzać w czasie wakacji  Małopolskę i Kraków zachęcamy do
poznawania miejsc związanych z życiem i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II:
- Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
- Szlakiem Papieskim z Sanktuarium św. Jana Pawła II
- Sanktuarium Boże Miłosierdzia w Łagiewnikach 
- Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II będą dla nas zachętą do aktywnego wykorzystania wakacyjnego
czasu:
,,Z kolei sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje
uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą
wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród
różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni
winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami
Ewangelii".

św. Jan Paweł
II

http://www.sanktuariumjp2.pl/przewodnik/kosciol-dolny/kosciol-relikwii
http://www.janpawel2.pl/centrumjp2/1482-szlakiem-papieskim-z-sanktuarium-b-jana-pawa-ii
http://milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/pl/
http://www.domjp2.pl/
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Szkoła Podstawowa

CO W SZKOLE

PISZCZY?

WYDARZENIA:
12 marca - zawieszenie zajęć w  szkole z powodu
wybuchu epidemii koronawirusa.
30 marca - 1 kwietnia - Próbny Egzamin
Ósmoklasisty.
18 maja - obchody 100 rocznicy urodzin naszego
Patrona - Św. Jana Pawła II. Z tej okazji
przeprowadziliśmy wiele akcji  upamiętniających to
wydarzenie: Szkolny Konkurs Plastyczny
(Organizacja: p. Anna Zaborowska, p. Katarzyna
Cybulska), Szkolny Konkurs Poetycki (Organizacja: p.
Iwona Sienicka), publikacja referatu  autorstwa p.
Elżbiety Szulborskiej na stronie internetowej szkoły
www.zespolszkolwrosochatemk.edupage.org, Koncert
pieśni "Gramy dla św. Jana Pawła II" w wykonaniu
naszych uczniów, publikacja prac konkursowych na
stronie szkoły (Organizacja: p. Anna Zaborowska, p.
Katarzyna Cybulska),
26 maja - Dzień Matki - z tej okazji odbył się: Szkolny
Konkurs Poetycki o Mamie (Organizacja: p. Iwona
Sienicka), "Koncert dla mamy" w wykonaniu chętnych 
uczniów (Organizacja: p. Anna Zaborowska, p.
Katarzyna Cybulska)
1 czerwca - Dzień Dziecka
26 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2019/2020

AZ
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Internet dla każdego

Nauka w czasach koronawirusa

Żyjemy w erze komputerowej i smartfonowej. Nie wyobrażamy sobie
życia bez Internetu, a szczególnie wtedy, kiedy nawet lekcje są on –
line. Aby z niego korzystać musimy wiele o nim wiedzieć. Na jakiej
stronie mamy się logować, gdzie szukać informacji, a najważniejszą
rzeczą jest ochrona naszych danych osobowych. Mamy teraz różne
media społecznościowe typu Facebook lub Instagram. Musimy jednak
uważać z kim piszemy, ponieważ osoba po drugiej stronie może być
oszustem. Internet dostarcza nam wiele rozrywki: możemy grać w gry z
innymi graczami oraz korzystać z gier na Friv czy Poki.  YouTube
dostarcza nam mnóstwo muzyki lub śmiesznych filmików. Polecam
spędzanie wolnego czasu z Internetem, ale w granicach rozsądku.         
    Bartłomiej Głuski

Niestety nadeszły takie czasy, których zapewne nikt się nie spodziewał, a mianowicie
światem zapanował KORONAWIRUS. Świat wywrócił się do góry nogami. Nie jest tak jak
dawnej, nie odbywa się teraz większość większych zgromadzeń np. wesel a nawet zwykłe
wizyty u dentysty nie są przeprowadzane jak dawniej. A to wszystko, by zachowywać
wszelkie zasady ostrożności i higieny, by choroba coraz mniej się rozprzestrzeniała. Duże
zmiany dotknęły również uczniów. Szkoła jest teraz zdalna, a nauczanie odbywa się przez
Internet. Z nauczycielami spotykamy się on - line, poprzez rozmowy intrernetowe, a różne
zadania do wykonania są do nas wysyłane za pośrednictwem strony internetowej szkoły
(https://zespolszkolwrosochatemk.edupage. org). Wszystko oparte jest teraz na Internecie, a
jak pewnie wszyscy wiemy różnie z tym bywa. A to jakieś usunięte pliki, a to wirusy lub po
prostu brak Internetu , więc nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Jednak jakoś
musimy sobie radzić i starać się zastąpić ,,normalną” w szkołę, więc jest to dość dobry
sposób. Mi osobiście pasuje taka i taka wersja nauki, ale jednak w szkole wszystko zostało
nam lepiej wytłumaczone i dane do ręki. Teraz nie każdemu jest łatwo samemu dojść to
zrozumienia wielu zagadnień, czy nawet  zorganizowania sobie nauki.

Izabela Ciborowska

https://zespolszkolwrosochatemk.edupage.org/
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STREFA JUNIORA

.

ZAGADKI
Zaczynają się wakacje, bo już
zakwitły …
Odp: akacje
Zimne, słodkie i pachnące,
jemy latem w dni gorące
Odp: lody
Latem krąży,ile sił, zbiera z
kwiatów złoty pył.
Odp: pszczoła
Jaki to miesiąc zamyka szkoły
i daje dzieciom urlop wesoły?
Odp: Czerwiec
Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.
Odp: wakacje
O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni.
Odp: lato
W metalowym kociołku,
węgielki się żarzą.
Na nich w letnie wieczory,
ludzie mięsko smażą.
Odp: grill

Patrycja Kamińska

Na czas WAKACJI życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z
każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się
dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach,
w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi,
wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
Niech rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich dobrą okazją do
rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań. Życzymy
wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje
były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

REDAKCJA

Patrycja Kowalewska
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Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie
imion?

Nasz imiennik pomoże Ci poznać ich
ukryte znaczenie.

CO O TOBIE MÓWI
TWOJE IMIĘ?

Izabela:
To osoba bardzo dokładna i precyzyjna. Do tego jest
świadomą swej wartości kobietą. Uczy skrupulatności
innych, ceni i wymaga punktualności. Cechuje ją
opanowanie, pozwalające stawiać czoła trudnym
sytuacjom. Pracuje zawsze bardzo pilnie i poświęca
się swoim ideałom. Niestety boi się ryzyka i zmian. W
niektórych okolicznościach staje się dość agresywna,
zwłaszcza gdy styka się z chamstwem,
gruboskórnością i wandalizmem. Izabela to
ekstrawertyczka, która uzewnętrznia swoje reakcje i
łatwo przystosowuje się do otoczenia. Jest osobą
jednocześnie obiektywną i subiektywną, ale nigdy
egoistyczną! Odczuwa silną potrzebę dawania siebie
innym, dlatego jest dobrą żoną i matką.
Pochodzenie imienia Izabela: jest to imię
pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego, od imienia
Elżbieta (Bóg moją przysięgą) lub hebrajskiego
imienia Izabel (wywyższona przez Boga).

Patryk:
Jest trochę myślicielem, a trochę aktywistą. Gdy
napotyka na trudności i problemy, długo się
zastanawia nad ich rozwiązaniem, rozważając każde
„za” i „przeciw”. Jego działaniom towarzyszą przy tym
zarówno nerwowość, jak i zwątpienie. Wie jednak, na
co go stać i potrafi tę wiedzę wykorzystać w życiu.
Aktywność stanowi dla niego wartość samą w sobie.
Chętnie podróżuje, aby się rozwijać lub dokonywać
nowych odkryć. Do tego jest niezwykle staranny i
precyzyjny, czasem wręcz perfekcyjny. Patryk jest
towarzyską osobą i oddanym przyjacielem. Należy
jednak pamiętać, iż nie lubi gdy ktoś mu się narzuca
albo wścibia nos w jego wewnętrzny świat. Nie znosi
także wszelkich kombinacji, i matactw.
Pochodzenie imienia Patryk: jest to imię, które
pochodzi od łacińskiego słowa patricius, co oznacza
patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony.

Julia Kulesza

Japońskie imiona kryją w sobie
przesłanie

W tradycji japońskiej nadanie imienia dziecku jest
bardzo przemyślaną kwestią i nie ma w tej sprawie
zdawania się na chwilową modę czy kaprys. Jest silne
przekonanie, że imię ma wpływ na życie i osobowość
osoby je noszącej. Rodzice wierzą, że nadając
właściwe imię maluchowi, zapewnią mu szczęście i
pomyślność. Stąd imię dziecka ma wyrażać
jego cechy charakteru lub wyglądu, których chcieliby
dla dziecka rodzice. I tak jeżeli np. dziecko dużo się
śmieje lub ma jasne włosy, może to znaleźć
odzwierciedlenie w jego imieniu.

Bądź bezpieczny w
wakacje!
Wypad w wakacje na plażę? Hmm ... dobry
pomysł, ale co zrobić żeby być
bezpiecznym??? Z czym kojarzy nam się
plaża? Hmm... na pewno ze słońcem, wodą,
muszelkami, mewami i innymi rzeczami.
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na
wakacjach. Po pierwsze sprawdźcie, czy w
tym miejscu, w którym chcecie się kąpać,
jest jest to dozwolone. Na plażę warto wziąć
chustę albo czapkę z daszkiem lub kapelusz
na głowę, aby chronić się przed słońcem.
Nie można zapomnieć o kremie, aby
zapobiec przed poparzeniem skóry. Na
pewno wakacje na plaży nie odbędą się bez
kąpieli w  morzu. Ooo tak, to jest świetne
prawda? Ale nie zawsze bezpieczne!!!
Uważajcie na meduzy - mogą poparzyć!
Miłego wypoczynku!

Amelia Reszko
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MUZYKA ŁAGODZI
OBYCZAJE!

.

BIOGRAFIE:
Krzysztof Penderecki - światowej sławy
kompozytor, dyrygent, pedagog.
Współtwórca nowego oblicza polskiej muzyki
XX wieku. Należał do grona
najwybitniejszych i najbardziej cenionych
współcześnie osobowości w dziedzinie
muzyki oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.
Laureat pięciu prestiżowych nagród
Grammy. Jego bogata i różnorodna muzyka
rozbrzmiewała na całym świecie, przede
wszystkim w Europie, obu Amerykach, Azji,
a także w Australii. O randze twórcy
świadczą liczne odznaczenia krajowe i
zagraniczne, a także nagrody i tytuły
przyznane artyście w różnych krajach całego
globu, międzynarodowe festiwale i konkursy
jego imienia, a przede wszystkim wykonania
jego utworów przez wybitnych wirtuozów i
czołowe orkiestry w najsłynniejszych salach
koncertowych świata. Zmarł 29.03.2020 w
Krakowie (w czasie trwania epidemii
Koronawirusa)

Nowości Muzyczne Czerwca
2020:

5 czerwca - Foothils feat. Laurell - Chocolat
5 czerwca - LIZOT & Holy Molly & Alex Parker - Back
To Her
5 czerwca - ALMA - Be Alright
5 czerwca - Gabry Ponte x Jerome - Lonely
5 czerwca - DJ Decks feat. Paluch & Słoń - Siedem
5 czerwca - R3hab feat. Tini & Reik - Besame
12 czerwca - Saint Jhn - Trap [Rompasso Remix]
12 czerwca - Nea - Drunk Enough To
12 czerwca - DeDe Negra - Wenus i Mars
12 czerwca - Jawsh 685 x Jason Derulo - Savage
Love (Laxed - Siren Beat)
12 czerwca - Dennis Lloyd - Alien
12 czerwca - Mowe & Vamero - Game
12 czerwca - Sigma, John Newman - High On You
12 czerwca - Karolina Stanisławczyk - Malibu
12 czerwca - 24kGoldn & Imanbek - VALENTINO 
19 czerwca - Duboss - Voyage, Voyage
19 czerwca - MVRT (Marta Gałuszewska)- Rooftop
19 czerwca - Robin Schulz - Alane
19 czerwca - Bodybangers & LIZOT - Mad Love
19 czerwca - Krzysztof Zalewski - Tylko Nocą
19 czerwca - Don Diablo ft. Andy Grammer -
Thousand Faces
19 czerwca - Vanotek - Talk To Me
26 czerwca - Jonas Blue & MAX - Naked
26 czerwca - Patryk Skoczyński - Ruchomy Cel
26 czerwca - Charlie Puth - Girlfriend
26 czerwca - Ray Dalton - Good Times Hard Times
26 czerwca - Becky Hill & Sigala - Heaven On My
Mind
26 czerwca - Liber & InoRos - Miasto Smoka
26 czerwca - Trevor Daniel, Selena Gomez - Past Life
26 czerwca - Kali, Klaudia Szafrańska, PlanBe, Sir
Mich - Tam Gdzie Wy

Zapowiedzi na lipiec:
Viki Gabor - Forever And A Night
GROMEE feat. Ania Dąbrowska & Abradab - Powiedz
mi (kto w tych oczach mieszka)
 Natalia Nykiel - Atlantyk

O tym, że muzyka na nas działa, wiemy
doskonale. Potrafi wprawić w dobry
nastrój i doprowadzić do łez, uspokajać
albo działać na nerwy. Jest też
„wzmacniaczem” przekazu w filmach,
reklamie, festynach, itd.

Krzysztof Penderecki
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	ZAPRASZAMY!!!
	NASZ PATRON
	ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
	,,Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z innymi (...)” - pisał w orędziu na XXI Światowy Dzień Turystyki Jan Paweł II.
	Jan Paweł II w Tatrach
	Jeśli będziecie odwiedzać w czasie wakacji  Małopolskę i Kraków zachęcamy do poznawania miejsc związanych z życiem i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II:
	,,Z kolei sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii".
	CO W SZKOLE


	PISZCZY?
	Internet dla każdego
	Żyjemy w erze komputerowej i smartfonowej. Nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu, a szczególnie wtedy, kiedy nawet lekcje są on – line. Aby z niego korzystać musimy wiele o nim wiedzieć. Na jakiej stronie mamy się logować, gdzie szukać informacji, a najważniejszą rzeczą jest ochrona naszych danych osobowych. Mamy teraz różne media społecznościowe typu Facebook lub Instagram. Musimy jednak uważać z kim piszemy, ponieważ osoba po drugiej stronie może być oszustem. Internet dostarcza nam wiele rozrywki: możemy grać w gry z innymi graczami oraz korzystać z gier na Friv czy Poki.  YouTube dostarcza nam mnóstwo muzyki lub śmiesznych filmików. Polecam spędzanie wolnego czasu z Internetem, ale w granicach rozsądku.              Bartłomiej Głuski
	Nauka w czasach koronawirusa
	Niestety nadeszły takie czasy, których zapewne nikt się nie spodziewał, a mianowicie światem zapanował KORONAWIRUS. Świat wywrócił się do góry nogami. Nie jest tak jak dawnej, nie odbywa się teraz większość większych zgromadzeń np. wesel a nawet zwykłe wizyty u dentysty nie są przeprowadzane jak dawniej. A to wszystko, by zachowywać wszelkie zasady ostrożności i higieny, by choroba coraz mniej się rozprzestrzeniała. Duże zmiany dotknęły również uczniów. Szkoła jest teraz zdalna, a nauczanie odbywa się przez Internet. Z nauczycielami spotykamy się on - line, poprzez rozmowy intrernetowe, a różne zadania do wykonania są do nas wysyłane za pośrednictwem strony internetowej szkoły (https://zespolszkolwrosochatemk.edupage. org). Wszystko oparte jest teraz na Internecie, a jak pewnie wszyscy wiemy różnie z tym bywa. A to jakieś usunięte pliki, a to wirusy lub po prostu brak Internetu , więc nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Jednak jakoś musimy sobie radzić i starać się zastąpić ,,normalną” w szkołę, więc jest to dość dobry sposób. Mi osobiście pasuje taka i taka wersja nauki, ale jednak w szkole wszystko zostało nam lepiej wytłumaczone i dane do ręki. Teraz nie każdemu jest łatwo samemu dojść to zrozumienia wielu zagadnień, czy nawet  zorganizowania sobie nauki.
	Izabela Ciborowska


	STREFA JUNIORA
	ZAGADKI
	Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie imion? Nasz imiennik pomoże Ci poznać ich ukryte znaczenie.

	CO O TOBIE MÓWI TWOJE IMIĘ?
	Izabela:
	Japońskie imiona kryją w sobie przesłanie
	To osoba bardzo dokładna i precyzyjna. Do tego jest świadomą swej wartości kobietą. Uczy skrupulatności innych, ceni i wymaga punktualności. Cechuje ją opanowanie, pozwalające stawiać czoła trudnym sytuacjom. Pracuje zawsze bardzo pilnie i poświęca się swoim ideałom. Niestety boi się ryzyka i zmian. W niektórych okolicznościach staje się dość agresywna, zwłaszcza gdy styka się z chamstwem, gruboskórnością i wandalizmem. Izabela to ekstrawertyczka, która uzewnętrznia swoje reakcje i łatwo przystosowuje się do otoczenia. Jest osobą jednocześnie obiektywną i subiektywną, ale nigdy egoistyczną! Odczuwa silną potrzebę dawania siebie innym, dlatego jest dobrą żoną i matką. Pochodzenie imienia Izabela: jest to imię pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego, od imienia Elżbieta (Bóg moją przysięgą) lub hebrajskiego imienia Izabel (wywyższona przez Boga).


	Bądź bezpieczny w wakacje!
	Patryk:
	Jest trochę myślicielem, a trochę aktywistą. Gdy napotyka na trudności i problemy, długo się zastanawia nad ich rozwiązaniem, rozważając każde „za” i „przeciw”. Jego działaniom towarzyszą przy tym zarówno nerwowość, jak i zwątpienie. Wie jednak, na co go stać i potrafi tę wiedzę wykorzystać w życiu. Aktywność stanowi dla niego wartość samą w sobie. Chętnie podróżuje, aby się rozwijać lub dokonywać nowych odkryć. Do tego jest niezwykle staranny i precyzyjny, czasem wręcz perfekcyjny. Patryk jest towarzyską osobą i oddanym przyjacielem. Należy jednak pamiętać, iż nie lubi gdy ktoś mu się narzuca albo wścibia nos w jego wewnętrzny świat. Nie znosi także wszelkich kombinacji, i matactw. Pochodzenie imienia Patryk: jest to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa patricius, co oznacza patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony.
	Wypad w wakacje na plażę? Hmm ... dobry pomysł, ale co zrobić żeby być bezpiecznym??? Z czym kojarzy nam się plaża? Hmm... na pewno ze słońcem, wodą, muszelkami, mewami i innymi rzeczami. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na wakacjach. Po pierwsze sprawdźcie, czy w tym miejscu, w którym chcecie się kąpać, jest jest to dozwolone. Na plażę warto wziąć chustę albo czapkę z daszkiem lub kapelusz na głowę, aby chronić się przed słońcem. Nie można zapomnieć o kremie, aby zapobiec przed poparzeniem skóry. Na pewno wakacje na plaży nie odbędą się bez kąpieli w  morzu. Ooo tak, to jest świetne prawda? Ale nie zawsze bezpieczne!!! Uważajcie na meduzy - mogą poparzyć! Miłego wypoczynku!
	Julia Kulesza


	MUZYKA ŁAGODZI
	O tym, że muzyka na nas działa, wiemy doskonale. Potrafi wprawić w dobry nastrój i doprowadzić do łez, uspokajać albo działać na nerwy. Jest też „wzmacniaczem” przekazu w filmach, reklamie, festynach, itd.

	OBYCZAJE!
	Nowości Muzyczne Czerwca 2020:
	BIOGRAFIE:
	Krzysztof Penderecki - światowej sławy kompozytor, dyrygent, pedagog. Współtwórca nowego oblicza polskiej muzyki XX wieku. Należał do grona najwybitniejszych i najbardziej cenionych współcześnie osobowości w dziedzinie muzyki oraz szeroko pojętej kultury i sztuki. Laureat pięciu prestiżowych nagród Grammy. Jego bogata i różnorodna muzyka rozbrzmiewała na całym świecie, przede wszystkim w Europie, obu Amerykach, Azji, a także w Australii. O randze twórcy świadczą liczne odznaczenia krajowe i zagraniczne, a także nagrody i tytuły przyznane artyście w różnych krajach całego globu, międzynarodowe festiwale i konkursy jego imienia, a przede wszystkim wykonania jego utworów przez wybitnych wirtuozów i czołowe orkiestry w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Zmarł 29.03.2020 w Krakowie (w czasie trwania epidemii Koronawirusa)
	Zapowiedzi na lipiec:
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