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Wielkimi krokami zbliżają się
upragnione wakacje!!!
      

Wakacje tuż, tuż... 

.

 Ten rok szkolny
był dla nas
wszystkich
wyjątkowo trudny.
Do szkoły
chodziliśmy od
września do połowy
października, a
potem rozpoczęła
się nauka zdalna.

Trwała do końca
maja. Czerwiec na
szczęście
spędzamy w
szkole. Na pewno
zapamiętamy tę
niezwykłą naukę za
pomocą platformy
Teams. Przed nami
wakacje.

Wytęsknione,
wymarzone i
zasłużone. Czy
będą udane?
Wszystko zależy
od nas. Nie
możemy
zapomnieć, że
nadal jest
epidemia.

.

.

.
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Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby
bezpiecznie spędzić wakacje:

Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż
im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym
świetle.
Nie rozmawiaj z obcymi.
Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do
samochodu.
Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i
wezwij pomoc.
Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na
strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo
wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na
zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi,
kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty
w czasie wycieczki w góry.
Nie rozpalaj ogniska w lesie.
Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie
wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go
pogłaskać.
Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
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Książki na wakacje

Oto serie książek, które planuję przeczytać w wakacje,
a Wam je gorąco polecam:
- ,,Smocza straż”,
- ,,Pozaśwatowcy",
- ,,Wojna cukierkowa" autorstwa Brandona Mulla,
- ,,Klub Poszukiwaczy przygód" autorstwa Agnieszki
Stelmaszyk.

                       Kroniki Wardstone
Kroniki Wardstone to seria książek składająca się z
trzynastu tomów. Jej autorem jest Joseph Delaney.
Opowiada o chłopcu, który jest siódmym synem
siódmego syna i ma pewne dary, dzięki którym może
walczyć z Mrokiem. Thomas zostaje uczniem
Stracharza, który chroni ludzi przed czarownicami,
boginami i innymi stworami. Tom poznaje przyjaciółkę
Alice, która jest czarownicą i na początku służy
Światłu oraz pomaga chłopcu, lecz niestety później
przechodzi na stronę Mroku. Polecam tą serię,
ponieważ jest fantastyczna i bardzo ciekawa. Można
w niej poznać mnóstwo magicznych istot, których nie
spotkamy w świecie realnym.

                       Mazurscy w podróży
Mazurscy w podróży to seria książek autorstwa
Agnieszki Stelmaszyk. Składa się z czterech części.
Opowiada o Jędrku Mazurskim, jego rodzicach,
starszej kuzynce Marceli i babci Henrysi. Rodzina w
każde wakacje wybiera się w podróż po różnych
krajach i zawsze mają jakąś przygodę lub wpadają w
kłopoty. W pierwszej części odwiedzają między
innymi Frankfurt, Blanes, Barcelonę, Wenecję i
Wiedeń. W drugiej Ocean Atlantycki, Berlin i
Normandię, w trzeciej Wielką Brytanię, a w czwartej
Holandię i Karpacz. Polecam tą serię, ponieważ jest
przygodowa i można się z niej dowiedzieć dużo
rzeczy o świecie. Może Was zachęci do podróży?
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Klasa 7
Natalia
Okres lekcji zdalnych był zły i
przykry dlatego że, nie
spotykałam się ze
znajomymi, oraz nie miałam
motywacji do nauki.

Justyna
Lekcje zdalne były fajne.

Klasa 6

Karolina
Lekcje zdalne były dla
mnie ciężkie, trudno
było się uczyć. Będzie
mi brakować moich
zwierząt, z którymi co
przerwę się bawiłam.

Gabriela
Lekcje zadane były dla
mnie ciężkie bo nie
można było się
skoncentrować i
trudno było zrozumieć
niektóre tematy.
Momentami były
przyjemne, gdyż
mogłam robić to czego
nie mogłam w szkole.

WSPOMNIENIA Z LEKCJI ZDALNYCH UCZNIÓW
NASZEJ SZKOŁY

Klasa 5
Basia
Lekcje zdalne były dla mnie
niefajnie, bo musiałam cały
czas siedzieć przed
komputerem i popsuł mi się
wzrok. Było  mi dziwnie nie
widząc moich znajomych z
klasy, wolę uczyć się w
szkole.

Amelia
Na lekcjach zdalnych czułam
się dziwnie siedząc sama w
domu, a nie w szkole z
kolegami i koleżanki.

Kaja
Lekcje zdalne były dla mnie
wielkim wyczynem i
zmęczeniem ponieważ ciągle
musieliśmy siedzieć przy
komputerach i gdy nie było
jak się połączyć to wszyscy
się denerwowaliśmy. Fajnie
było na godzinie
wychowawczej bo mogliśmy
robić co chcemy i rozmawiać
na różne przyjemne tematy.

Klasa 5

Klasa 5 i 6



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 57 06/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Szkolny Patrol

Plany na przyszłość 8 klasy 

Uczniowie ósmej klasy są już po swoich pierwszych ważnych
egzaminach. Zapytaliśmy ich, jakie mają plany na przyszłość.
Niektórzy jeszcze nie są zdecydowani, co będą robić. Oliwer
planuje pójść do szkoły leśnej w Rogazińcu. Nikola wiąże swoją
przyszłość z gotowaniem. Michał M. najpierw chce dostać się do
liceum w Gorzowie, a później na politechnikę. Olek chce w
przyszłości być weterynarzem, ale najpierw musi dostać  się do
liceum. Michał S. przyszłość wiąże z informatyką, a po szkole
podstawowej startuje do technikum. Roksana myśli o turystyce i
dobrym liceum. Sławek wybrał kierunek mechanika w technikum, a
Marika marzy o oceanografii.   
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                         Plany na wakacje

Klasa 5
Amelia - chciałaby zrobić noc w namiocie z
przyjaciółmi i pojechać na obóz Kalina.

Dorota - planuje przeczytać  serię książek: ,,Smocza
straż”, ,,Pozaświatowcy”, ,,Wojna cukierkowa”
autorstwa Branona Mulla, ,,Klub poszukiwaczy
przygód” Agnieszki Stelmaszyk oraz pojechać do
Majalandu, nad morze i zwiedzić ZOO we Wrocławiu.

Karolina -chce pojechać do Torunia i zjeść jak
najwięcej lodów.

Kaja - planuje pojechać do Holandii lub  nad morze i
do Piły.

Basia - chce pojechać w lipcu do Niechorza, potem do
Międzyzdrojów.

Klasa 6 

Gabriela- planuje pojechać w Bieszczady.

Nikola- chce spotykać się z przyjaciółmi, zjeść 3-4
lody w jeden dzień, przetestować przepisy na różne
rodzaje lodów.

Klasa 7

Natalia- planuje pojechać na obóz artystyczny, nad
morze, spędzać czas z przyjaciółmi, przeczytać dużo
książek, pojechać do kuzynki i cioci.

Oliwia- pragnie pojechać do Niemiec.
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                   Wspomnienia klasy ósmej

Wspomnienia Nikoli:
Bardzo miło wspominam różne festyny,
zawody, w których brałam udział. Dzielenie się
jedzeniem na przerwach z przyjaciółmi. Jak
złamałam nogę i gdy dwa razy trafiłam do
szpitala. I wiele innych wspomnień.

Wspomnienia
drugiego Olka: 

Mam same dobre wspomnienia
ze szkoły, głównie przez wiele
zorganizowanych wydarzeń i
przez to, że poznałem dużo
wspaniałych osób.

"DOPIERO JAK SKOŃCZYSZ
SZKOŁĘ, UŚWIADAMIASZ
SOBIE, JAK BARDZO BRAKUJE
CI TWOJEJ KLASY."

Wspomnienia
Magdy:

Bardzo miło wspominam
szkolne wycieczki, imprezy,
festyny, które utkwiły mi w
pamięci. Zwiedziłam wiele
ciekawych miejsc i wiele się
nauczyłam. Dziękuje
nauczycielom za cierpliwość i
wyrozumiałość w mojej edukacji.

Wspomnienia Michała:

Mam dobre wspomnienia
ze szkoły. Poznałem tam
super ludzi, z którymi
przeżyłem wiele
niezapomnianych chwil..

.

.

.

.

.
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Konkurs ,,Widziałem przyszłość'

14 maja odbył się konkurs zorganizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie. Konkurs
odbył się w dwóch grupach wiekowych: klasy 6 i klasy
7. Klasę reprezentowały trzy wybrane osoby. Dzień
wcześniej odbyło się próbne łączenie na, którym
ustalone zostały wszystkie szczegóły i sposób
działania platformy na której odbył się konkurs. Każdy
z uczestników pracował indywidualnie. Konkurs odbył
się w formie internetowej. 

Każdy z uczestników mógł zdobyć maksymalnie 41
punktów, które później sumował się na wynik klasy, a
w nagrodę najlepsza klasa dostawała statuetkę.

Wyniki:
W kategorii klas 6:
I m-ce = Karolina z wynikiem 34 punktów.
II m-ce = Gabriela z wynikiem 30 punktów.
III m-ce = Zuzanna z wynikiem 29 punktów.
Najlepszą klasą została klasa 6z Górek Noteckich.
W kategorii klas 7:
I m-ce = Jagoda z wynikiem 38 punktów.
II m-ce = Hanna z wynikiem 36punktów.
III m-ce = Wiktoria z wynikiem 32 punktów.
Najlepszą klasą została klasa 7 b ze Zwierzyna.

Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!
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