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DZIEŃ MATKI
Dzień Matki jest obchodzony jest 26 maja. Święto powstało po to żeby wyrazić szacunek swojej matce.

W artykule dowiesz się jaki prezent możesz zaoferować swojej mamie w tym pięknym dla nich dniu.
1. KWIATKI
Musisz wiedzieć czy twoja mama lubi dbać o rożnego rodzaju kwiaty. Dlatego, że niektóre po prostu ich nie
lubią i nie warto kupować prezentu z jakiego nie będzie zadowolona. Kwiaty występuje w różnej formie mogą
być w doniczce lub mogą być to np. róże, tulipany.
2. SPRZĘTY RTV
Jeżeli wasza mama używa np. suszarki, prostownicy, karbownicy, lokówki to może warto kupić
nowocześniejsza, albo taki sprzęt jaki jeszcze nie posiada. Jeżeli wasza mama nie używa takich sprzętów to
może zegarek, słuchawki itp.
3. ZESTAWY
Na Dzień Matki świetnie się sprawdzi stworzony przez was zestaw. Może być to na przykład zestaw
kosmetyków. Stwórz zestaw kosmetyków w którym będą się znajdowały rzeczy do malowania, a jeżeli nie to to
może zestaw perfum. Jeżeli nie będzie to trafiony prezent to może zestaw herbat. Macie mamę, która lubi
różnego rodzaju herbaty będzie to trafiony prezent.
4. UBRANIA
Nie możemy zapominać też o ubraniach, które są specjalnie stworzone na te święto. Koszulki, bluzy z napisami
na Dzień Matki. Bardzo fajny prezent o określonej tematyce.
5. ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA
Przygotuj jedzenie, które zaserwujesz. Jeżeli nie umiesz gotować to wystarczy, że coś zamówisz. Umiesz
gotować to przygotuj to co najbardziej lubicie.
6. SPĘDZENIE CZASU RAZEM
Jak nie prezent to wystarczy, że poświecisz kilka czasu na was. Możesz zaprosić swoją mamę na spacer lub
zrób piknik.
- Wiktoria Jaworska, kl. 7b
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Jakub Dziewulski
"Dzień Skarbu"
Cieszą się dziś duzi, mali
Bo dziś mają dzień wspaniały
Góra podarków i upominków
Dla kochanych córeczek i synków
Idźmy na piknik czy do aqua parku
Na zakupy czy też na klika jarmarków!
Co to za zabawy, z jakiej okazji ta fiesta?
Bo dziś mamy ukochany Dzień Dziecka!

W czwartek wstałam wcześnie by się spakować ale w końcu nie do szkoły lecz na
wycieczkę szkolną wzięłam potrzebne rzeczy , gdy byłam pod szkołą spotkałam
koleżanki i razem wsiedliśmy do autokaru . Zajęliśmy miejsca ,musiałam siąść z
przodu, bo mam chorobę lokomocyjną, lecz udało mi się przetrwać dwugodzinną
drogę autokarem .Najpierw podzieliliśmy się na dwie grupy, bo było nas za dużo
.Pierwsza poszła na warsztaty z robienia pierników a druga grupa, w której byłam ja ,
poszła zwiedzać pałac Branickich w Białymstoku , najpierw poszliśmy zwiedzać XVII-
wieczne piwnice pałacowe, następnie poszliśmy na pierwsze piętro pałacu.
Zwiedzaliśmy gabinety ; okulistyczne stomatologiczne rentgenowskie i anatomiczny. 
Po zwiedzaniu pałacu zamieniliśmy się i poszliśmy na warsztaty z robienia
pierniczków ,mieliśmy pięć wzorów pierniczków. Ozdabialiśmy je całą godzinę,
wszystkim wyszło bardzo ładnie. Na szczęście mogliśmy wziąć je do domu i
schrupać.  Wycieczka bardzo się udała, wróciliśmy szczęśliwi do domów . Czekam na
kolejną wycieczkę . 
 Asia Zyśk
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Piknik z okazji Dnia Dziecka. 
Dzień ten został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących
praw dziecka zawartych w karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 roku
w różne dni w roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Jest to ulubiony dzień w kalendarzu wielu
dzieci. Tradycyjnie w  rodzice obdarowują
swoje pociechy większymi lub mniejszymi upominkami. W naszym przypadku rodzice
wraz z wychowawcami klasy 7a i 7b zorganizowali nam piknik, na którym mogliśmy
razem bawić. Na początek zostaliśmy poczęstowani kiełbaską z grilla , a następnie
część chłopców poszła spalać kalorie podczas wspólnego meczu, a dziewczęta w
tańcu „Belgijka”. Rodzice przygotowali również słodkie poczęstunki oraz popcorn.
Piknik odbył się w Rostkach Wielkich w pięknej zielonej okolicy nieopodal rzeki Bug.
O godzinie 15 piknik dobiegł końca a na pamiątkę , zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
Dzień minął bardzo miło. Dziękujemy za organizację i możliwość spotkania się po
długiej przerwie w zdalnym nauczaniu.

- Oskar Karbowski, 7a
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