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Na ten czas szkołę żegnamy i nowe osoby z chęcią poznamy. 
Dwa miesiące przygód przed nami. Każdy się cieszy wakacjami. 

U wszystkich na twarzy uśmiech widzimy, bo na słoneczku się opalimy.

Polskie morze i góry czekają, w swoje tereny nas zapraszają. 
Budki z lodami są już otwarte, a pracownice gotowe i zwarte. 

Na niebie świeci piękne słońce, a termometry są bardzo gorące.
W jeziorze już ciepła woda, dla wszystkich to niezła ochłoda.

Wypożyczają rowery wodne i motorówki, a na krzakach rosną już maliny i borówki. 
Na wycieczki rowerowe się wybieramy i w wiele gier w tym czasie zagramy. 

Mamy dla siebie dużo czasu, więc pójdziemy na wycieczkę do lasu. 
W wakacje ubaw po pachy mamy, gdy z przyjaciółmi się spotykamy.

                                                                                                                                                                              Alicja i Olga kl. VII
                    

autor: Julia

 
Ekscytujących podróży, niezapomnianych wędrówek, pełnych

ciekawych przygód przejażdżek. Pięknych i bezpiecznych wakacji!
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                             Wakacje i język polski? Tak!
     Ostatnie dni roku szkolnego są doskonałą okazją, by utrwalić wiadomości poznane w danej klasie. W celu podsumowania informacji w tym wyjątkowym
roku szkolnym połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, prosząc uczniów o wykonanie prac polonistyczno - wakacyjnych. 
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                Rowery, rowery, rowery ...
      Pierwszy rower został wynaleziony w 1817 roku przez Barona Karla von Draisa z Niemiec.
Nazywano go kiedyś ,,maszyną do biegania”. Został on opatentowany w 1818 roku oraz okrzyknięto
go pierwszym dwukołowym środkiem transportu napędzanym przez człowieka. Na początku lat 20.
XIX wieku w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej zapanowała moda na posiadanie
welocypedu, który był postrzegany jako symbol nowoczesności, zwłaszcza w Londynie. Następnie w
1860 roku Pierre Michaux opracował pierwszy dwukołowy rower, który posiadał pedały i korby
obrotowe na przednim kole, umożliwiając poruszanie się za pomocą pedałowania. Wynalazek przez
pewien czas był modny, lecz miał swoje wady. Jego sztywne, metalowe ramy i opony sprawiały, że był
bardzo niewygodny i niepraktyczny. Ważył on około 45 kilogramów, dlatego nazwali go ,,łamaczem
kości". W latach 1869-1880 wzrosło zapotrzebowanie na rowery, które były szybsze i jeździły na
dłuższe dystanse. Dlatego do końca lat 80. XIX wieku producenci stale powiększali przednie koło, aż
osiągnęło ogromne rozmiary. Taki rower nazwano ,,bicyklem”. Zyskał on popularność w Wielkiej
Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Jego wysokie koło przednie nie było praktyczne, co
zapobiegało dalszemu rozwojowi. Tak zwany “bezpieczny rower”, czyli rower z kołami o takim samym
rozmiarze, był jednym z najważniejszych osiągnięć ewolucji tego pojazdu. Tę erę jeżdżenia
nazywamy złotym wiekiem lub rowerowym szaleństwem. Wywarł on duży wpływ na rolę kobiet w
społeczeństwie, dlatego nazywamy go również maszyną wolności. Następnie w latach 50. i 60. XX
wieku głównym środkiem transportu był samochód, a rowerem jeździły przeważnie dzieci. Natomiast
w Chinach po 1949 roku, gdy stały się państwem komunistycznym, rower stał się najpopularniejszym
pojazdem. Chiny zaczęły produkować ponad milion rowerów miejskich rocznie. Po wielkim Kryzysie
Gospodarczym w połowie lat 60. w Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny wzrost popularności
roweru. Ten okres nazywamy “rowerową hossą”. W latach 1971-1975 powstał pierwszy BMX, który
szybko zyskał przychylność ludzi. Obecnie coraz więcej osób przekonuje się do jazdy rowerem, gdyż
jest to ekologiczny i tani sposób poruszania się. 
https://www.bikester.pl/info/historia
roweru/                                                                                                                  Jagoda kl. VII

         Czy wiesz, co to jest comfort food?
      ,,Comfort food” to danie, które zostało przygotowane w tradycyjny sposób. Termin ten po raz
pierwszy pojawił się w słowniku Webstera w 1977 roku. W tym samym roku dowiedziano się, że
jedzenie pozytywnie wpływa na nasz nastrój i dlatego mówi się, że jest ono ,,poprawiaczem humoru’’.
Przykładem dania w postaci ,, Comfort food” jest rosół. Innymi takimi daniami są pizza oraz grzanki z
serem i keczupem - w Polsce znane są jako zapiekanki. Oprócz tego dużym sentymentem cieszą się
także zupa pomidorowa, domowa szarlotka, czekolada na ciepło czy lody, na które mówi się, że
bywają lekiem na zło. Do szczęścia nie potrzeba nam dużo, wystarczy comfort food.
https://beszamel.se.pl/porady/ciekawostki-kulinarne/co-to-jest-comfort-food.
                                                                                                                                        Zosia kl. VII

  
   Książka na wakacyjną nudę

    Każdy człowiek w głębi siebie chowa własny świat, do którego ucieka w wolnych chwilach.
Kreujemy go w czasie swojego życia, ucząc się, poznając prawdę. Niestety, czasami może ona
okazać się bardzo bolesna, a tajemnice skrywane przez świat są mroczne, ale zarazem bardzo
ciekawe.
    Prawda dopadła również Clary Fray, która skończywszy osiemnaście lat poznała inną odsłonę
świata, świat podziemi, w którym dobro walczy ze złem. Czy wygra? Tego nie wiadomo. Clary wraz z
Nocnymi Łowcami rozpoczyna nowe życie, doznając wielu przygód, ale i ciężkich prawd. Przez całą
serię pogłębiamy sposób walki, tradycje i relacje, jakie panują w świecie podziemi zakrytym przed
światem zewnętrznym.
      Uważam, że jest to seria dla każdej osoby fascynującej się magią. Cassandra Clare  w sposób
kreatywny ukazała wiele wartości, takich jak: zakazana miłość, rodzina, przyjaźń. Dla osób, które nie
lubią czytać polecam serial oparty na książce - ,,Shadowhunters". 
                                                                                                                                 Julia kl. VIII

                                                                                                                                                   .

https://www.bikester.pl/info/historia-roweru/
https://beszamel.se.pl/porady/ciekawostki-kulinarne/co-to-jest-comfort-food-co-oznacza-to-pojecie-jakie-potrawy-zaliczane-sa-do-comfort-food-aa-HSWW-Y1g2-D47J.html
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Wybraliśmy Kaszczorskich Mistrzów Ortografii 2021

Szkolny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

   Po powrocie do zajęć stacjonarnych postanowiliśmy sprawdzić, czy nasi
uczniowie w czasie kilku miesięcy nauki zdalnej nie zapomnieli zasad
polskiej ortografii i interpunkcji. W ostatnich dniach nauki w szkole
przeprowadzono więc kolejną edycję szkolnego konkursu ortograficznego
Kaszczorski Mistrz Ortografii. Z tekstem, w którym nie brakowało wyrazów z
trudnością ortograficzną, zmierzyli się wszyscy uczniowie klas IV-VIII.
   W kategorii klasa IV Mistrzami Ortografii zostali Oskar Dąbrowski (IV b) i
Maria Bielówka (IV a). W klasie V zwyciężył Mateusz Bartkowiak, a w
klasach VI Olga Walkowiak i Adriana Kiszka. Najlepszą znajomością zasad
ortograficznych i interpunkcyjnych w klasie VII wykazała się Jagoda Piędel,
a Mistrzem Ortografii w kategorii klasa VIII została Maria Poźniak. Oprócz
nagród książkowych Mistrzowie otrzymali również ortograficzne gadżety.
                                                        
                                                          Gratulujemy!
                                                                          .

 

 Żegnajcie lektury, witajcie góry! 

wyk. Marietta

Prace obok wykonały
uczennice

         kl. VIII i VII.
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kl. VII
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