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      Zasady obowiązujące w   
                     szkole
Każdy- duży i mały powinien się
grzecznie zachowywać w szkole. 
W pierwszym dniu nauki poznaliśmy
nowych nauczycieli i nowych
przyjaciół. Każdy w szkole powinien
być koleżeński, uprzejmy, miły i
wiedzieć co mu można robić, a czego
nie. Niektórzy czują się tu, jak w domu.

 Żeby mieć dobre stopnie i pozytywne
uwagi trzeba:
- brać udział w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych,
-być aktywnym na lekcji,
-być uprzejmym dla nauczycieli,
-pomagać innym.
                 
                                          

                                                                     
               Powrót do szkoły w                     
          dzisiejszych czasach                       
                                                                     
                                                                   
Każdy chciałby być dobrym uczniem,
mieć wspaniałe stopnie i otrzymywać
pochwały. Niektóre sprawdziany w
szkole jednak nie wychodzą, ale każdy
stara się sobie radzić jak najlepiej w
innej dziedzinie. Nasza klasa nie jest
zbyt liczna i każdy lubi coś innego. Ja,
na przykład nieźle radzę sobie na
języku polskim, a moja koleżanka na
matematyce. Jednak to, co jest dla nas
najważniejsze, to nasze wzajemne
towarzystwo. Bardzo się lubimy i
dlatego z radością powróciliśmy do
szkoły po czasie długiej rozłąki.
                                         Natalia Śliwa
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         GWIAZDY SPORTU

Christiano Ronaldo- piłkarz angielskiego klubu
Manchester United FC. Na co dzień gra w Premier
League. Ma 36 lat i urodził się 5 lutego 1985 roku.
Jego najstarszy syn ma na imię Christiano Ronaldo
JR. Jego obecną partnerką jest Georginia Rodriguez.
Najlepszym z najlepszych stał się po kolei w:
Sportingu Lisbona, później w 2003 roku wykupił go do
Manchesteru United sir Alex Ferguson- jego piłkarski
ojciec. Wygrał z tym klubem pierwszy puchar
Champions League i pierwszą złotą piłkę. W 2009
roku przeszedł do Realu Madryt za 90 mln Euro!!! Stał
się tam "maszyną" i wygrał z tym klubem cztery
puchary Ligii Mistrzów i zdobył cztery złote piłki. W
2018 roku przeszedł do włoskiego Juventusu, a w
2021 roku wrócił do Manchesteru United. Jeśli chodzi
o reprezentację narodową, to wygrał z nią dwa trofea-
w 2016 roku- Euro we Francji, a w 2019 roku Ligę
Narodów.

                                          Krzysztof Stefańczyk

.

.
.

Internet

Internet
Internet



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 6 02/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Szkolny Pamiętnik

                 
                
                SPRZĘT DLA ZAWODOWCA

       Zawodowcowi, by sprawnie sobie radził w grach
są potrzebne: bardzo dobre słuchawki, właściwa
podkładka, klawiatura i dobrze wyposażony komputer.
Dla graczy to bardzo ważne. Niestety, profesjonalny
sprzęt kosztuje około od 3 do 10 tysięcy złotych.
Jednak nie zapomnijmy też o myszce, która kosztuje
od 100 do 1000 złotych. Służące graczom komputery
muszą również być bardzo szybkie i muszą mieć dużą
reakcję na ruch.

                                Maksym Fąfara
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 ORTOGRAFIA- KIEDY PISZEMY Ó A KIEDY U ?
"Ó" piszemy ,gdy wymienia się na: o, a, e; 
w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna, 
lecz są wyjątki, takie jak: wsuwka, skuwka, zasuwka. 
W niektórych przypadkach wyrazy z "ó" trzeba
zapamiętać. 

Natomiast "u" piszemy w rzeczownikach
zakończonych na: -unek, -us, -usz, -uch, -ura, -ulec; 
w czasownikach kończących się na: -uj, -uje; 
Zwykle na początku wyrazów piszemy "u", lecz są
wyjątki ,takie jak: ósmy, ówczesny, ów, ówdzie.
"U" piszemy także na końcu wyrazu w słowach ,
których pisowni nie objaśnia żadna reguła. 

                                            Wojtek Szczerek
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PRZYRODA JESIENNA KAŻDEGO CIEKAWI

Orzechy jesienne są najlepsze, natomiast z
kasztanów można robić kasztanowe ludki. Jesień
jest niezwykła i zaczyna się 21.09, trwa do 22.12. 
 
  Jesienią jest też  Halloween, ale to nie jest nasze
święto, jednak niektórzy ludzie je świętują.
 Jesienią jest też dzień Wszystkich Świętych-
przed tym świętem wszyscy sprzątamy groby
naszych bliskich zmarłych.
Ja lubię jesienną przyrodę oraz pogodę i polecam 
robić sobie wtedy piękne zdjęcia.

                                                          Marysia Jas
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Cechy charakteru zodiakalnego Byka
Zalety: wytrwały, niezawodny, cierpliwy, lojalny,
hojny.
Wady: materialistyczny, uparty, zaborczy, leniwy,
chciwy.
Zodiakalny Byk jest z natury tradycjonalistą. Nie
przepada za nowościami ani zmianami. Woli życie
ułożone, harmonijnie rozwijające się w obranym przez
niego kierunku. Byk zawsze kieruje się rozsądkiem w
swoim postępowaniu. Nie podejmuje
nieprzemyślanych decyzji . Jest bardzo pomocny .
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Cechy charakteru zodiakalnego Strzelca
Zalety: liberalny, wesoły, entuzjastyczny,
spontaniczny, bezpośredni, energiczny, uczciwy,
prostolinijny, towarzyski, dowcipny.
Wady: zarozumiały, bajerant, pyszałkowaty, próżny,
bezpardonowy, obłudny, nieczuły.
Pogoda ducha Strzelca z łatwością zjednuje mu
ludzi. Wszyscy do niego lgną niczym pszczoły do
miodu.

Cechy charakteru zodiakalnego Wodnika
Zalety: kreatywny, ekscentryczny, niezależny, wierny,
obiektywny, ciekawski, dalekowzroczny,
indywidualista.
Wady: niecierpliwy, sarkastyczny, uparty, nie umie
okazywać uczuć, nieprzystosowany, dziwak, zadufany
w sobie, niepraktyczny.

Cechy charakteru zodiakalnego
Skorpiona
Zalety: dynamiczny, przenikliwy, odważny,
nieustępliwy, lojalny, zaradny, analityczny,
skrupulatny, spostrzegawczy, namiętny.
Wady: mściwy, pamiętliwy, bezkompromisowy,
zazdrosny, obsesyjny, niepokorny, podejrzliwy,
kłamliwy, zaborczy, pragnący władzy, lubiący
manipulować faktami i ludźmi.
Człowiek urodzony ze słońcem w znaku
Skorpiona ma bardzo długą pamięć. 
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 JEDZIESZ NA  WAKACJE, A CO Z  PSEM?

Jak wiemy, najlepszym przyjacielem człowieka jest
zwierzę. Psy są dobrymi oraz często pomocnymi
zwierzakami. Bywają bardzo przywiązane do
człowieka, więc  planując wakacje, czy jakikolwiek
wyjazd na weekend, musisz zastanowić się, co w tym
czasie zrobić z psem. Można zdecydować się na
wspólne wakacje. Jednak taka opcja wiąże się z
odpowiednim zaplanowaniem podróży, która
uwzględnia postoje na spacery z psem i takie
załadowanie samochodu, by zostało dość miejsca dla
zwierzaka. Pozostaje jeszcze kwestia noclegu.
Wprawdzie, coraz więcej ośrodków i pensjonatów
deklaruje, że przyjmuje rodziny ze zwierzętami, to
jednak szukając wakacyjnej bazy, musisz wziąć taką
opcję pod uwagę. Innym rozwiązaniem jest
zostawienie psa u rodziny, znajomych lub w hotelu dla
zwierząt. Tak czy inaczej, zanim zdecydujesz się na
psa, przemyśl to!
                                                 MARCELINA ZAPAŁA
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                           MOPSY
                  
 W historii mopsa można znaleźć różne hipotezy
pochodzenia jego przodków. Najbardziej wiarygodna
(według Veldhuisa) jest teoria, mówiąca o przybyciu
mopsa z Chin szlakiem jedwabnym. Ta rasa, jak
donoszą historycy i archeolodzy, mogła być tworzona
nawet przez 1000 lat w obrębie Dworu Chińskiego.
Odkrywane są szkielety  mopsów w starożytnych
grobowcach z niemalże każdej dynastii. Do wojen
opiumowych (XIX wiek) mopsy, jak i inne chińskie rasy
miniaturowe, mogli posiadać tylko przedstawiciele
dworu cesarskich Chin. Za hodowlę poza murami
pałacu groziła kara śmierci. Te psy pozostawały przez
setki lat tajemnicą zarówno dla świata, jak i samych
Chińczyków. Sytuację zmieniły dopiero liczne potyczki
wojskowe (w tym wyżej wspomniana wojna) oraz
kontakty handlowe brytyjsko-chińskie, dzięki którym
Brytyjczycy weszli w posiadanie chińskich małych
psów do towarzystwa. W tym okresie zaistniała moda
na tego typu psy, które były w posiadaniu
m.in. królowej angielskiej.

Czym cechuje się mops? 
Charakter tej rasy wyróżnia się sporym
temperamentem, dużym przywiązaniem do człowieka
oraz wielką ochotą do wspólnej zabawy. Pomimo że
na pierwszy rzut oka wygląd mopsów może kojarzyć
się z zatroskanym psiakiem, mopsy to bardzo
pozytywne i towarzyskie zwierzaki. Mopsy nie
przepadają za samotnością, dlatego decydując się na
tę rasę, warto wziąć pod uwagę ilość czasu
spędzanego w domu.
Chociaż nie są one wymagające, jeśli chodzi o czas
poświęcony na wspólne spacery, to czują się najlepiej
w pobliżu swojego ukochanego właściciela. Mopsy
słyną z dużego przywiązania do jednej wybranej
osoby, której nie odstępują na krok. Mopsy są również
towarzyskie w stosunku do innych psów i zwierząt.
Nie przejawiają agresywnego zachowania, potrafią
żyć wspólnie z innymi gatunkami, które traktują jako
dobrego kompana do zabawy.
.
                             Krzysiek Stefańczyk Wikipedia
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