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"Widziadełko" jest jednym z naszych szkolnych
sposobów komunikowania się

Październik
miesiącem 
AAC

Międzynarodo-
wy Dzień
Języków
Obcych 26.09.

Poznajmy
alternatywne 
i wspomagające
metody
komunikowania się,
bo w naszej szkole
jest wielu uczniów,
którzy korzystają
na co dzień 
z symboli do
komunikacji

Dzięki znajomości
języków obcych
możemy
porozumiewać się z
ludźmi
mieszkającymi w
innych krajach.
Na następnej
stronie zobaczycie
zabawne zdjęcia na
tle konkursowych
prac plastycznych.

Paweł .
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WYJDŹ, ZABIERZ GŁOS
I PRZEBIJ SIĘ

W ODRADZAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

Patrycja i Albert .
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FOTOBUDKA
SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Klasa 2-3 um Klasa 1-3 L

Klasa 6-7-8 auU
Klasa 1- Pu

Klasa 7-8 auL

. .

.
.

.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 9 10/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plWidziadełko

Wspominamy wakacje
W lipcu byłam z rodziną nad jeziorem. Mieszkaliśmy w
hotelu. Codziennie chodziliśmy nad wodę. Kąpaliśmy
się, opalaliśmy się i pływaliśmy kajakiem. Obiady
mieliśmy na stołówce. Były bardzo dobre. Najbardziej
smakowały mi rosół, zupa pomidorowa 
i kotlety schabowe. Pewnego razu pojechaliśmy do
muzeum. Oglądaliśmy stare zegary, książki, meble.
Bardzo mi się tam podobało. W budce kupiliśmy sobie
pyszne lody. Nad jeziorem poznałam kolegę 
o imieniu Kamil. Ostatniego dnia długo siedzieliśmy 
i rozmawialiśmy. 
Miło wspominam wakacje nad jeziorem. W przyszłym
roku chciałabym tam wrócić.

Julia Górecka

Przed wyjazdem nad morze nie mogłem zasnąć. Cały
czas myślałem, która jest godzina. Mama nas
wcześniej obudziła, musieliśmy się przygotować do
wyjazdu. Pojechaliśmy z tatą samochodem na stację,
stamtąd pociągami do Kołobrzegu. Spotkaliśmy tam
dziewczynki z półkolonii z siostrą zakonną z Krakowa.
Dalszą podróż do Dąbek odbyliśmy
autobusem. Mieszkaliśmy w hotelu, gdzie był basen,
solanka i sauna. Obiady jedliśmy na miejscu.
Codziennie chodziliśmy nad morze, kąpaliśmy się 
i opalaliśmy. Wszedłem na wieżę ratowniczą.
Oglądałem też kabaret na plenerowej scenie. 
W ostatni dzień kąpaliśmy się w basenie. Przed
odjazdem pożegnaliśmy się z morzem. Z wakacji
przywiozłem sobie prezent – kubek. Niestety, potłukł
się. Wakacje podobały mi się. Pogoda była ładna. 
                                                  Mateusz Mińkowski

W wakacje byłam nad morzem w Mielnie. Pojechałam
tam z rodzinką pociągiem. Podróż była spokojna.
Mieszkaliśmy w domku blisko morza. Chodziliśmy na
plażę i kąpaliśmy się w morzu. Byliśmy w mieście na
lodach i zwiedzaliśmy domek do góry nogami. Można
było do niego wejść.
Cały jeden dzień spędziliśmy w wesołym miasteczku.
Na drugi dzień popłynęliśmy statkiem po morzu.
Najbardziej podobały mi się wielkie fale.
Wieczorem chodziliśmy na spacery na molo.
Pojechaliśmy też autobusem do Gąsek. Zwiedzaliśmy
wieżę i podziwialiśmy widoki.
To były moje super wakacje.         Natalia Sylwestrzak

.

.

.

Przemek Karasek
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Morze, góry, jeziora...
W wakacje byłem w górach w Zakopanem.
Pojechałem tam z rodzicami samochodem. Podróż
była spokojna. Mieszkaliśmy w hotelu blisko sklepu.
Pojechaliśmy na spływ Dunajcem. Wiosłowaliśmy
łodzią. Byliśmy na Krupówkach na kebabach i
zwiedzaliśmy skocznię. Można było zrobić zdjęcie.
Cały dzień spędziliśmy w hotelu. Szedłem na
stołówkę zjeść śniadanie i obiadokolację, na szwedzki
stół. Na dzień drugi poszliśmy do marketu zrobić
zakupy. Najbardziej podobały mi się koszulki i wiele
super ciekawych pamiątek. Poszliśmy też na
Gubałówkę kupić oscypki. Byliśmy w Zakopanem
cztery dni. To były moje super wakacje!!!!!!!!!!!!!

Kacper Michalak 2-3Pau

W tym roku pojechałem na wakacje do Darłówka.
Byłem tam z mamą, Kacprem, z ciocią Anią i ciocią
Agnieszką. Mieszkaliśmy w żółtym budynku.
Chodziliśmy na plażę, kąpałem się, chodziłem na
lody, leżałem na leżaku. Pogoda była ładna,
słoneczna. We wtorek byliśmy w Darłowie na starym
mieście,  jechaliśmy kolejką. Byliśmy też na placu
zabaw i się bujałem na huśtawce dla dorosłych.
Wieczorami imprezowaliśmy w restauracji w
Darłówku, tańczyliśmy, jedliśmy i piliśmy soki. Było
fajnie. W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek byliśmy
w kinie 9D, a we wtorek 2 razy, jeden raz w małym
budynku, a drugi w białym w pawilonie. Filmy mi się
podobały, np. zjeżdżalnie,  formuła 1 itd.  Uważam, że
moje wakacje były udane. Chciałbym 
w przyszłym roku też pojechać do Darłówka.

Adrian Hetmanowski 

W czasie wakacji byłem w  Darłowie z mamą, Iwoną,
Adrianem i Anią. Pojechaliśmy tam samochodem.
Podczas wakacji miałem wiele atrakcji. Kąpałem się w
morzu, chodziłem na lody. Jechałem ciuchcią
turystyczną do Koszalina. Podobało mi się tam
bardzo. W Darłowie często chodziliśmy na zapiekanki
i moje ulubione zakręcone frytki. Byliśmy na
potańcówce. Tańczyłem z mamą. Adrian wolał
tańczyć sam. Zwiedzaliśmy latarnię morską,
najfajniejszy był rejs statkiem po morzu. Wakacje były
bardzo udane. W przyszłym roku planujemy spędzić
je w Dusznikach-Zdroju.      

Kacper Zygmunciak

. .
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Pożegnaliśmy już lato. Piękna, kolorowa jesień
zagląda teraz do naszej szkoły

Zajęcia w oddziale rewalidacyjnym Oskar
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Patryk Orliński

Franek K.
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Dzień Chłopaka i Dzień Jabłka
w klasie 1-2 au

30 września chłopcy obchodzili swoje święto. 
A jacy są chłopcy z klasy 1-2 au? Wiadomo, że
czasem są z nich małe urwisy. Lubią wesołe
piosenki, zabawy z plasteliną i taneczne wygłupy
przy muzyce. I za to bardzo ich lubimy!

W dniu 28 września obchodziliśmy Dzień Jabłka 
z owocami, piosenkami i pracą plastyczną.
Kolorowy Dzień Jabłka zaliczamy do bardzo udanych i
zachęcamy wszystkich do jedzenia jabłek, bo to
źródło zdrowia i witamin!
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

.

.

NAUCZYCIEL

. .

Kuba Guzik

Przemek Karasek

Szymon Borkowski

Mateusz Stypuła Mateusz Stypuła
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Nasze ważne sprawy

Co Oko
widziało?

.

Testy kosmetyków na zwierzętach

Testowanie kosmetyków na zwierzętach na terenie Unii Europejskiej jest
zakazane. W latach 2004-2013 wprowadzono zakazy testowania
produktów i składników kosmetycznych oraz sprzedaży kosmetyków
w ten sposób testowanych. Złamanie zakazu testowania
na zwierzętach jest przestępstwem.  W Polsce podlega to karze
pieniężnej do 100 000 zł. Jak można sprawdzić bezpieczeństwo
kosmetyków i ich składników w inny sposób, bez udziału
zwierząt? Do tego celu rozwijane są metody alternatywne
(AAT). Zarówno pojedyncze składniki, jak i całe receptury kosmetyków są
badane m.in. na modelach zrekonstruowanej skóry, stworzonej
w laboratorium z fragmentów ludzkiej skóry, pochodzących np. z operacji
plastycznych (np. liftingu twarzy czy abdominoplastyki brzucha). 

Marki firm kosmetycznych wykonujących testy na zwierzętach możecie
poznać na stronie internetowej:
https://estetico.pl/kosmetyki-testowane-na-zwierzetach#kosmetyki-
testowane-na-zwierzetach-a-prawo
Więcej ciekawych informacji znajdziecie na stronie:
https://www.kosmopedia.org/regulacje/testy-na-zwierzetach/

Natalia Ludwiczak

Moja osiemnastka
W tym roku w kwietniu skończyłem 18 lat. Z powodu
pandemii impreza urodzinowa była przełożona na 
18 września 2021 r.
Na tę uroczystość zaprosiłem rodzinę i kolegów. Moja
osiemnastka była w Zabostowie w sali restauracyjnej.
Jedzenia było bardzo dużo, do tańca przygrywał super
didżej. Fajne były zabawy, na przykład taka, w której
trzeba było wstać, gdy didżej śpiewał o miesiącach.
Wszyscy świetnie się bawili. Był okrągły tort z batonów,
ze słodyczami. Przepyszny!
Życzono mi zdrowia i szczęścia. Oby się spełniło.
Moim marzeniem jest pomaganie tacie w gospodarstwie.
Chciałbym odciążyć rodziców i być im potrzebny.
Bardzo podobała mi się moja osiemnastka!

Mateusz Marciniak

.

Kochani!
Przede wszystkim cieszę się
bardzo, że widzę Was na żywo 
w budynku szkoły i to w dobrym
zdrowiu!
Szkoła jest ozdobiona Waszymi
pięknymi pracami plastycznymi 
i rozbrzmiewa Waszymi radosnymi
głosami. Jak wesoło!
Macie wiele nowych pomysłów 
i realizujecie bardzo ciekawe
przedsięwzięcia. Widziałem tutaj
kręcenie filmu i teledysku,
słyszałem muzykę przez szkolny
radiowęzeł. Jesteście pełni energii.
Trzymajcie się zdrowo!     Oko

.

Piotr Radomski

https://estetico.pl/kosmetyki-testowane-na-zwierzetach#kosmetyki-testowane-na-zwierzetach-a-prawo
https://www.kosmopedia.org/regulacje/testy-na-zwierzetach/
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Hobby Mateusza - rysowanie

.
.

.

Mateusz Stypuła
Mateusz Stypuła

Mateusz Stypuła
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Natalka opowiada o rasach psów

Stopka
redakcyjna

.

1.  Kacper Grabowski – redaktor,
2.  Piotr Radomski – plastyk,
3.  Robert Żurek – redaktor
4.  Natalia Ludwiczak – redaktor
5.  Kacper Zygmunciak –         
 korespondent „Z życia szkoły”

Owczarek podhalański

Metryczka

Pochodzenie – Polska
Wysokość w kłębie – Samiec: 65-
70 cm, Samica: 60- 65 cm
(tolerancja +/- 2 cm)
Waga – 50 – 65 kg
Długość życia – 12 lat
Ciekawostka – Umaszczenie
podhalanów  jest wynikiem
preferencji baców, którym łatwiej
było odróżnić białego psa od wilka
lub innego drapieżnika. Poza tym
owce lepiej tolerowały obecność
jasnych psów.

POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI
Historia
Początki polskiego owczarka podhalańskiego datuje się na XV- XVI w.
Jego sylwetka widnieje w godle Związku Kynologicznego w Polsce. 
W 1950 r. Rada naukowa tego związku uznała owczarka podhalańskiego
za psa wszechstronnie użytkowego, odpowiedniego do pracy w Górskim
 Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a także do obrony i stróżowania.
Charakterystyka  
Owczarek podhalański jest dużym psem górskim o zrównoważonym,
spokojnym charakterze oraz mocnej, zwartej, prostokątne sylwetce. Nie
może być zbyt lekki, długonogi, ale też nie powinien być zbyt ciężki.
Mocna, sucha głowa o nisko osadzonych, zwisających uszach,
proporcjonalna do wielkości psa, to bardzo ważny element budowy,
pozwalający odróżnić podhalana od pokrewnych białych psów
pasterskich – węgierskiego kuwasza i słowackiego czuwacza. Dostojne,
powłóczyste i melancholijne spojrzenie psa wynika z kształtu jego
ciemnych oczu. Owczarek ten ma obfitą, bardzo gęstą sierść, chroniącą 
go przed ostrym górskim klimatem.
Usposobienie
Owczarek podhalański to pies o umiarkowanym temperamencie,
inteligentny, spokojny, opanowany, zrównoważony i bardzo zaradny.
Mimo niezależnej natury i dużej samodzielności widocznej już u młodych
szczeniąt, jest posłuszny i chętny do współpracy. Bardzo przywiązuje się
do swojej rodziny i miejsca, w którym żyje.
Zdrowie
To pies zdrowy, wytrzymały, odporny na wszelkie niekorzystne warunki
klimatyczne (głównie alergie pokarmowe) oraz choroby oczu. 

.
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