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DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA
Dzień Matki obchodzi się w ponad 40 krajach na świecie. W
USA, zgodnie z rozporządzonym dniem Kongresu z roku 1914
wypada on zawsze w drugą niedzielę maja. W Polsce ustalono,
że będzie obchodzony 26 maja. Dzień Matki to wyjątkowa okazja
na docenienie Mam. Z okazji tego święta możemy zabłysnąć
kreatywnością i wykonać jakiś wspaniały podarunek. Możemy
spróbować wymyślić wiersz, stworzyć origami, otwieraną kartkę
3D, albo także możemy narysować jej portret. Pamiętajmy
również, by na 23 czerwca przygotować coś dla taty.
Dzień Mamy i Taty
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NASZ PATRON - NASZ AUTORYTET
Bolesław Prus (wł. Aleksander Głowacki) - pisarz, publicysta.
Urodzony w 1847 w Hrubieszowie, zmarł w 1912 w Warszawie.
Uczęszczał do szkoły realnej w Lublinie, kontynuował naukę w
Siedlcach i Kielcach. Jako kilkunastolatek wziął udział w
powstaniu styczniowym (1863). W1864 rozpoczął pracę
publicystyczną, potem pisarską. Bardzo intensywnej pracy
dziennikarskiej i pisarskiej towarzyszyła działalność społeczna.
Do dziś zdolne dzieci wiejskie otrzymują stypendia, które
ufundował w testamencie. Inicjował i uczestniczył w wielu akcjach
społecznych.
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Naszym okiem
Wielki Piątek-Sobota
Część 2
Podobnież niedługo mają być tu nasze wojska.
Nasze prawdziwie wojka. I zostanął tu już na
zawsze…
Czy jest to jednak prawda?
Jeśli tak, to czy będzie znowu normalnie?
Czy rodzina moja żyje?
Czy…
Kończę swe wywody- coś się dzieje?,

Ktoś podchodzi, jest coraz to bliżej. Zaczyna
ogarniać mnie niepokój.
Kto to?
Co chce?
Niedługo się tego dowiem. Wchodzi, nie widać mnie.
Dopiero gdy zaczyna świecić, zauważa, że tu jestem.
Myśli co ze mną ma zrobić.
Teraz mnie zabije! To pewne.
Nagle odchodzi. Kieruje się ku wyjściu… jakby tu
nikogo nie było. W końcu znikł.
- Widzisz coś?- słyszę w oddali głos.
-Nie, czysto, musiał uciec- kłamie.-Nikogo nie ma.
A więc nic mi nie będzie już grozić, musi być dobrze,
po prostu musi.
Niedziela
Część 3
Od wielu dni nie byłem na zewnątrz – dziś się
odważę.
Nadszedł dzień spokoju, gdy otworzę drzwi, zacznie
się nowe życie.
Zostawiam wszystko co związane z tym, co
wcześniej…. zmartwychwstanę!
Jestem na dworze, pozostała zabudowa tli się
się jeszcze ogniem- wszędzie jest gruz i ruina. Już nie
ma miasta, tu już nic nie ma.
Jestem jednak ja, jedyny ocalały. Powoli nadchodzą
wyzwoliciele.
Jest to koniec mych zmartwień… jestem wolny!
Przysłowia na Świętego Jana
Jak się Janek rozbeczy, a Maryś (02.07) go nie utuli,
to będzie beczał do świętej Urszuli (21.10).
Jak święty Jan się obwieści, takich będzie dni
czterdzieści.
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel
kropi jeszcze.

www.juniormedia.pl
Maj jest wiosennym miesiącem. Jego nazwa pochodzi
najprawdopodobniej od rzymskiej bogini o niezbyt
zaskakującym imieniu – Maja. Była ona patronką
płodności, budzącej się do życia przyrody, ale też
uznawano ją za matkę Ziemi i żonę Wulkana. W maju
zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki,
niezapominajki, czeremcha, odmiany lilaków, irga,
złotokap, jaśmin i tawuła. W ogródkach kwitną
tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają
kwitnąć klony i kasztanowce. W maju łąki zmieniają
swoje kolory.
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Miejsca, które warto odwiedzić w te wakacje
1. Zamek Książ
Zamek Książ leży w województwie dolnośląskim.
Jego budowę ukończono ok. XIII-XIV w. Według
legend pierwszą warownię w tym miejscu wzniesiono
w połowie X w. Zamek Książ to trzeci co do wielkości
zamek w Polsce.
2. Stare Miasto w Toruniu
Stare Miasto to najstarsza część Zespołu
Staromiejskiego w Toruniu. Można tam zobaczyć
wiele pięknych zabytków. Toruńskie Stare Miasto to
jedno z ładniejszych w Polsce.
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Poznajcie grę planszową Talisman: Magia i Miecz!

Talisman: Magia i Miecz z dodatkami
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Talisman: Magia i Miecz to przygodowa gra
planszowa, w której gracze będą przemierzać
magiczne krainy w poszukiwaniu legendarnej Korony
Władzy - artefaktu obdarowującego właściciela
niewyobrażalną potęgą i mocą. Przed rozpoczęciem
gry każdy z graczy musi wcielić się w wylosowaną
postać. Może nią być: druid, wróżka, troll,
czarnoksiężnik i wiele innych. Podczas rozgrywki
możemy napotkać: potwory, wędrowne

Rozrywka w wolnym czasie
Rozrywka, która jest często wykorzystywana w
wolnym czasie to...czytanie książek! Wiele osób
uważa, że to nudne zajęcie. Nie wszystkie muszą być
wspaniałe, ciekawe, ale na pewno gdzieś znajdą się
takie, które przypadną do gustu każdemu. Czytając i,
możemy pokonać nudę, zgromadzić większy zasób
słownictwa, rozwinąć wyobraźnię i zrozumieć, że nie
są one wcale takie złe. Są różne rodzaje książek.
Przygodowe, fantastyczne, animowane, baśnie,
legendy, komiksy i nawet takie, które są pisane
wierszem. Nowością są książki interaktywne.
Wszystkie z wymienionych mogą się spodobać.
Zachęcamy do czytania!

karawany czy przedmioty. Na planszy głównej
znajdują się trzy krainy: Zewnętrzna, Środkowa oraz
Wewnętrzna, aby wejść do ostatniej krainy trzeba
posiadać Talizman. Kto ją przejdzie, ten wygrywa
rozgrywkę. Do podstawowej wersji gry możemy
dokupić też dodatki, takie jak: Smoki, Góry,
Podziemia, Las, Miasto, Zwiastun, Żniwiarz, Wilkołak.
Talisman: Magia i Miecz to gra:
- dla miłośników gier przygodowych,
- dla entuzjastów High Fantasy (smoki, zamki,
orki, czarownice itp.),
- dla młodzieży oraz do rozgrywek w rodzinnym
gronie.

Rozrywka w wolnym czasie-rysunki
Gdy siedzisz bezczynnie w domu i nie wiesz co
robić...zacznij rysować! Wystarczy tylko kartka, kredki
i ołówek. Mając to wszystko, śmiało możemy
zaczynać. Nie wszyscy są najlepsi w rysowaniu,
ale można zacząć ćwiczyć. Możemy rysować ludzi,
przedmioty, naturę, kosmos... co tylko chcemy! Można
również malować farbami na płótnie, jak i na kartce.
Nie trzeba mieć ogromnego wyposażenia
malarskiego, wystarczą chęci! Rysując lub malując,
możemy wyrazić swoje marzenia, swoją przyszłość
i wyobrażenia. To dobry sposób na zabicie nudy!

Iga Natalia Świątek (ur. 31 maja 2001
roku w Warszawie) to polska tenisistka, zwyciężczyni
French Open 2020 w grze pojedynczej, od kwietnia
2022 liderka rankingu singlowego. Wyrównała wyczyn
Sereny Williams – wygrała w piątym turnieju z rzędu.
4 kwietnia 2022 jako pierwsza Polka została liderką
listy WTA.
Od młodzieńczych lat Iga trenowała i rozwijała się
pod okiem taty - sportowca i olimpijczyka - swoją
karierę tenisistki. A może Ty spróbowałbyś swoich sił
w sporcie? Nie masz ochoty na olimpijskie złoto?
Przygodę, dobrą zabawę i karierę? Pamiętaj, że każdy
wysiłek się opłaca!

