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ZARAZ WAKACJE!
W tym numerze przeczytacie o:

- Dniu Dziecka,
-Pomysłach,
gdzie można
spędzić
wakacje,
-Dniu idola
filmowego i
bajkowego,

-Konkursie
recytatorskim,
-Wycieczce do
"Dzikiej
Zagrody",
-Dniu Ojca

Ludwik Jerzy Kern
Lato,lato, lato czeka
Lato, lato, lato
czeka
Razem z latem
czeka rzeka
Razem z rzeką
czeka las
A tam ciągle nie ma
nas
Lato, lato, nie płacz
czasem
Czekaj z rzeką,

czekaj z lasem
W lesie schowaj dla
nas chłodny cień
Przyjedziemy lada
dzień.
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DZIEŃ DZIECKA

Dnia 1.06.2022 w
godzinach od 9:00 do
12:00 na terenie naszej
szkoły odbył się
Festyn z okazji Dnia
Dziecka
Czekały na nas:
- zjeżdżalnie
- dmuchane zamki
- konkursy sportowe
- loteria fantowa
W konkursie sportowym wzięły udział klasy
od 6 do 8.
Były to konkurencje siatkówki i piłki nożnej,
konkurowaliśmy w nich klasa na klasę.
Wyniki Turnieju:
Piłka Nożna
- 6 klasa niestety nie wygrała żadnego
meczu
- 7 klasa wygrała jeden mecz
- 8 klasa wygrała dwa mecze
Siatkówka
- 6 klasa pomimo starań nie wygrała
żadnego meczu
- 7 klasa wygrała jeden mecz
- 8 klasa wygrała dwa mecze

www.gazetalubuska.pl
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Wakacje

Już niebawem wakacje, ale ten czas leci!
Macie już jakieś plany? Jeśli nie, to
przedstawię Wam kilka ciekawych
pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
Jedną z propozycji są gry zespołowe (np.
piłka nożna, koszykówka) na boisku
szkolnym. Dalej przejażdżka rowerowa do
rezerwatu Buki i kąpiel w jeziorze.
Dobrym pomysłem jest także
przeczytanie książki czy lektury szkolnej
lub pójście na spacer albo do
koleżanki/kolegi. Czasami możemy
pograć na komputerze albo w gry
planszowe. Jednak najlepszym pomysłem
jest wyjazd z rodziną nad morze lub w
góry.

Ciekawostka o wakacjach

Kto ma najdłuższe wakacje?
Okres wakacji często znacznie się różni między
państwami:
40 dni (ok. 20 lipca – początek września) –
najkrótsze wakacje mają Japończycy, czym
uzasadnia się ich świetne wyniki w nauce
6 – 8 tygodni (z reguły lipiec, sierpień) –
Australia, Wielka Brytania, Kanada,
Indie, Niemcy, ponieważ uznaje się, że zbyt
długa przerwa od nauki powoduje utratę
nabytej wiedzy
6 – 14 tygodni (od końca czerwca do sierpnia,
września) – USA,
Irlandia, Włochy, Grecja, Litwa, Polska Rumunia, Rosja –
gdzie daje się uczniom czas, by odpoczęli od
napięcia, jakie może powodować presja
środowiska, rówieśników i nadmiar
obowiązków szkolnych.
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Dzień idola filmowego i bajkowego

20 maja w naszej szkole odbył się
kolejny dzień tematyczny. Tym
razem to dzień idola filmowego i
bajkowego. Były różne pomysły.
Mogliśmy ujrzeć postaci nie tylko z
bajek i filmów, ale również seriali.
Uczniowie mieli bardzo ciekawe
pomysły. Mogliśmy ujrzeć:
minionki, Czerwonego Kapturka,
Harrego Pottera oraz wiedźmy.
Każde przebranie było
niesamowite i kreatywne.

To ostatni dzień tematyczny jaki
odbył się w naszej szkole. Mamy
nadzieję, że wszyscy dobrze się
bawili. Mogliśmy zobaczyć również
takie dni jak: dzień okularnika,
dzień bez plecaka, dzień
bezguścia, dzień kapcia oraz dzień
idola filmowego i bajkowego.
Dziękujemy za zaangażowanie.

www.gazetalubuska.pl
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Konkurs Recytatorski

.

3 czerwca w naszej szkole po dwuletniej przerwie odbył się konkurs recytatorski pt. „Wiersze z humorem”.
Recytujących oceniało jury w składzie: Pan Jacek Brakowski (Dyrektor Szkoły), Pani Weronika Mądrawska
(Rada Rodziców), Pani Sandra Rybicka (biblioteka wiejska) oraz Pani Lilla Matkowska (pielęgniarka
szkolna). Wyniki konkursu:
klasy I-IV
miejsce I - Kacper z klasy 1
miejsce II- Wojciech z klasy 4
miejsce III- Filip z klasy 3 i Nikodem z klasy 4
Wyróżnienia:Natalia z kl. 1,Wojtek z kl. 1, Oskar z kl. 1, Ania z kl.2, Kuba z kl.3, Kasia z kl.3, Natasza z kl.4.
klasy VI-VIII
miejsce I- Roksana z klasy 6
miejsce II- Dorota z klasy 6
miejsce III- Aleksandra z klasy 6
Wyróżnienia: Barbara z kl.6 i Karolina z kl.7.

.
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WYCIECZKA DO "DZIKIEJ ZAGRODY"

Dnia 31. maja uczniowie z naszej i z
dwóch innych szkół pojechali na
wycieczkę do „Dzikiej Zagrody”. Działa
ona, aby wzbogacić pulę genetyczną
populacji rysi i żubrów. W trakcie
zwiedzania mieliśmy okazję podziwiać
piękne rysie, pogłaskać i nakarmić żubry
oraz zjeść i porozmawiać z nowo
poznanymi osobami przy ognisku.

.

.

.

.

.
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Dzień Ojca
Małgorzata Mrózek- Dąbska
A kiedy będzie słońce i lato
pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Ja będę miała nową sukienkę,
Tato będzie mnie trzymał za rękę.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
Będziemy liczyć chmury na niebie,
Będziemy liczyć drzewa przy drodze,
Będziemy skakać na jednej nodze.
Miniemy kino, przedszkole i aptekę,
Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę,
Jeszcze okruchy rzucimy falom,
Kupimy w kiosku różowy balon.
Kiedy będę już bardzo zmęczona,
Tato posadzi mnie na ramiona
tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi.
A wokół ludzie będą się dziwić,
I wszyscy będziemy patrzyli na to,
Jak na barana niesie mnie tato.

Skąd wziął się Dzień Ojca?
Dzień Ojca został zapoczątkowany w Stanach
Zjednoczonych, po sukcesie Dnia Mamy. Sonora
Dodd, to nazwisko powinni zapamiętać wszyscy
ojcowie. Była to córka weterana wojny secesyjnej
Williama Smarta, którajako pierwsza zastanawiała się,
dlaczego nie mają swojego dnia. Jej pomysł spotkał
się z aprobatą lokalnych władz. W ten sposób
rozpoczęto pierwsze obchody Dnia Ojca. Do
miejscowych kościołów wierni przynosili czerwone
róże dla żyjących ojców, a białe dla zmarłych. Dzięki
wysiłkom Sonory w 1972 roku ustanowiono trzecią
niedzielę czerwca, jako datę Dnia Ojca.
Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest w czerwcu.
Data ta nie obowiązuje jednak na całym świecie.
Różne są nie tylko dni, ale i miesiące. Na przykład w
Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu
Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39
dzień po Niedzieli Wielkanocnej. Z czasem przerodził
się on w Dzień Mężczyzn.

