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Wakacje, znów będą wakacje!

Zrealizuj wakacyjne plany!

Pixabay

,,Wakacyjne rady” W. Badalska
Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.Dbaj więc o nią i
osłaniaj,kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj!
–bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd
wynika:Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie,ale ważna
rada: - idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!
Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz przedmiot zardzewiały
- nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne przedmioty!

W numerze czerwcowym:

Najwspanialszym bagażem,
który można przywieźć
z wakacji,
jest ten
pełen
niezwykłych wspomnień...
temysli.pl

* Wakacyjne rady
* Warsztaty etnograficzne Ginące Zawody
* Dzień Ojca
* Nietypowy gość uczy skaowiczów
* Festiwal Nauki w naszej szkole
* Czerwcowe wycieczki
* Książka na wakacje
* Uśmiechnij się! Z uśmiechem Ci
do twarzy!
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Czy powinniśmy się modlić?
We współczesnym świecie i modzie na odchodzenie od kościoła na pewno młodzi ludzie zastanawiają się, czy
warto się modlić. Uważam, że to jest bardzo indywidualne, ale modlitwa jest ważną częścią życia każdego
katolika. Pozwala nam podziękować za wszystko, co jest nam dane i połączenie duchowne z Bogiem.
Mamy ludzi nam bliskich, kolegów i koleżanki. Mamy też nieprzyjaciół, którzy nie są tak przez nas lubiani. Nie
musimy się miłować, lecz wszystko powinni się szanować. Nie zapominajmy, że jesteśmy tylko ludźmi. Każdy
popełnia błędy.
Zapominamy, że nieprzyjaciele też mają uczucia. Modlitwa pomogłaby im powrócić na właściwą drogę. Może
nie przywróci dawnej przyjaźni, ale może przyczynić się do szczęśliwego życia. Módlmy się za wszystkich.
Modlitwa może zdziałać cuda.
Natalia Cichoń

Nasze sztandary w Dzień Patrona

Dzień Patrona

U.N.

U.N.

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
ABC społecznej krucjaty miłości Stefan Wyszyński

www.to.com.pl/
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On weźmie Cię za rękę i poprowadzi...
Dzień Ojca

Tata z dzieckiem

Wszystkim
Tatusiom
z okazji ich
święta
składamy
najlepsze
życzenia
i ściskamy
mocno!!!
:D

Pixabay

23 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień
Ojca. To ważne rodzinne święto. W Polsce
świętujemy je od roku 1965. Jest to piękna
tradycja. Tego dnia obdarowujemy naszych
Tatusiów życzeniami, prezentami,
laurkami... Chcemy wyrazić uznanie i
podziękowanie naszym Ojcom za ich
obecność, miłość i wsparcie. Tato to obok
mamy najważniejszy towarzysz dzieciństwa,
z którym można uczyć się obserwacji świata
i mądrej zabawy.
Kamila
Szkodzińska

Razem za rękę!

Pixabay

Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli
G. Herbert
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Do biedronki przyszedł żuk...
- akcja czytelnicza w przedszkolu
Uczniowie klasy 6a wraz z polonistką p.Urszulą
Nalewajk zorganizowali akcję czytelniczą skierowaną
do przedszkolaków. Uczniowie przygotowali
inscenizację wiersza Jana Brzechwy Żuk, którą
zaprezentowali w czerwcowy poranek najmłodszym
widzom. Następnie szóstoklasiści (Julka Mróz, Kamila
Szkodzińska, Diana Malon, Zosia Cichocka, Nikola
Wachowska, Kuba Podbielski) czytali najbardziej
znane wiersze Jana Brzechwy. Nie zabrakło utworów:
Na straganie, Leń, Samochwała, Zosia Samosia, Psie
smutki, Dzik... Na koniec przedszkolaki usłyszały
wiersz Kaczka Dziwaczka i mogły wziąć udział w
konkursie. Akcja bardzo się podobała. :) Mikołaj M.
Diana, Kamila i Jakub

Ślub z muchomorem

U.N.

U.N.

Diana M. w roli biedronki

U.N.

Kaczka Dziwaczka

U.N.
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Warsztaty etnograficzne
Ginące Zawody
Jak co roku w czerwcu w Zagrodzie Kurpiowskiej w
Kadzidle odbywały się warsztaty etnograficzne
"Ginące Zawody". Przez trzy dni w naszym skansenie
twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy przedstawiali
uczestnikom warsztatów, jak dawniej Kurpie pracowali
w domu, polu, czy zagrodzie. Poszerzyliśmy swoją
wiedzę i umiejętności garncarstwie, tkactwie,
wycinankarstwie, plecionkarstwie, rzeźbiarstwie.
Mogliśmy zobaczyć jak dawniej odbywało się pranie
lub jak obrabiano len, który potem przędzono

na kołowrotku, a z powstałej nitki tkano na
krosnach koszule. Jednakże głównym tematem
tegorocznych warsztatów były kurpiowskie
wypieki. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób z
ziaren zbóż uzyskiwało się mąkę i j wypiekało
chleb lub pieczywo obrzędowe. Mogliśmy
nawet skosztować kurpiowskich fafernuchów
(ciastek robionych z marchewki) i pempuchów
(drożdżowych placków smażonych na oleju).
BYŁY PRZEPYSZNE!!
Diana M.

Nowelatko

U.N.

Nowelatko to figurka zrobiona z
ciasta chlebowego. Przedstawia
pastuszka i 12 gąsek. Z figurką
związana z nią jest ciekawa
legenda.

Kołowrotek

U.N.

Wycinankarka

U.N.
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Niespodziewany gość podczas Festiwalu Nauki
w ZPO w Kadzidle
W czerwcu podczas Szkolnego Festiwalu Nauki w
naszej szkole odwiedził nas Pancernik Hatetepees.
Jest on symbolem bezpiecznego logowania się do
Internetu, np.: na własne konto Szkolnej Kasy
Oszczędności. PRZYPOMINAMY! Znak https
podczas logowania świadczy o tym, że jesteśmy na
bezpiecznej stronie i nasze dane nie dostaną się w
niepowołane ręce.
Maskotka pancernika pojawiła się na stoisku zajęć
prowadzonych metodą STEAM przez opiekunkę SKO
Magdalenę Kaliszewską i demonstrowała bezpieczne
korzystanie z sieci Internet.
Wizyta Hatetepeesa sprawiła nam wielką radość
Nowy przyjaciel bawił nas i jednocześnie uczył.
Na pewno na dłużej zapamiętamy tę niezapomnianą
lekcję!
Amelka Kaliszewska

Spotkanie z pancernikiem ;)

H.Lesińska

Kim jesteś,
Pancerniku?

www.to.com.pl/
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Wyspa Na Końcu Świata -książka na wakacje

Książka to dobry sposób
na wakacyjną nudę!

Uśmiechnij się!
Z uśmiechem Ci do twarzy!
***
Przychodzi uśmiechnięty Jasiu do domu ze
świadectwem, więc woła go tata i prosi, żeby mu
pokazał świadectwo. Nagle zdenerwowany krzyczy: Jasiu, z czego ty się cieszysz, przecież tu są same
pały z góry na dół? A Jasiu na to:
- Jeszcze tylko lanie i wakacje.
***
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca
się do turysty: – Tutaj co rano będzie pana budziło
pianie koguta. – To niech go Pan nastawi na
dziesiątą!
***
Pchła do pchły: - Gdzie spędzasz wakacje? - Na
krecie.
***
- Czemu ani razu nie napisałaś do mnie z wakacji? Jaś robi wymówki Małgosi.
- Nie miałam twojego adresu.
- To nie mogłaś napisać, żebym ci go podał?
- A widzisz! Nie przyszło mi to do głowy.

Ostatnio przeczytałam książkę Kiran Millwood
Hargrave pt.:" Wyspa Na Końcu Świata". 0powiada o
dwunastoletniej Amihan, która żyje wraz z mamą na
wyspie Cullion, miejscu zamieszkałym przez ludzi o
dobrym sercu. Nikt z zewnątrz jednak z własnej woli
tu nie przybywa, bowiem jest to ostoja dla osób
trędowatych. Pewnego dnia na wyspę przyjeżdża pan
Zamora, wysłannik rządu i mieszkańcy zostają
przebadani i podzieleni na chorych i zdrowych, a
dzieci zostają odebrane rodzicom i przeniesione do
sierocińca na innej wyspie. Taki los spotyka właśnie
Ami. Dla niej trąd jest codziennością, a jej matka
przechodzi ciężkie stadium tej choroby. W sierocińcu
Ami zaprzyjaźnią się z kaleką dziewczynką, którą
wszyscy unikają. W swojej książce Hargrave porusza
wiele istotnych wątków - od bezpodstawnej
stygmatyzacji poprzez naukę tolerancji na walce o
swoje marzenia kończąc. To opowieść magiczna,
pokazująca, że warto walczyć o swoje marzenia i
rodzinne relacje. To lektura o przeciwstawianiu się złu
i szukaniu w sobie odwagi. Historia pożegnań i
radzenia sobie ze stratą. Niewielka książka z wielką
treścią. Polecam !!!
ZUZIA M.

- Jakie to morze wielkie!
- To nie nasza sadzawka!

WAKACYJNA ROZMOWA :D
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