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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 20  maja  zakończył  się  konkurs  zorganizowany  przez  Samorząd  Uczniowski
„Wiosna wokół nas”. Na konkurs wpłynęło wiele przepięknych i ciekawych prac.
Jury miało  twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie ustalono co następuje:
I miejsce - Agata A. (8A)
II miejsce – Nikola F. (45B) oraz zbiorowo klasa 7CAu
III miejsce – Nikola K. (23B), Rafał B. (12ACAu), Juliusz W. (12ACAu)
Wyróżnienia:
Melania  P.  (OP),  Hania  W.  (1BPAUP),  Natalia  Ż.  (8A),  Nikola  J.  (67B)  
oraz Alicja D. (8AAu).
Przyznano również dwa wyróżnienia grupowe: klasa 2 ABAu oraz 8BAu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

• 28 maja  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Moja rodzina".
21  maja  br.  uczniowie  klas  I  -III  i  oddziałów  dla  osób  z  autyzmem  
pod kierunkiem nauczycieli wykonali portrety swoich rodzin i oprawili je w ramki
własnego pomysłu. Powstało wiele pięknych prac.    
Laureatami zostali: Mateusz klasa VA AU - I miejsce, Andżelika klasa II Aa AU
- II miejsce,  Michał  klasa II A b AU - III miejsce,  Laura klasa V B AU -
wyróżnienie, Nikola klasa II- III C - wyróżnienie,  Mateusz klasa VIII C AU -
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!



• 1  czerwca  k  końcu udało  się  pojechać  na  bardzo  wyczekiwaną  wycieczkę  
do Rewy. Pogoda była super i humory też.



WAKACYJNE PRZESTROGI

Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra,

czysta tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.

Jestem zdradliwa rzeka.

 Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie czeka.

 Lecz podstępne są moje fale,

 którymi monotonnie o brzeg walę.

Niebezpieczne dno moje,

 które czyha na zdrowie twoje.

Nie wchodź lepiej do mej wody.

 Gdzie indziej szukaj ochłody.

W jeziorze miły kolego,

 kąp się pod okiem dorosłego.

 Najlepiej w miejscu dozwolonym i przez ratownika strzeżonym.

 Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody

 Zrób krótką rozgrzewkę, a potem skacz do wody.

A  na plaży, tłum ludzi w słońcu się smaży.

 Wiedz o tym, że udar słoneczny jest niebezpieczny.

 Zatem pamiętaj mały zuchu,

 olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu.

Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu,

 musisz pamiętać o rzeczach wielu

 Nie zostawiaj po sobie śmieci!

 Chyba już wiedzą o tym dzieci.

  Nie wolno ogniska palić, bo las się może zapalić.

Nie niszcz drzew, nie łam krzaków.

 Nie płosz saren, nie męcz ślimaków.

Pszczołę, czy wiewiórkę dotykaj oczami,

 A one mile wspominać będą spotkanie z wami.

 Kwiaty chronione niech pozostaną tam, gdzie rosną.

Tam, gdzie płatki rozchyliły wiosną.

Bo w wazonie zaraz umierają.

I nawet wspomnienia po sobie nie zostawiają.



Żyj z przyrodą w zgodzie!

 Bo to dzisiaj jest w modzie.

 A ja powiem wam coś jeszcze.

 Nie wchodźcie w gęste trawy, bo tam są kleszcze.

 Z łatwością wbijają się w skórę

I w naszym organizmie czynią wielką awanturę.

Urządzamy grzybobranie – jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz nie wkładaj go do koszyka .                                                         

Jagody  nieznane gdy zobaczysz w borze nie zrywaj , nie zjadaj,                                               
bo zatruć się możesz .

Każdy lubi grzyby smażone, czy marynowane.

 Więc pamiętaj! Zbieraj tylko dobrze ci znane.

 Niszcząc trujące nie czyń sobie rozkoszy bo to pokarm dla leśnych smakoszy.

Prawą stroną chodnika jedź młody bracie,

 bo karty rowerowej jeszcze nie macie.

 Z dala od jezdni urządzajcie rowerowe zawody.

 Potem idźcie na truskawkowe lody.



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do  21 czerwca 2021
roku. Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Słynie z nich Łeba.
2. Region z ogromną ilością jezior.
3. Dawna stolica Polski z wieloma zabytkami.
4. Główna atrakcja turystyczna Helu.
5. Pakujesz go przed wyjazdem.
6. Bez niego żaden spływ się nie odbędzie.

2. Rozwiąż zagadki.

• Spokojne - jest gładkie
niby tafla szklana.
A w gniewie w huczących
kłębi się bałwanach.

• W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.



• Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.

• Kiedy lato spędzasz w mieście,
chcesz poszaleć w wodzie czasem.
Poproś mamę, tatę, siostrę,
żeby wzięli cię na...
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Pokoloruj.
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CUDOWNYCH WAKACJI!


