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Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.
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.
Już za parę chwil, godzin parę,
Weźmiesz rower swój no i dalej,
Polskę całą zwiedzisz wszerz,
Trochę rybek złowisz też,
Nie przyjmując się niczym wcale.
Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,
Lato, lato jak się masz.

Z utęsknieniem czekamy na nie, wypatrujemy
cieplejszych dni. I gdy wreszcie nadchodzi,
rzucamy wszystko i wyjeżdżamy. A o czym mowa?
To usłyszymy w poniższej piosence. A na kolejnych
stronach wakacyjnego wydania naszej gazetki
znajdziecie propozycje na letnie aktywności.
Zapraszamy do lektury
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Wakacyjny przewodnik
Wakacje zbliżają się pełną parą. Chciałabym Was zachęcić do
odwiedzenia fajnego miejsca, a są to Mazury.
Zabieram Was w podróż po pięknych krajobrazach. Pierwszym
punktem naszej wycieczki będą Mikołajki.
Mikołajki są małym miasteczkiem w województwie warmińskomazurskim. Są umiejscowione przy pięknym jeziorze Tałta.
Najlepszą atrakcją jest rejs po jeziorze. To tu znajduje się
największe jezioro w Polsce i są to Śniardwy. Śniardwy są
najlepszym miejscem dla tropicieli szlaków kajakowych. Są tam
również ciekawe i przyjemne parki, najbardziej polecam Park
Dzikich zwierząt w Kadzidłowie, położony jest na terenie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
w Puszczy Piskiej. Można tu spotkać wiele różnych zwierząt,
w tym jelenie, sarny, bobry, łosie, wilki, żurawie.
Przygotowałam też dla Was kilka ciekawostek o tym miejscu:
• Nazwa Mikołajki wywodzi się oczywiście od św. Mikołaja,

czyli patrona tutejszego kościoła.
•W sezonie letnim odbywają się tutaj liczne regaty.
•Miasto nazywane jest „żeglarską stolicą Polski” za sprawą
swojego atrakcyjnego położenia.
•Najpopularniejszym przysmakiem, z którego słyną Mikołajki
jest mazurska sielawa, przygotowywana na wiele sposobów (dla
fanów ryb).
• Mikołajki od roku 2005 stanowią bazę samochodowego
Rajdu Polski, co również przyciąga do miasta wielu turystów.
Dojazd do Mikołajek jest bardzo prosty Plan A to samochód, podróż z Warszawy zajmuje niecałe 4h. Plan B to bus,
ta podróż jest dłuższa, trwa prawie 6h.
Słyszałam też, że niedługo na Mazury będzie można się
dostać pociągiem.
Bądźmy bezpieczni i zdrowi
Aleksandra Bazydło, kl. 3i
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Każdy myśli inaczej

Czy wiesz co to jest tekst łatwy do czytania i rozumienia?
To tekst napisany łatwym językiem.
Taki tekst zrozumiesz bez problemu.
Teksty łatwe do czytania i rozumienia są tworzone dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Teksty te są oznaczone specjalnym znaczkiem.
Na granatowym znaczku jest biała postać nad książką
oraz dłoń z uniesionym do góry kciukiem.

Poniżej znajdziesz przykład takiego tekstu pod tytułem Każdy myśli inaczej.
Jest to tekst o tym, że każdy inaczej odbiera dzieła sztuki na przykład obrazy.
Kiedy przeczytasz tekst Każdy myśli inaczej, zastanów się czy jest dla ciebie
zrozumiały.
Czy cię zaciekawił?
Czy zgadzasz się z opinią, że każdy myśli trochę inaczej?
Czy uważasz że każdy człowiek ma prawo do swojego zdania i obowiązek szanowania
innych?
Możesz o tym porozmawiać z kolegą lub koleżanką, nauczycielem lub inną dorosłą
osobą.
A teraz zapraszamy do przeczytania tekstu. Oto on.
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Każdy myśli inaczej
Kiedy malarz namaluje obraz to nadaje mu tytuł.
Może go nazwać na przykład Maki.
Od tej pory ludzie będą nazywać ten obraz Maki
i podawać nazwisko autora.

Ty możesz nadać swój tytuł temu obrazowi.
Na przykład Łąka.
Pamiętaj jednak, że większość ludzi
nadal będzie nazywać ten obraz Maki.
Tytuł nadany przez autora nie zmieni się.

Masz prawo myśleć inaczej niż autor obrazu.
Możesz o tym komuś powiedzieć.
Słuchaj też tego co mówią inne osoby.
One też mogą nadać swój tytuł temu obrazowi.
Szanuj ich zdanie nawet jeśli myślisz inaczej.
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Moje hobby i zainteresowania
Wakacyjny kącik czytelniczy – Sylwia poleca
Cześć Młody Czytelniku!
Jeśli jesteś lub byłeś zakochany albo ciągle czekasz na pierwszą
miłość, zachęcamy cię do przeczytania książki ,,Trzy kroki od
siebie” autorstwa Rachael Lippincott oraz Mikki Daughtry
i Tobias Iaconis. Książka opowiada o parze nastolatków chorujących na mukowiscydozę. W oczekiwaniu na przeszczep płuc oboje
przebywają w szpitalu i muszą przestrzegać trudnych zasad
ustalonych w celu ochrony ich bezpieczeństwu, a nawet życia.
Najtrudniejszą z nich jest konieczność zachowania dystansu.
Stella i Will nie mogą się nawet dotknąć, a jak się okazuję mają
ze sobą wiele wspólnego. Czy i jak sobie poradzą z trudną rzeczywistością? Jaką rolę odegrają w ich życiu rodzina i przyjaciele?
Czy znajdą sposób na szczęście? Przekonaj się!
Miłośnikom kina polecamy film pod tym samym tytułem. Naprawdę warto!
P.S. Książkę można zdobyć w Empiku.
Sylwia Romanowska, kl. 1g (i Wioleta Nurczyk)

Dla wszystkich miłośników sportu opiszę dzisiaj mój ulubiony klub
piłkarski – FC Barcelona.
Jak sama nazwa wskazuje to klub hiszpański, który ma swoją siedzibę
w stolicy kraju – Barcelonie. Został założony w 1899 roku i jego dewizą
jest hasło: Més que un club, co po polsku oznacza Więcej niż klub.
FC Barcelona to bardzo utytułowana drużyna piłkarska. Aż 26 razy
zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, 31 razy wygrała puchar Króla Hiszpanii,
zdobyła 5 pucharów Europy, 4 puchary Zdobywców Pucharów
i 3 klubowe mistrzostwa świata oraz wiele innych trofeów. Barwy klubu są bordowogranatowe.

Stadion Camp Nou w Barcelonie
Bartosz Borowiec, kl. 2e

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, zawodnik FC
Barcelona - Lionel Messi
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W tym numerze gazetki polecam dwóch artystów, których utwory
mogą umilić wakacyjny czas. Poczytajcie i posłuchajcie.
Ennio Morricone to włoski kompozytor i dyrygent. Urodził się
10.11.1928r., a zmarł 6.07.2020r.w wieku 91.Był wybitnym twórcą
muzyki filmowej - stworzył muzykę aż do ponad 500 filmów.
W 2007r. otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości.
Miał czworo dzieci i nosił okulary.

Janis Joplin to piosenkarka śpiewająca
po angielsku. Urodziła się 19.01.1943
roku, a zmarła 4.10.1970 roku, w ubiegłym roku obchodziliśmy 50. rocznicę
śmierci artystki. W styczniu w tym
roku skończyłaby 78 lat. Janis Joplin
śpiewała różne piosenki - czasem
wesołe, czasem smutne. Miała trochę
krzykliwy głos.
Nie tylko śpiewała
piosenki, ale też grała na gitarze. Nie
miała męża, ani dzieci. Umarła w bardzo
młodym wieku - 27 lat, bo niestety przedawkowała narkotyki. Chociaż żyła krótko,
zostawiła dla miłośników muzyki wiele przebojów: Summertime, Mercedes Benz, Me and
Bobby McGee. Bardzo lubię tę piosenkarkę.
Antoni Smyk, kl. 3c
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