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Hepi
Skól
NA WAKACJE
RUSZAĆ CZAS
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
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albo w rzece łowić ryby.
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Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato

B. Szelągowska

WAŻNE TEMATY
 Bezpieczeństwo podczas

wakacji.
 Co warto zwiedzić w Polsce.
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CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA

JEDNYM Z NAJBARDZIEJ LUBIANYCH
PRZEZ DZIECI ŚWIĄT JEST DZIEŃ
DZIECKA. DLACZEGO? TO CHYBA OCZYWISTE - DZIECI UWIELBIAJĄ PREZENTY!
OBCHODZIMY TEN DZIEŃ, ALE CZY ZNAMY JEGO HISTORIĘ?
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Dzień Dziecka został wprowadzony
w 1952 roku, a jego inicjatorem
była organizacja „The International
Union for Protection of Childhood” działająca na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie.
Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już w kalendarzach niektórych krajów, między innymi w Chinach od
1926 roku. W 1953 roku do obchodów tego święta
przyłączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i w
wielu krajach święto dzieci przypada na dzień 20 listopada (obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka), w dniu
upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w
1959 roku.
Opracowała: Karolina Żółtowska
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Zielony motyl
Starostwo Powiatowe w Wołominie zorganizowało
konkurs pn. „Zielony motyl” którego celem było:







K







rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku,
uświadomienie o istnieniu zależności pomiędzy stanem środowiska, a naszym stylem życia i sposobem korzystania z zasobów Ziemi,
kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko,
budowanie postawy racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Uczniowie naszej
szkoły chętnie wzięli
onkurs polegał na wykonaniu wybrane- udział w konkursie.
go zadania:
Dwóm drużynom z
gimnazjum udało się
zdobyć miejsca:

debata/konferencja
akcja terenowa
wydawnictwo – projekt multimedialny
warsztaty przeprowadzone z dowolną grupą wiekową/społeczną
sonda uliczna
 spot reklamowy
 dowolna
propozycja
do uzgodnienia z organizatorem.

Gratulujemy!
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I miejsce grupa z
klasy IIIe
II miejsce grupa
z klasy IIe



D

nia 26 maja
2014 roku
w
naszej
szkole odbyły się
warsztaty o nazwie
"Deutsch Wagen Tour". Program ma na
celu motywowanie
uczniów i inspirowanie
nauczycieli
do nauki języka niemieckiego poprzez
zabawę. Uczennice
klasy szóstej miały okazję poznać
swoje pierwsze niemieckie słowa,
zaś uczniowie gimnazjum mogli
sprawdzić się w niemieckich łamańcach językowych. Bardzo podobały
mi się te warsztaty. Lektorka organizowała nam bardzo ciekawe zabawy. Dla przykładu, na pytanie
"wie geht's dir", które
oznacza "jak się czujesz"
mogliśmy
odpowiedzieć
"danke,
sehr
gut" ("dziękuję, bardzo dobrze"),
"schlecht" ("kiepsko") albo
"so lala" ("tak sobie"). Osoba w środku pyta kogoś jak
się czuje, jeśli padnie odpowiedź, że bardzo dobrze, nic się nie
działo. Zapytana zostaje kolejna osoba i
jeżeli odpo-

wie "kiepsko", miejscami zamieniają się osoby siedzące po bokach,
wtedy osoba pytająca ma szansę
usiąść i ktoś inny zadaje pytania.
Jeśli zaś stwierdzi, że tak sobie cała grupa zamienia się miejscami.
Zabawa dość dziecinna, jednak wyglądało na to, że wszyscy dobrze się
przy niej bawili, a jednocześnie nauczyliśmy się nowych zwrotów, więc
nie będzie problemu, jeśli Niemiec
zapyta nas jak się czujemy. :) Odbył
się także mały konkurs. Pani lektor
rozdała nam kartki z niemieckimi
słowami. Na środku położyła plakaty. Każdy z nich przedstawiał porę
roku i rzeczy z nią związane, jak
np. słońce kojarzy nam się z latem,
a wiewiórka z jesienią. Obrazki było podpisane po niemiecku, więc
wystarczyło dopasować słowo kartki ze słowem na plakacie i rozpoznać przedstawioną rzecz. Było kilka słów, których nie było na plakatach, jednak trzem pierwszym zwycięskim parom udało się je odgadnąć, a w nagrodę dostały koszulki.
Podsumowując, było przyjemnie i
ciekawie. Oby projekt "Deutsch Wagen Tour" był dalej realizowany i
zachęcał do nauki języka niemiec-

kiego, który może nam się bardzo przydać w przyszłości.
Karolina Żółtowska, kl. 2e
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Najważniejsze
stadiony
mundialu:

czerwca 2014 zostaną rozegrane XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Brazylii. W turnieju
wezmą udział 32 drużyny z sześciu różnych kontynentów.
Mecze zostaną rozegrane na 12 brazylijskich stadionach.
Zostaną rozegrane 64 mecze w tym 48 meczy fazy grupowej i 16 fazy pucharowej. Brazylia organizuje już mundial
po raz drugi. Pierwsze mistrzostwa odbyły się tam w 1950
r. Głównymi faworytami są Brazylijczycy (gospodarze) i
Hiszpanie. Oficjalną maskotką mundialu jest wybrana
Fuleco – pancernik kulowaty. Hymnem turnieju został
utwór We Are One (Ola Ola) autorstwa Pitbulla nagrany wspólnie z Jennifer Lopez i Claudią Leitte. 3 lipca 2014
zostanie rozegrany mecz finałowy (zamknięcie).

Estádio Nacional - Brasilia

Maracanã – Rio de Janeiro

Mineirão – Belo Horizonte

Arena de São Paulo – Sao Paulo

Castelão - Fortaleza

Źródło: wikipedia.org
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Artykuł wykonał: Tomasz Czaplicki

INSIDE STORY HEADLINE

12 czerwca w São Paulo odbędzie się rozpoczęcie długo wyczekiwanych przez nas

INSIDE STORY
HEADLINE
This story can fit 75-125 words.

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Selecting pictures or graphics is an important part of adding
content to your newsletter.

Think about your article and ask yourself if the picture supports or
enhances the message you’re trying to convey. Avoid selecting
images that appear to be out of context.

Finał zobaczymy w Rio de Janeiro 12 lipca.
Oto miasta MŚ 2014

W każdym z nich, na stadionie będą
rozgrywane co najmniej 4 mecze.
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BRAZUCA Final Rio Ball
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Hymnem mundialu został
utwór "We Are One (Ole
Ola)" autorstwa Pitbulla nagrany wspólnie z Jennifer Lopez i Claudią Leitte.

Oficjalną maskotką turnieju jest Fuleco.
Pancernik kulowaty - gatunek zagrożony
i występujący wyłącznie na
obszarze Brazylii. Jego
imię pochodzi od słów

opracowała: Karolina Wróblewska
http://www.fifa.com/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%
82ce_No%C5%BCnej_2014
http://www.brazylia2014.com.pl/
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Jeśli zamierzasz spędzić wakacje nudząc się w domu to wybierz się wraz z rodziną lub
przyjaciółmi do kina. Czekają
tam na ciebie naprawdę interesujące propozycje. Masz do wyboru następujące propozycje
(jeżeli żadna propozycja nie
jest dla ciebie odpowiednia jest
w kinie jeszcze wiele różnych
filmów):
Jupiter:
Intronizacja

Na skraju jutra
Akcja
filmu
rozgrywa
się
w
niedalekiej
przyszłości,
w której rasa obcych, zwanych Mimikami, przypuściła na Ziemię bezlitosny
atak. Podpułkownik Bill Cage zostaje
rzucony w sam środek, misji samobójczej. Cage ginie na polu walki, jednak
budzi się do życia rankiem w dniu swojej

Transformers:
Wiek zagłady

Jupiter Jones wiedzie normalne
życie jako sprzątaczka. Pewnego dnia na Ziemię przybywa

Kolejna
cześć
jednego
z najlepszych filmów science-fiction, w
której Autoboty po raz kolejny zmierzą
się z Decepticonami

Caine, były zwiadowca wojskowy, którego celem jest odnalezienie Jupiter. Bohaterka zaczyna dostrzegać przeznaczenie,
które czekało na nią cały czas:
jest spadkobierczynią niezwy-

Premiera: 27 czerwiec 2014

kłego dziedzictwa, które może
zmienić układ sił we wszechświecie

Premiera:

Strażnicy Galaktyki

Herkules

„Strażnicy Galaktyki” to najnowsza produkcja z uniwersum Marvela, inspirowana serią komiksów o tym samym tytule. Bohaterami jest grupa superherosów, których zadaniem jest strzec porządku w kosmosie.

Herkules, który wyrzekł się
swojego boskiego pochodzenia, żyje na wygnaniu i
walczy jako najemnik u
boku swych lojalnych towarzyszy.

Premiera: 01 sierpień

Premiera: 25 lipiec
2014

25 lipiec 2014
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Twój asystent
Sam wyszukuje dla Ciebie ciekawe
materiały o Twoich ulubionych filmach
i
ludziach
kina.
O czym informuje ? O:

W
FlLMWEB (filmweb.pl) jest to serwis filmowy poświęcony kinomaniakom Każdy człowiek może
stać się jego użytkownikiem poprzez zarejestrowanie się na stronie filmweb.pl lub połączenie z
facebookiem.

Jakie daje możliwości ?
Filmweb umożliwia nam :






Ocenienie filmów, seriali, które
oglądaliśmy lub oglądamy gier
komputerowych w które graliśmy/ gramy lub naszych ulubionych aktorów (dzięki tej
ocenie serwis poznaje nasz gust
i podsuwa nam inne filmy bądź
seriale których jeszcze nie widzieliśmy a mogą nam się
spodobać).
Wgląd do repertuarów wszystkich kin w Warszawie oraz programu TV.
Obejrzenie zwiastunów.
I wiele innych .



ystarczy
w
okienko wpisać
film, grę lub serial który nas interesuje, a na ekranie pojawi się
czas trwania, obsada, zwiastun,
dyskusja użytkowników, krótki
opis oraz miejsce na naszą ocenę. Oczywiście nie zawsze mamy
czas na oglądanie filmów, ale założyciele o tym też pomyśleli –
jeśli w przyszłości chciałbyś zobaczyć jakiś film\ serial wystarczy kliknąć „chcę zobaczyć”. Natomiast jeśli film kompletnie cie
nie interesuje możesz również
nacisnąć „nie interesuje mnie”
co spowoduje że „twój asystent”
z pewnością ci go nie podsunie.

Co to jest ?











Pasek zakładek
Na pasku zakładek znajdują się :


Użytkownicy
Użytkownicy mają własne profile które zawierają listę : ocenionych filmów/ seriali, gier, filmów które chcemy obejrzeć,
ostatnio oglądanych, najwyżej
ocenionych, najczęściej oglądanych gatunków oraz listę znajomych ( których podsuwa nam
asystent na podstawie naszej listy znajomych z facebooka). Jeżeli znajomi mają zbliżony gust
filmweb wylicza ich wspólny
procent podobieństwa.

Wykonała: Blanka Przedpełska
Źródła: http://www.filmweb.pl/
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premierach kinowych;
materiałach wideo, jak np. zwiastuny
zdjęciach do filmów, seriali i
gier;
recenzjach filmów, seriali i gier;
newsach, artykułach związanych
z filmami, serialami, grami i osobami kina;
pokazach festiwalowych oraz filmach, które po latach można zobaczyć w kinie.











Kokpit – strona główna, a na
niej newsy, repertuar kin, recenzje redakcji, rekomendacje, nadchodzące odcinki seriali które oglądasz oraz nie
przegap w TV
Repertuar kin i bilety + premiery i zapowiedzi
Program TV
Filmy
Seriale
Gry
Zwiastuny
Forum
Cannes (2014)

FMW magazyn

Jeśli chc
esz dow
iedzieć
się więce
j zajrzyj t
u ->
http://w
ww.filmw
eb.pl/

D

zień matki już za
nami, ale wielkimi
krokami zbliża się
kolejne święto 23
czerwca nie zapomnijcie złożyć tacie życzeń J.
Co to za świeto?
Dzień ojca - święto będące wyrazem
szacunku dla ojców obchodzone corocznie w wielu krajach, w różnych
terminach.
ak to się zaczęło ?
Pierwszy raz Dzień Taty
obchodzili
mieszkańcy
m i e j s c o w o ści Spokane w USA 19 czerwca 1910.
Z inicjatywą ustanowienia tego święta
wystąpiła mieszkanka tej miejscowości, Sonora Louise Smart Dodd.
Chciała w ten sposób oddać hołd swojemu ojcu, którego uważała za niezwykłego człowieka.
Dzień Ojca w Polsce i na świecie
W Polsce święto to ma stałą datę —
23 czerwca, a obchodzone jest od
1965 roku. W innych krajach jego obchody wypadają w różnych terminach,
m.in. 19 marca w dniu św. Józefa
(Włochy, Hiszpania, Portugalia), niektóre przyjęły datę jak w USA , czyli w
trzecią niedzielę czerwca (np. Wielka
Brytania, Holandia)
na Litwie w
pierwszą niedzielę czerwca,
w Austrii – w drugą niedzielę czerwca,
a
w
N i e mc z ec h
–
w
dniu uroczystości Wniebowstąpienia
Pańskiego, który przypada na 39.
11
dzień po Niedzieli Wielkanocnej (40.
dnia licząc wraz z tą niedzielą). Natomiast w krajach skandynaw-

J

skich Dzień Ojca obchodzony jest w
drugą niedzielę listopada.
Mimo stosunkowo długiej historii
Dzień Ojca nie cieszy się tak wielką
popularnością, jak Dzień Matki, co
nie zmienia faktu, że jest to bardzo
dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla swojego taty.

J

ak obdarować tatę ?
Wszystko zależy od tego
jak obdarowaliście mamę
na dzień matki,
ale moim zdaniem najważniejsza jest
pamięć i życzenia ze szczerego serca.

Wykonała: Blanka Przedpełska
Źródła: http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_ojca/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ojca
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Wakacje
Pamiętaj że nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz nie oznacza to że wakacje mają być
nudne. Idź do kina lub na
basen! i spacer z przyjaciółmi.

Jeśli masz możliwość wyjedź
na kolonie lub z rodzicami!
Jest wiele miejsc do wypoczynku 

się 27

czerwca

i pewnie większość

z was już nie może się ich doczekać!

Aby wasze wakacje nie były nudne
mamy dla was parę propozycji na
ich spędzenie:



Spędź je aktywnie! Możesz
wybrać się na rower, rolki lub
długi spacer z przyjaciółmi.



POMYSŁY NA WAKACYJNE CHWILE

Jest już czerwiec więc do wakacji coraz
bliżej! W tym roku wakacje rozpoczynają

Ognisko lub grill to idealna
forma spędzenia czasu ze
znajomymi lub rodziną

WAKACJE

Wakacje (ferie) - okres wolny od nauki szkolnej. Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w ich poszczególnych częściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji miały święta religijne oraz rytm pracy rolników i związana z
tym konieczność udziału wszystkich członków
rodziny, w tym dzieci, w pracach polowych. W
Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich.
więcej o wakacje na pl.wikipedia.org

Pamiętaj że wakacje to twój
wolny czas i staraj się wykorzystać go jak najlepiej! :)

Opracował Konrad Godlewski
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BEZPIECZNIE W PODRÓŻY
1. W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z
zapisanymi numerami alarmowymi oraz kontaktem
ICE* w książce adresowej. *Skrót ICE w telefonie jest
ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą
należy powiadomić w razie wypadku.

5. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu nowych
znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby
wydawał się niezwykle sympatyczny.
6. W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu.
7. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie
odłączać.
8. Nigdy nie zostawiaj bagażu bez opieki.
9. Staraj się nie spać w podróży
10. Nigdy nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób.

2. Słuchaj poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu.

11. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy ruchu
drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę.

3. Bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść
ofiarą złodziei kieszonkowych.

12. Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby ratownicze. W razie wystąpienia konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i jak najszybciej ewakuuj się z zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe
wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu. Rozwój pożaru w pociągu zawsze przebiega bowiem od miejsca
wystąpienia do ostatniego wagonu.

4. Nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i
schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz
okradziony, stracisz tylko część sumy.
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BEZPIECZNIE W GÓRACH
1. Wychodząc w góry, w miejscu pobytu

zawsze zostaw wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu.
2. Zabierz ze sobą przewodniki i mapy turystyczne.
3. Nie zapomnij o podręcznej apteczce.
KOLOREM

4. Na wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem.

CZERWONYM

5. Nie zapomnij o nakry-

Kolorem czerwonym oznaczone
są szlaki główne. Prowadzą one
najczęściej przez rejony najbardziej widowiskowe pod
względem krajobrazowym oraz
przyrodniczym.

ciu głowy.
Znak początku (końca) szlaku. Jest on zarazem pierwszym jak i ostatnim znakiem szlaku. Ma kształt koła z kolorem szlaku pośrodku

KOLOREM
NIEBIESKIM
Kolor niebieski
są to trasy dalekobieżne, czyli
te o sporych
odległościach.

Znak skrętu. Zmianę
kierunku na szlaku
sygnalizuje znak skrętu 90 stopni. Są to trzy paski, z których

KOLOREM

Znak skrętu. Istnieje również znak skrętu 135 stopni.

wewnętrzny jest w kolorze szla-

Są to trzy paski, z których

ku

wewnętrzny jest w kolorze

ZIELONYM

szlaku

Kolorem
zielonym
oraz żółtym
znakowane
są krótkie trasy, łączone
najczęściej z innym szlakiem.

Strzałka kierunkowa, również oznaczona
kolorem szlaku

KOLOREM
CZARNYM

Kolor czarny wyznacza krótki
szlak dojściowy do miejsca, w
którym poprowadzenie szlaku
dalekobieżnego byłoby zwyczajnie nieciekawe czy też
niekorzystne.

Znak z wykrzyknikiem. W celu zwrócenia uwagi turysty
na terenach trudnych orientacyjnie np. związanych z nagłą zmianą kierunku, stosuje się biały
wykrzyknik, poniżej którego znajduje się znak
.
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BEZPIECZNIE
NAD MORZEM

1.Na plaże zabierz

krem z filtrem UV, nakrycie głowy oraz

zapas wody i napojów.
2.Nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna.
3.Pamiętaj, by zawsze słuchać poleceń instruktora i ratownika.
4. Naukę pływania można prowadzić tylko w wyznaczonych, dokładnie zbadanych miejscach.
5. Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka.
6. Korzystaj z

kąpielisk strzeżonych przez służby ratownicze Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7.Nie oddalaj się od wyznaczonego przez boje pola kąpieliska.
8. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się, być może ktoś będzie potrzebował
pomocy.

Flaga biała - kąpiel
dozwolona

9.Na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować ka poka.
Opracowała Julia Pierzchała

Flaga czerwona - zakaz kąpieli

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania sztucznego oddychania należy postępować następująco:
1. Należy sprawdzić czy poszkodowany oddycha.
2. Jeżeli nie oddycha, jeśli jego klatka piersiowa nie podnosi się konieczny będzie masaż serca, czyli rytmiczne uciskanie klatki piersiowej. W tym celu należy położyć nadgarstki obu rąk pośrodku klatki piersiowej poszkodowanego i uciskać z częstotliwością dwa oddechy na trzydzieści uciśnięć.
3. Ważne jest, aby nie przerywać do momentu przyjazdu karetki lub odzyskania oddechu przez poszkodowanego.
NUMERY RATUNKOWE
112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja - 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444
GOPR - 985 / 601 100 300. Pogotowie ratunkowe- 999.
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Zbliżają się wakacje, każdy z nas się zastanawia gdzie najlepiej wypocząć.
Szukamy najlepszych ofert, często za granicą. Jednak ja
zachęcam do pozostania na wakacje w Polsce. Nasza ojczyzna to piękny kraj, gdzie każdy na pewno wypocznie. Jest
wiele ciekawych miejsc o
których na

Prezentacje
wykonane przez uczniów naszej
szkoły, które pokażą ukryte piękno naszego kraju
znajdziecie na naszej
16
stronie http://www.szkola2wolomin.pl/

Opracowała: Karolina Wróblewska

Na wakacje
Razem z rodzicami
idziemy na dworzec.
Już czeka na nas pociąg!
Jedziemy nad morze!
Walizka pełna ubrań,
A głowa pełna marzeń.
Co czeka nas na miejscu,
Za chwilę się okaże!
Jedziemy pośród pól;
Jedziemy przez lasy.
Mijamy miasta, wsie.
Jedziemy na wczasy!
Nareszcie pociąg zwalnia
I wjeżdża już na stację.
A nam się krzyczeć chce:
WAKACJE, są WAKACJE!

Redaktor naczelny wydania:
Damian Pszczółkowski oraz
Dawid Pożyczka
pod opieką:
p Sylwii Koneckiej- Pszczółkowskiej
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