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Nietypowe święta w czerwcu
1 czerwca – Święto Bułki, Dzieo Dziecka, Dzieo bez Alkoholu
2 czerwca – Dzieo Leśnika, Dzieo Sąsiada, Dzieo bez Krawata
3 czerwca – Dzieo Dobrej Oceny
4 czerwca – Dzieo Drukarza, Dzieo Demokracji
5 czerwca – Dzieo Ochrony Środowiska
6 czerwca – Dzieo bez samochodu, Światowy dzieo pocałunku
7 czerwca – Dzieo Chemika
8 czerwca – Dzieo Informatyka, Święto Uwalniania Książek
10 czerwca – Dzieo Straży Granicznej
12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu
13 czerwca – Święto Dobrych Rad
14 czerwca – Światowy Dzieo Krwiodawstwa
15 czerwca – Dzieo Wiatru
16 czerwca – Międzynarodowy Dzieo Pomocy Dzieciom Afrykaoskim
17 czerwca – Dzieo Walki z Pustynnieniem i Suszami
18 czerwca – Dzieo Ewakuacji
20 czerwca – Światowy Dzieo Uchodźcy
21 czerwca – Światowy Dzieo Deskorolki
22 czerwca – Światowy Dzieo „Garbusa”, Dzieo Kultury Fizycznej
24 czerwca – Światowy Dzieo Chorych na Osteoporozę, Dzieo
Przytulania
25 czerwca – Dzieo Stoczniowca
26 czerwca – Dzieo Zapobiegania Narkomanii
27 czerwca – Światowy Dzieo Rybołówstwa
28 czerwca – Narodowy Dzieo Pamięci Poznaoskiego Czerwca 1956
29 czerwca – Dzieo Marynarki Wojennej i Ratownika WOPR
2

Międzynarodowy Dzień Dziecka –
dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie
Narodów Zjednoczonych w 1945r. i obchodzony
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach
członkowskich ONZ. w Polsce Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca.
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lato 2015 powitamy w stylu retro. Gorączka sobotniej
nocy i styl hippie zawładnęły wybiegami. Projektanci
wspominają kolorowe disco garnitury oraz kwieciste
suknie. Luz i swobodę lat 70. przerabiają na język romantyzmu i tworzą długie wieczorowe kreacje boho.
Zamiast dosłownych cytatów z przeszłości, otrzymujemy ich interpretacje. Frędzle osiągają rozmiary XXL,
zamiast poliestru w kolekcjach połyskuje jedwab,
a minispódniczki dążą ku asymetrii. Niby wszystko już
było, a jednak wraca w odświeżonej formie. Czy pokochamy na nowo spodnie dzwony? I jak poradzimy sobie
z najtrudniejszą sylwetką sezonu (maxi spódnicą zestawioną z długą tuniką?). Żółty to ciężki we współpracy
kolor, ale znów wraca na salony.Tak jak azjatyckie klimaty i buty gladiatorki.

4

Róż będzie jednym z
najmocniejszych
akcentów przyszłego
lata. Zaszufladkowany,
jako kolor
przeznaczony dla
małych dziewczynek,
teraz wkracza do
mody damskiej.
Bez wątpienia
doda naszym
stylizacjom wdzięku i
niewinności.

Który to już letni
sezon, w którym to
jednym z modnych
kolorów
będzie mięta?
Zdaje się, że te odcień
na stałe
zajął miejsce w
zestawie modnych
kolorów.
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Kombinezon stał się
świetną alternatywą
dla sukienek maxi.
Wszystko wskazuje na
to, że w przyszłym
roku o nim nie
zapomnimy!

Obetnij rękawy
swojego płaszcza,
a uzyskasz modną
kamizelkę.
Można ją nosić
zarówno z
bluzką z długim
rękawem, jak i bez.
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Bezpiecznie w podróży
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi. Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu.
Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza
gdy panuje tłok - łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego 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. W pociągu, czy
autokarze nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi,
markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu
nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny.

112 - centrum powiadamiania
ratunkowego
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe
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Wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy
wiadomośd o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba
bowiem poznad przebieg wybranego szlaku, sied schronisk turystycznych w pobliżu trasy, oszacowad czas marszu. Przyda
się też informacja o lokalizacji szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią schronienie w przypadku nagłej zmiany
pogody.

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W
plecaku przede wszystkim powinien znaleźd się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 601
100 300 oraz numerem alarmowym 985.
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Jadąc nad morze warto zapamiętać - kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani.
Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące
przed udarem, zapas wody i napojów oraz telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.
Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisać kontaktu
ICE, z numerem telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku.
Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka.
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MIEJSCA KTÓRE WARTO
ZOBACZYD

Bieszczady
zachodnia częśd
Beskidów Wschodnich,
między
Przełęczą Łupkowską.

Rynek we Wrocławiu
średniowieczny plac
targowy

Jasna Góra Sanktuarium zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstoc
howie położony na wzgórzu
Jasna Góra którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru.

Sukiennice w Krakowie
zabytkowy budynek sukiennic
znajdujący się w centralnej części Rynku Głównego w Krakowie.
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Zamek w Malborku

Kopalnia soli w Wieliczce

zamek w Malborku, na prawym brzegu Nogatu, gotycki,
ceglany, warowny, otoczony fosą.

kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem.

Tatry

Morskie Oko największe jezioro

najwyższe pasmo w łaocuchu
Karpat. Tatry leżą w Łaocuchu
Tatrzaoskim, w Centralnych
Karpatach Zachodnich

w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości
1395 m n.p.m.
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ŚPIEWNIK OGNISKOWY
REPERTUAR


nie płacz Ewka



Czerwony jak cegła



Teksaoski



WHISKY
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Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak na twe
babskie łzy
po ulicy miłośd hula wiatr wśród rozbitych
szyb
patrz poeci śliczni prawdy sens roztrwonili w
grach
w półlitrówkach pustych SOS wysyłają w
świat

Herbata stygnie zapada mrok
A pod piórem ciągle nic

Żegnam was, już wiem,
nie załatwię wszystkich pilnych spraw
idę sam, właśnie tam gdzie czekają mnie
Tam przyjaciół kilku mam od lat,
dla nich zawsze śpiewam dla nich gram
Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się

W moich słowach słoma czai się
Nie znaczą nic

Obowiązek obowiązkiem jest
Piosenka musi posiadad tekst
Gdyby chociaż mucha zjawiła się
Mogłabym ją zabid a później to opisad

Jeśli szukasz sensu prawdy w nich
Zawiedziesz się

Proza życia to przyjaźni kat pęka cienka nid
telewizor, meble, mały fiat, oto marzeo
szczyt
Hej prorocy moi z gniewnych lat, obrastacie
w tłuszcz
już was w swoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust

A może zmienid zasady gry
Chcesz usłyszed słowa
To sam je sobie wymyśl
Nabij diabła, chmurę śmierci weź
Pomoże ci
Wnet twe myśli w słowa zmienią się
Wyśpiewasz je sam - x2

Żegnam was, już wiem,
nie załatwię wszystkich pilnych spraw
idę sam, właśnie tam gdzie czekają mnie
Tam przyjaciół kilku mam od lat,
dla nich zawsze śpiewam dla nich gram
Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się
Żegnam was, już wiem,
nie załatwię wszystkich pilnych spraw
idę sam, właśnie tam gdzie czekają mnie
Tam przyjaciół kilku mam od lat,
dla nich zawsze śpiewam dla nich gram
Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się
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Mówią o mnie w mieście: "Co z niego za typ?
Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd
Brudny, Niedomytek, w stajni ciągle śpi!
Czego szuka w naszym mieście?
Idź do diabła" - mówią ludzie pełni cnót
Chciałem kiedyś zmądrzed, po ich stronie byd,
Spad w czystej pościeli, świeże mleko pid
Naprawdę chciałem zmądrzed i po ich stronie byd
Pomyślałem więc o żonie, aby stad się jednym z nich
Stad się jednym z nich, stad się jednym z nich...
Już miałem na oku hacjendę, wspaniałą mówię wam,
Lecz nie chciała tam zamieszkad żadna z pięknych
dam
Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż:
"Bardzo ładny Frak masz Billy,
Ale kiepski byłby z Ciebie mąż, kiepski byłby z Ciebie
mąż"
Ouuu..Yeah,yeah,yeah
Kiepski byłby mąż .
Yeah.
Whisky moja żono, jednak Tyś najlepszą z dam
Już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam
Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyd
Lecz nie wiedzą o tym,
Że najgorzej w życiu to,
To samotnym byd, to samotnym byd

Nie wiem jak mam to zrobid, ona zawstydza mnie,
Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest,
Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię,
Chyba walnę kilka drinków, może nakręcą mnie,
Nakręcą mnie!
Nie wiem jak mam to zrobid, by mężczyzną się stad,
I nie wypaśd ze swej roli, tego co pierwszy raz,
Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust,
Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mied,
No aby mied!
Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mied, muszę ją mied,
Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mied, muszę ją mied,
Nie mogę tak odejśd, gdy kusi mnie grzech,
Muszę mied, muszę ją mied.

Nie wiem jak to się stało, ona chyba już śpi,
Leżę obok pełen wstydu, krótki to był zryw,
Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzyd jej w twarz,
Może kiedyś da mi szansę, spróbowad jeszcze raz,
No, Jeszcze jeden, jeden raz!
Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mied, muszę ją mied x4
Nie mogę tak odejśd, gdy kusi mnie grzech,
Muszę mied, muszę ją mied .

O nie!
Lecz nie wiedzą o tym,że
Najgorzej to,
To samotnym byd
Nie, o nie!
Nie chcę już samotnym byd, nie!
O nie!!!
nie chcę już, nie chcę już samotnym byd,nie!
nie chcę już, nie chcę już samotnym byd, nie!
nie!
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Gazetkę wykonały uczennice
klasy II D:


Weronika Sikorska




Iga Mosakowska

Aleksandra Sawicka
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