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Wywiad
Wywiad z panią Emilią Fotek,
nauczycielką języka angielskiego
Jakie miała Pani marzenia, gdy była Pani dzieckiem?
Moim marzeniem było zobaczyć wieżę Eiffla. Udało mi się spełnić to marzenie, kiedy miałam 15 lat,
podczas wycieczki szkolnej.
Czy ma Pani jakieś zwierzęta?
Tak, mam ośmioletniego psa, suczkę o imieniu Jeżynka, i dziewięcioletnią kotkę o imieniu Kiciusia.
Czy od dziecka chciała Pani być nauczycielką języka angielskiego?
Od dziecka chciałam być nauczycielką, ale że będę nauczycielką angielskiego zdecydowałam się dopiero wybierając kierunek studiów. Angielski był zawsze moim ulubionym przedmiotem w szkole.
Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole?
Uważam, że przydałoby się więcej lekcji języka angielskiego ( ha ha). A tak naprawdę, myślę, że
moglibyśmy organizować więcej imprez, specjalnych dni, takich jak Dzień Sportu lub Dzień Języków Obcych. Może to dobry pomysł na przyszły rok?
Jakie ma Pani hobby?
Moim hobby jest malowanie, układanie puzzli, czytanie książek i długie spacery.
Co zazwyczaj robi Pani w wolnym czasie?
Wolny czas spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Najczęściej gramy w różne gry planszowe.
Jaką cechę szanuje Pani najbardziej u uczniów?
Najbardziej szanuję moich uczniów za to, jak bardzo są zaangażowani w pracę, naukę – jacy są zmotywowani. Podziwiam również wysoką kulturę osobistą u moich uczniów.

Maja Rosłońska
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Felieton:
Wakacje - na to wszyscy czekamy!!!

Kończy się maj – jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Uwodzi zapachem kwiatów, śpiewem ptaków oraz słońcem. Chciałoby się uciec na wagary, jeździć ciągle na wycieczki, a najbardziej
każdy z nas marzy oczywiście o wakacjach. Przed nami ,niestety, jeszcze czerwiec. W szkole ciągle
testy i sprawdziany oraz niepewność: ,,Będzie czerwony pasek czy też nie?''. Każdy oczywiście ma
swoje dylematy: “Dostanę dwójkę i jakoś zdam czy
tym razem się nie uda?”. Po trudach nauki wymarzone wakacje. Każdy sądzi, że to będzie nieza pomniane przeżycie. Już widzi siebie nad morzem,
w kajaku na jeziorze lub wspina się po górach.
Szczęśliwcy wyjadą na obozy. Tu przeżyją prawdziwe przygody. Pozostałe wyjazdy mogą stać pod
znakiem zapytania, gdyż czasy jakieś takie niepewne i na dodatek wszystko drożeje. Wyjazd z
rodziną może być zbyt kosztowny. Wtedy pozostają
wczasy ,,pod gruszą", w moim przypadku pod
wiśnią, ale za to z własnym basenem, lub pobyt u
babci. Witajcie, niepewne wakacje.
Amelia Sokolnicka
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Konkursy:
Rozstrzygnięcie konkursu z 3. numeru gazetki szkolnej:
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:
Zuzia Skarżycka kl. 1b, Karolina Staniszewska kl. 1b i Zosia Saliszewska kl. 1b
Prawidłowa odpowiedź to:
Na zdjęciu umieszczonym na okładce rozpoznaję panią Justynę Kołakowską.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Pamiętajcie! Kto pierwszy, ten lepszy! Czekam na prawidłowe odpowiedzi!
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Nasze sukcesy
3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Finale Wojewódzkim Mazowsza
12 maja w Warszawie odbył się 43 Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Do konkursu
zgłosiło się ponad 500 szkół z terenu województwa mazowieckiego, z czego do przedostatniego etapu zakwalifikowało
się
11
najlepszych
szkół.
Wśród konkurencji, z którymi musieli zmierzyć się zawodnicy, były m.in.: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, test obejmujący skrzyżowania, pierwsza pomoc, jazda po miasteczku ruchu drogowego oraz rowerowy tor
przeszkód.
W Finale Wojewódzkim Mazowsza drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w składzie: Patrycja Czyż, Szymon
Chmurski i Jakub Tomasiński stanęła na podium, zdobywając 3 miejsce.
Opiekun drużyny Monika Paluszek

Najlepsza drużyna eliminacji rejonowych
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Eliminacje rejonowe 43 Ogólnopolskiego Turnieju
w Ruchu Drogowym za nami. Obyły się one 28
kwietnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w
Warszawie-Ursusie, a drużyna z naszej szkoły, reprezentująca powiat nowodworski, uplasowała się
na pierwszym miejscu w drugiej kategorii wiekowej. Zwycięzcy eliminacji rejonowych to: Patrycja
Czyż kl. 8a, Szymon Chmurski kl. 8b, Jakub Tomasiński kl. 7c
12 maja odbędą się eliminacje wojewódzkie, w których udział będą brać zwycięzcy eliminacji rejonowych z całego Mazowsza.
Serdecznie gratuluję mojej drużynie – JESTEŚCIE WIELCY.
opiekun drużyny – Monika Paluszek

Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności Liga Zadaniowa- Krasiniak 2022
w sekcji języka angielskiego
Uczeń naszej szkoły Franciszek Żabik brał udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności
Liga Zadaniowa- Krasiniak 2022 w sekcji języka angielskiego.
Konkurs składał się z II etapów. W I etapie uczestnicy konkursu przygotowywali film pt. „Dzień z
mojego życia” w języku angielskim uwzględniający 3 dowolne aspekty życia.
II etap finałowy polegał na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, który odbywał się w I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
Franciszek Żabik zajął II miejsce. Ser decznie gr atulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Kinga Żabik
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Nasze sukcesy
Podsumowanie wyników 12 edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego
„Wiosenne zmagania z ortografią”
25 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyła się już 12
edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego pod hasłem
„Wiosenne zmagania z ortografią”. W tegorocznych zmaganiach z ortografią wzięło udział 7 szkół gminnych.
Dziękujemy Dyrektorom tych placówek, Nauczycielom
oraz Uczniom za niesłabnące zainteresowanie naszym
konkursem.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.
W kategorii zespołowej:
1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach;
2 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku:
3 miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”.
W kategorii indywidualnej:
1 miejsce – Nikola Hajduk z kl. 3 b Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Starzyńskiego w Nasielsku;
2 miejsce – Franciszek Bogdański ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w
Starych Pieścirogach;
3 miejsce – Emilia Jechalik ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach.
Wyróżnienia w naszym konkursie otrzymali:
Kaja Pasek z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku;
Kamila Kmiecińska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”;
Sebastian Mikulski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”;
Adam Więckiewicz ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;
Alan Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;
Igor Rogalski ze Szkoły Podstawowej nr2 w Nasielsku;
Eliza Liberadzka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym. W tym miejscu dziękujemy
Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji za ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Anna Korycka

Podsumowanie szkolnego konkursu matematycznego „Mistrz rachunków”
18 maja w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny pod hasłem „Mistrz rachunków”. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 35 uczniów. Konkurs przeprowadzono w dwóch
kategoriach.
W kategorii klas czwartych zwyciężyli:
I miejsce - Lena Daniszewska kl. 4 b
II miejsce - Maja Rosłońska kl. 4 c
III miejsce - Marta Rasińska kl. 4 c
W kategorii klas piątych:
I miejsce - Emilia Świercz kl. 5 b
II miejsce - Stanisław Tomasiński kl. 5d
III miejsce - Filip Kozarzewski kl. 5 d
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
J. Czyż, J. Puta
E. Grenadier
E. Boczkowska
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Nasze sukcesy
Szkolny konkurs „Apel do pieszego”
Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Apel do pieszego”, który został ogłoszony w związku
z realizacją zadań szkolnego programu „Stawiam na bezpieczeństwo”, został rozstrzygnięty.
Zadaniem uczniów było napisanie listu do pieszych z prośbą o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów.
Oceny prac dokonała komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka polskiego p. Anny
Koryckiej i p. Ewy Lipowskiej.
Zwycięzcami tego konkursu zostali:
1 miejsce – Julia Polańska kl 8d
2 miejsce – Franciszek Żabik kl. 8d
3 miejsce – Wanessa Bogusz kl. 4c
Wyróżnienia otrzymali:
Magdalena Uszyńska kl. 4b
Wiktoria Włodarska kl. 5a
Piotr Uszyński kl. 6a
Zuzanna Wrońska kl. 6a
Laureatów uhonorowano dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji.
Monika Paluszek

Szkolny konkurs „Ekologiczna piosenka”
W szkole organizowany był konkurs „Ekologiczna piosenka”. Uczniowie mieli za zadanie
ułożyć słowa piosenki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska na dowolną melodię z polskiej
piosenki.
Jury w składzie: p. Anna Korycka, p. Monika Paluszek oraz p. Kinga Żabik wyłoniło następujących zwycięzców:
1 miejsce - Miłosz Roszak kl. 7c,
2 miejsce - Julia Szmyt kl. 5a
3 miejsce ex aequo - Aleksandra Smolińska
kl. 7c i Kacper Śliwiński kl. 8d
Wyróżnienia
Lena Daniszewska kl. 4b
Wanessa Bogusz kl. 4c
Różą Golon 5d
Piotr Uszyński 6a
Miłosz Zakrzewski 6a
Antonina Winnicka 7c
Zuzanna Kuczborska 7c
Magdalena Ołtarzewska 7c
Nagrody ufundowała Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji.
Wszystkim zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.
Kinga Żabik
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Z życia szkoły
Szkoła dialogu w Nasielsku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wzięła
udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Szkoła Dialogu organizowanym
przez Forum Dialogu. Celem programu jest zapoznanie uczniów z historią i kulturą
Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa. Program
skierowany jest do placówek zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach
i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi.
W realizację programu zaangażowali się uczniowie klasy 7b pod kierunkiem pani Anny Tomasińskiej. Podczas czterech 4-godzinnych warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum uczniowie rozpoczęli
przygodę związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasta. Zadaniem młodzieży było zebranie informacji dotyczących przedwojennej społeczności żydowskiej w Nasielsku oraz opracowanie i przeprowadzenie wycieczki po miejscach
z nią związanych.
17 maja uczniowie zaprosili na wycieczkę potomków nasielskiej społeczności żydowskiej, na czele z panem Glennem Kurtzem, którzy przybyli do naszego
miasta poprzedniego dnia z okazji uroczystości odsłonięcia Bramy Pamięci na
cmentarzu żydowskim oraz premiery filmu „Three Minutes: A Lengthening”. Gośćmi uczniów byli również: pan dyrektor Mariusz Kraszewski, pan Krzysztof Macias, pani Anna Korycka, pani Olga Ickiewicz, pani Iwona Pęcherzewska oraz pani Edyta Pałaszewska z delegacją uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kostytucji 3 Maja. Było to
wyjątkowe spotkanie zarówno dla strony żydowskiej, jak i polskiej.
Przewodnikiem grupy był uczeń Maksymilian Parzonka, który na początku krótko zapoznał gości z historią Żydów w Nasielsku. Przy kolejnych punktach zwiedzania kolejni uczniowie opowiadali historię danego miejsca,
a także udostępniali gościom kody QR, które odsyłały do bardziej szczegółowych informacji oraz zdjęć pokazujących, jak miejsce to wyglądało przed II wojną światową.
Trasa zwiedzania rozpoczęła się od cmentarza żydowskiego, gdzie uczestnicy wysłuchali informacji o jego
trudnych losach. Kolejnym punktem było miejsce dawnego młyna zbożowego, którego właścicielem w 1929 r. był
Itshok (Icek) Piekarek, ojciec ocalałej z Zagłady Glorii Rubin. Z historią pani Glorii zapoznała gości uczennica Weronika Rogalska, która pisała na jej temat swoją pracę konkursową w Międzynarodowym Konkursie Sztuki i Pisania
o Holocauście organizowanym przez Uniwersytet Chapmana w Kalifornii. Weronika przekazała panu Glennowi Kurtzowi napisaną przez siebie pracę pt. „Kiedy zabraknie chleba”.
Dalej trasa prowadziła do budynku, w którym przed wojną była fabryka guzików prowadzona przez braci Arona i Borucha Filarów. Historię tego przedsiębiorstwa upamiętniono muralem, który powstał w 2021 r. Na jego
barwnym tle uczestnicy spaceru wykonali pamiątkowe zdjęcie.
Kolejnym punktem wycieczki był budynek obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, na miejscu którego dawniej znajdowała się szkoła żydowska. Na fundamentach budynku wybudowano obecną
szkołę. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły była synagoga. Obecnie stoi tu duży blok mieszkalny przy ul. Starzyńskiego 7.
Ostatnim miejscem wycieczki był rynek otoczony kamienicami, wokół którego skupiało się życie mieszkańców miasta. Szczególną uwagę gości zwróciła ta część rynku, która znalazła się na trzyminutowym filmie nagranym
z tego miejsca przez dziadka pana Glenna Kurtza – Davida oraz dom pana Maurice’a Chandlera, który rozpoznał siebie na tym nagraniu jako 13 letniego chłopca.
Po zakończonym zwiedzaniu potomkowie nasielskich Żydów udali się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefan Starzyńskiego, gdzie miało miejsce ich spotkanie z większą grupą uczniów. Młodzież wysłuchała interesującej
historii opowiedzianej przez pana Zacha Rotthblata, którego pradziadek urodził się w Nasielsku. Swoje słowo skierował do uczniów również pan Glenn Kutrz oraz pani Bianca Stitger, reżyserka filmu „Three Minutes: A Lengthening”.
Na koniec spotkania pan dyrektor Mariusz Kraszewski podziękował gościom oraz wręczył książki „Wpisani
w historię Nasielska” oraz statuetki w kształcie tarczy szkoły na pamiątkę tego spotkania. Natomiast pan Zach Rotthblat podarował wszystkim zaangażowanym w realizację programu koszulki z napisem „Nasielsk” w języku hebrajskim.
Odwiedzenie miejsc związanych z obecnością Żydów w przedwojennym Nasielsku wzbudzało wiele pozytywnych emocji, szczególnie wśród osób, które odwiedziły miasto po raz pierwszy. Nasielsk stał się dla nich czymś
realnie bliskim, a nie tylko nazwą, którą słyszeli we wspomnieniach swoich dziadków i pradziadków. Również dla
uczniów, którzy odgrywali rolę ekspertów i przewodników przedwojenni Żydzi przestali być „obcy” i stali się ponownie sąsiadami, którzy , mimo że zginęli, nie są zapomniani.
W relacjach polsko – żydowskich nieznajomość wspólnej historii i wyrosłe przez lata uprzedzenia stanowią
najpoważniejszą przeszkodę w dialogu między narodami. Poznawanie wspólnej historii łączy i jest drogą do budowania przyszłych relacji na tolerancji i szacunku.
Udział w programie Szkoła Dialogu ukazał uczniom wyzwania, jakie niosło życie w wielokulturowym społeczeństwie, kształtując jednocześnie wśród młodzieży kompetencje potrzebne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata.
Anna Tomasińska
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Z życia szkoły
Święto Patrona Szkoły
W dniu 29 kwietnia
miał miejsce w naszej szkole
uroczysty apel poświęcony
patronowi szkoły – Stefanowi
Starzyńskiemu. Jak co roku w
strojach galowych uczniowie
spotkali się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w
tym ważnym dla szkoły święcie. W trakcie akademii przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z życia
Stefana Starzyńskiego oraz
jego dokonania w czasie, kiedy sprawował urząd prezydenta Warszawy. Wiele miejsca poświęciliśmy bohaterstwu prezydenta w czasie
obrony stolicy, kiedy to poprzez radio informował mieszkańców Warszawy oraz zachęcał ich do
kopania rowów przeciwczołgowych i do gaszenia pożarów po niemieckich nalotach na miasto.
To wtedy padły najważniejsze słowa tej prezydentury: „Chciałem, aby Warszawa była wielka…”
W czasie akademii uczniowie usłyszeli wiersze o patronie i pieśni w wykonaniu szkolnego chóru, a wśród nich: „Warszawo ma”, „Piosenka o mojej Warszawie” oraz „Sen o Warszawie”.
Wzbogaceniem tej uroczystości była również prezentacja multimedialna. W apelu wzięli udział
uczniowie z klasy 8 d. Z grona pedagogicznego akademię przygotowali następujący nauczyciele:
pani Kinga Żabik, pani Monika Paluszek, pani Justyna Margiel i pan Krzysztof Macias.
Po części artystycznej wręczono nagrody uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych.
Krzysztof Macias

Góra Grosza 2022
Już po raz XXII Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Celem której jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na
tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich
miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów,
które pozwolą im spokojnie dorastać.
Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało w naszej szkole zbiórkę monet w ranach akcji
Góra Grosza.
Uzbieraliśmy blisko 80 kg! monet o wartości 1312,47 zł.
Najwięcej groszy zebrały klasy:
1. 5d – 208,68 zł (9,07 zł na jednego ucznia)
2. 1a – 184,07 (7,67 zł na jednego ucznia)
3. 5c – 139,61 (6,98 zł na jednego ucznia)
Gratulujemy wyróżnionym klasom.
Dziękujemy wszystkim uczniom za ofiarność i wsparcie akcji.
Szkolne Koło Sekretariatu
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
UTO i UWR

Urządzenia transportu osobistego (UTO) i urządzenia wspomagające ruch (UWR), podobnie jak
hulajnogi elektryczne, znalazły swoje miejsce w porządku prawnym. Przepisy regulujące status prawny
urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni weszły w życie 20 maja 2021 roku. Wszystkie te
urządzenia zyskały w kodeksie drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące zarówno prawa, jak i
obowiązki.
Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów,
konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).
Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.
Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
- ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
- przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
- czepiania się pojazdów.
Hulajnoga elektryczna należy do urządzeń transportu osobistego. Jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania
się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Kierujący hulajnogą będą zobowiązani do poruszania się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów (jeśli są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić). W wyjątkowych sytuacjach będą mogli się poruszać jezdnią jeśli jest tu ograniczenie do 30 km/godz. - w przypadku, gdy nie
ma chodnika.
Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny
przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).
Użytkownik takiego urządzenia musi pamiętać o tym, że:
• osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z
chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
• na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli osoba korzystająca z urządzenia
wspomagającego ruch będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność,
ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
• przekraczając jezdnię, osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać
odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.
Rolki należą do urządzeń wspomagających ruch. Jest to sprzęt sportowo-rekreacyjny, mający postać kółek mocowanych do butów w sposób trwały w jednym rzędzie.
Rolkarze będą mogli legalnie poruszać się po ścieżkach dla rowerów, po drodze dla pieszych i po chodniku, jeśli jadą z prędkością zbliżoną do tempa poruszania się pieszego. Niestety, nie będą mogli poruszać
się po jezdni ani po pasach rowerowych wyznaczonych na jezdni.
Julia Polańska
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Warto przeczytać
Tytuł:

Bezcenny dar

Autor:

Jim Stovall

Opis:

Książka „Bezcenny dar” opowiada
historię młodego chłopca, który
otrzymuje od swojego stryjecznego
dziadka wiele wskazówek, informacji
oraz zadań, które mają doprowadzić
go do tego, aby arogancki chłopak
stał się wartościową osobą i poznał
to, co w życiu jest najważniejsze. Pomagają mu w tym przyjaciele, których spotyka na swojej drodze. Jeśli
Jasonowi uda się przejść szereg zadań, na końcu drogi czeka go bezcenny dar. Aby dowiedzieć się, co to za
dar i czy Jason da radę zmierzyć się z
zajęciami, które na niego czekają,
przeczytajcie konieczne tę książkę.

Tytuł:

Mały Książę

Autor:
Opis:

A. de Saint—Exupery
Książka opowiadająca o dorastaniu
do wiernej miłości, do prawdziwej
przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytania o
hierarchię wartości czy sens więzi
między ludźmi. Za postacią głównego bohatera skrył się sam Exupéry.
Pisarz pokazał różnicę między sposobem odbierania świata przez dzieci i
dorosłych. Ukazał
niepowtarzalną
dziecięcą wrażliwość,
niewinność,
czystość uczuć, umiejętność rozumienia rzeczy trudnych, która paradoksalnie zanika u dorosłych.

Poleca: Luiza Rosłońska

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata”
Mario Vargas Llosa

Serdecznie zachęcamy do lektury.
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Warto obejrzeć
Poleca: Martyna Jasińska

Tytuł:

W Pustyni i W Puszczy

Gatunek:

Fabularny/Przygodowy

Produkcja:

Polska

Reżyseria:

Władysław Ślesicki

Obsada:

Tomasz Mędrzak, Monika Rosca

Opis:

Główny wątek utworu dotyczy porwania dwojga dzieci przez zwolenników
Mahdiego. Rozpoczyna się długa, żmudna wędrówka przez pustynię. Dzieci
wielokrotnie doznają okrucieństwa
Gebhra, który kilkakrotnie bije korbaczem Stasia i chce zabić ich oboje. Najlepszy dla dzieci jest Idrys, skrycie podziwiający odwagę Stasia; dba on, by
dzieci dotarły do Smaina całe i zdrowe.

Tytuł:
Gatunek:

Vaiana: Skarb oceanu
Animacja/Familijny/Przygodowy

Produkcja:

USA

Reżyseria:

Ron Clements / John Musker

Obsada:

Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement
Vaiana żyje na pięknej, rajskiej wyspie,
gdzie mieszkają ludzie, którzy nigdy z
niej nie odpływają. Najstarsi wspominają złe doświadczenia związane z eksploracją świata, dlatego wszyscy żyją w
radosnym odcięciu. Vaiana jednak chce
poznać świat i zobaczyć, co jest poza
wyspą. To piękna opowieść o odwadze
w spełnianiu marzeń i sięganiu poza
horyzont.

Opis:

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów,
a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?"
Stephanie Mayer
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Kącik sportowy
Iga Świątek liderką rankingu WTA

Polska tenisistka została pierwszą rakietą świata dokładnie 1974 dni po tym, jak zadebiutowała w
zestawieniu, co miało miejsce 7 listopada 2016 roku.
Awans na pierwsze miejsce był możliwy także dlatego, że zakończenie kariery ogłosiła w marcu
dotychczasowa liderka - Australijka Ashleigh Barty, która jednocześnie złożyła wniosek o wykreślenie jej z listy.
Polska tenisistka w obecnym sezonie wygrała już pięć turniejów : w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie. To był jej 29. wygrany mecz z rzędu. Seria ta jest czwartą najdłuższą w
kobiecym tenisie od 2000 roku. Dłużej bez porażki pozostawały tylko: Amerykanka Venus Williams
- 35, jej siostra Serena - 34
oraz Belgijka Justine Henin –
32.
Już 31 wygranych meczów z
rzędu ma na swoim koncie Iga
Świątek. Polka nie przegrała
od 22 lutego i jest jedną z
głównych faworytek do zwycięstwa w tegorocznej edycji Rolanda Garossa.
Wanessa Bogusz
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Palce lizać
Dzisiaj troszkę zdrowiej. Może warto zmienić przyzwyczajenia?
Koktajl w wykonaniu Waszej koleżanki Lenki
na pewno przypadnie Wam do gustu.
Koktajl Shrek
Składniki:
50 g szpinaku,
1 banan,
1/2 pomarańczy,
150 ml wody
Owoce kroimy na mniejsze kawałki, wszystko umieszczamy w blenderze i miksujemy ok 1 minuty.
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Kalendarz nietypowych świąt:
czerwiec 2022
Rys. Julia Polańska

p

Rys. Julia

w

ś

c

p

s

Polańska

n

1
Dzień
Dziecka

2
Dzień bez
Krawata

3
Dzień
Dobrej
Oceny

4
Dzień
Chemika

5
-

10
Dzień
Elektryka

11
Dzień
Rysia

12
Dzień
Stylizacji
Paznokci

17
18
- Dzień Sushi

19
Dzień
Kibica Wisła Kraków

6
Dzień
Jojo

7
-

8
Dzień
Informatyka

9
Dzień
Przyjaciela

13
Dzień
Dobrych Rad

14
Dzień
Krwiodawstwa

15
Dzień
Wiatru

16
Boże
Ciało

20
Dzień
Uchodźcy

21
Dzień
Żyrafy

22
Światowy
Dzień
Garbusa

23
Dzień
Ojca

27
Dzień Walki
z Cukrzycą

28
Dzień
Rybaka

29
-

30
-

24
Koniec
Roku
Szkolnego

25
Dzień
Smerfa
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