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Bezpieczne wakacje!

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i zabawy.
Należy pamiętać, aby nasze wakacje były bezpieczne. Jeżeli chcemy
spędzać czas nad morzem lub jeziorem , pamiętajmy,  by pływać w
miejscach strzeżonych przez ratowników. Gdy przebywamy na plaży,
jesteśmy narażeni na działania promieni słonecznych. Pamiętajmy, by
stosować kremy z filtrem. Natomiast, gdy wybieramy się do lasu lub w
góry, zawsze miejmy przy sobie telefon. Gdy przygotowujemy się do
wyjazdu, pamiętajmy zadbać o bezpieczeństwo naszej podróży. W
wakacje często zdarza się, że zostajemy sami w domu. Nigdy nie
otwierajmy drzwi nieznajomym, a najlepiej zawsze miejmy przy sobie
telefon i o takich zdarzeniach informujmy opiekunów. Jeśli chcemy, by
nasze wakacje były bezpieczne, pamiętajmy i stosujmy te zasady.
Redakcja Top Ucznia życzy Wszystkim Czytelnikom wspaniałego
odpoczynku i dużo uśmiechu!! 
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Sposób na nudę w wakacje to książka!

Marzenia dzieci i młodzieży.

Każdy w życiu ma jakieś marzenia. Są one potrzebne, ponieważ to dzięki nim możemy dążyć do swoich celów. Są to ukryte
pragnienia i dobrze jest, gdy choć część z nich jest do spełnienia. W tym celu każdy powinien dążyć, aby one się spełniły,
lepiej działać niż  i tylko o nich myśleć. 
Postanowiłam zapytać się, o czym marzy  młodzież,  a o czym dzieci. Każdy z chęcią mówił o swoich pragnieniach. Wszyscy
pożądają czegoś innego. Mała Ola pragnie dostać dużą lalkę, która mówi. Zabierałaby ją z chęcią do szkoły. Natomiast
Tomek marzy o samochodzie sterowanym  pilotem, mógłby się nim bawić godzinami. Starsze dzieci, czyli tak zwana
„młodzież”, ma całkiem inne marzenia. Niektórzy  chcieliby  już skończyć tę szkołę, aby mieć święty spokój, jak  twierdzą :)
Inni marzą o byciu coraz lepszym w swoim hobby,o  zdobywaniu  kolejnych  nagród na wyższym szczeblu. Weronika pragnie
mieć własną stajnię i konia, którym mogłaby się zajmować przez cały rok i jeździć na nim. Julia marzy o swojej własnej
biblioteczce. W sumie to bardzo dziwne, ponieważ każdemu wydaje się, że młodzież to tylko słucha muzyki, jest wulgarna i
nic nie czyta, i się nie uczy.A  teraz można pokazać, że wcale tacy nie jesteśmy. Julka chciałaby mieć swoją biblioteczkę,
ponieważ mogłaby wtedy czytać godzinami swoje ulubione książki, mogłaby zatopić się w życiu bohaterów, przenieść się w
świat literatury. Zdumiewające, że między wiekiem dzieckiem a wiekiem młodzieży jest tak mało lat, a  marzenia są już
całkowicie inne. 
Pamiętajmy, że bez marzeń nasze życie jest nudne, nie mamy wyznaczonych celów. Powinniśmy z całych sił próbować je
spełnić. Nie poddawajmy się, ale też nie leżmy na kanapie, bo one same się nie spełnią. 
W ogóle dlaczego warto spełniać marzenia?
Dają one nam radość. Wydają się czymś nieoczywistym, nierealnym, ale gdy już to osiągniemy, to jesteśmy w pełni
szczęśliwi. Motywują nas do działania, dzięki nim właśnie staramy się dokonywać czegoś wspaniałego.//KK

Wakacje już coraz bliżej, a wraz z nimi mnóstwo wolnego czasu. Warto więc pomyśleć o sięgnięciu po ciekawą książkę.
Poniżej kilka moich propozycji na wakacyjną lekturę:
1.''Intruz'' Stephanie Mayer - Akcja książki toczy się w bliżej nieokreślonej przyszłości, w której to ludzkość jest w mniejszości,
żyje w ukryciu i próbuje walczyć z najeźdźcą, który opanował naszą planetę... Najeźdźcami są tzw. "Dusze", które
przechwytują ludzkie ciało i nim sterują... Poznać ich można po srebrnych pierścieniach w oczach... Gdy ludzie zaczynają się
orientować, co się wokół nich dzieje, tworzą "ruch oporu" i ukrywają się w różnych miejscach...Główną bohaterką jest
Wagabunda (tytułowy Intruz), która to przejmuje ciało Melanie, jedną z członkiń wspomnianego ruchu...
2.''Pod Kopułą'' Stephen King - Pewnego pogodnego, jesiennego dnia małe amerykańskie miasteczko Chester's Mill zostaje
nagle i niewytłumaczalnie odcięte od świata. Otacza je niewidoczne pole siłowe, które mieszkańcy zaczynają nazywać
kopułą. Sytuacja szybko się pogarsza. Pole wpływa niekorzystnie na środowisko, a ludzi powoli ogarnia panika… 
3.''Tunele'' Brian Williams - Głównym bohaterem książki jest czternastoletni chłopiec - Will Burrows, który wraz ze swoją
rodziną mieszka w małym miasteczku Highfield pod Londynem. Gdy jego tata, z którym łączy go pasja do archeologii i
wykopalisk, znika w gęstej sieci tuneli, Will wyrusza w niebezpieczną i ekscytującą podróż do podziemnego świata, aby mu
pomóc.
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Wycieczka w Karkonosze.

Krótko o wycieczce.
Dnia 8 czerwca 2015 roku wyjechaliśmy na wycieczkę w
góry Karkonosze.
08.06.2015r O godzinie 6 rano wyjechaliśmy z parkingu
naszej szkoły. W drodze do Szklarskiej Poręby zwiedziliśmy
Katedrę Gnieźnieńską, parowozownię w Wolsztynie. 
09.06.2015r Poznaliśmy historię  świątyni Wang w
Karpaczu, potem udaliśmy się do Sztolni walimskiej w
Kowarach oraz do Huty Szkła Kryształowego "Julia" w
Piechowicach. 
10.06.2015r Trzeciego dnia zdobywaliśmy najwyższy szczyt
Karkonoszy- Śnieżkę i górskim szlakiem podążyliśmy w
stronę wodospadu Szklarki.
11.06.2015r Następnego dnia szlakiem górskim udaliśmy
się do wodospadu Kamieńczyka oraz na Szrenicę i Łabski
Szczyt. 
12.06.2015r W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wrocław.
Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy
wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera.
Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia
byliśmy zadowoleni.
  Julia, Wiktoria i Monia :)
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Młody Obywatel- zwykłe zajęcia czy świetna zabawa?

Wow! Wow! Robimy projekt do CEO! Gra miejska jest ciekawa. Towarzystwo najlepsze!! Chcesz
dołączyć do grupy i świetnie się bawić? Zapraszamy do nas! Ciekawych i zainteresowanych
zapraszamy na bloga. https://bdmsepolno.wordpress.com
W bibliotece nie tylko można wypożyczać książki, ale także się dobrze bawić. My, jako młodzi
obywatele, uczestniczymy w grze miejskiej na podobieństwo  „Podchodów”. Jest to zabawa
narodowa. Dzięki Paniom z biblioteki spędzamy świetnie czas ze znajomymi oraz integrujemy się.
Co poniedziałek czekają na nas specjalne zadania np. przygotowujemy zagadki do gry,
rozmawiamy o portalach społecznościowych, obieramy drogę i w końcu wyruszamy w naszą
trasę, na której napotykamy na wiele niespodzianek. Mamy możliwość nagrania śmiesznych
filmików i porobienia zdjęć. Bardzo nam się podoba. Co nas zaskoczyło, to  było spotkanie z
historykiem panem Łukaszem Jakubowskim. Mieliśmy okazję zapoznać się z dawnym obliczem
naszego miasta, opierając się na archiwalnych fotografiach. Naprawdę wiele można było się
dowiedzieć. 9 czerwca mamy nawet okazję pojechać do Warszawy, aby zaprezentować nasz
projekt. To jest niesamowite! Bardzo się cieszymy z tego powodu, że osoby z innych miast będą
mogły zobaczyć efekty naszej ciężkiej pracy. Trzymajcie za nas kciuki! //KK
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Czerwiec z postcrossingiem.

Witajcie postcrosserzy! W tym miesiącu administratorzy zaproponowali
wszystkim wysyłaczom pocztówek małą zmianę w obsłudze całego
procesu losowania osoby. Otóż stworzyli oni internetowe wybory, w
którym każdy z zajerestrowanych  mógł zdecydować  z jakiego
kontynentu ma być osoba, do której wyślemy następną naszą
pocztówkę. Ja, jak i prawie 83% postcrosserów zagłosowało na tę opcję
"tak", ponieważ uważam, że dzięki temu uniknę np. Rosjan, do których
pocztówki lecą cały miesiąc. 

Drugą bardzo ważną informacją jest to, iż Poczta Polska ( tak ta, którą
strasznie nienawidzę) zdobyła u mnie plusa! Zapewne zadajecie sobie
pytanie:Jak? Otóż, wprowadzili oni w obieg znaczki ze znanej na całej
świecie bajki " Kraina Lodu", dzięki czemu my, Polacy, staliśmy się
bardziej popularni w świecie pocztówek niż byliśmy. Wszyscy chcą
dostać  pocztówkę z takim znaczkiem, mówię Wam, na forum wszyscy
się o nią biją! Stały się one prawie tak samo popularne jak tzw. Gotochi
Card, czyli takie magneso-podobne karty, które można kupić w każdym
japońskim mieście. Ciekawostką jest to, że każde miasto posiada własną
i oryginalną kartę np. miasta portowe mają kartkę z wizerunkiem
wieloryba itd.

Jak zawsze zachęcam Was do wysyłania pocztówek przez stronę
postcrossing.com
Sz.Ż


