Čerstvé zprávy—Świeże wiadomości
Nie daj się upałom!!!
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Słońce to lekarstwo bez recepty—niby nie groźne, ale pomaga tylko we
właściwych dawkach. Nie wolno wyjść na plażę bez właściwej ochrony—
smarujemy się kremem lub olejkiem do opalania! Inaczej skóra będzie spalona i
zejdzie, może nawet wystąpić gorączka.
Ilość promieni słonecznych trzeba dawkować powoli—zaczynamy po południu
od kilku minut. Między 11.00—14.00 chowamy się w cieniu. Zawsze nosimy
okulary słoneczne.

Jak działa słońce?
Plusy: Zabija bakterie, poprawia ukrwienie skóry, działa antystresowo, zwiększa produkcję czerwonych krwinek,
przyśpiesza przemianę materii
Minusy: Emituje szkodliwe dla skóry promienie, przyśpiesza proces starzenia, czasami wywołuje alergie, może
prowadzić do udarów i poparzeń

Loučíme se s pátou třídou
„Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám
a padám viac než vstávam,
svoju dušu dám na misku prázdnych váh.“

Nikol Konečná,, Táňa Sikorová, Kristýna Hejnochová, Štěpán
Hickel, Vojtěch Czeczotka, Honza Javůrek, Šárka Šulovská,
Eva Sikorová, Tereza Madziová, Marek Kantor

Reportaż z wycieczki/
Reportáže ze školních výletů
WYCIECZKA SZKOLNA
26 czerwca wczesnym rankiem wyruszyliśmy wspólnie na
wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce. Nasze pociechy w
towarzystwie swych rodziców dzielnie znosiły trudy
wędrówki po solnych komorach i chodnikach we wnętrzu
ziemi, gorliwie spełniały polecenia Skarbnika – strażnika
solnego skarbu a przede wszystkim zapoznały się z ciekawymi legendami kopalni. Dzień pełen niezapomnianych wrażeń – choć tak długi i wyczerpujący – minął nam bardzo
przyjemnie.

Turistický výlet Kozubová – Kamenitý
V pátek 8.6. jsme se se žáky 1.- 4. ročníku vydali poznávat krásy
beskydské přírody. Počasí nám přálo a tak jme se od školy vydali na
Kozubovou. Cestu jsme si zpestřili hledáním vajíček s různými úkoly.
Na Koubové následoval zasloužený odpočinek, malování na obličej a
prohlídka kaple s rozhlednou. Pak už jsme spěchali na dobrou polévku na Kamenitý. Tam jsme také nalezli poklad. Celý náš skvělý výlet
jsme zakončili v Košařiskách na Milíři.

Exkurze v archeoparku
Dne 1.6.2012 jsme se s žáky 5. ročníku vydali na zajímavou exkurzi
do archeoparku Podobora v Chotěbuzi. Po krátké cestě vlakem
si žáci zaskákali na trampolíně a nakrmili rybičky u Rybího domu.
Hned poté už nás ale čekala paní průvodkyně, která nám hravou
formou přiblížila, jak žili Slované. Dozvěděli jsme se, že jedli placky, stavěli zemnice, polozemnice a sruby, že tuniky nosily nejen ženy, ale i muži, kteří pod nimi měli pouze nohavice přivázané nad koleny. Také jsme si zastříleli z luku a luštili zprávu psanou hlaholicí.
Děti byly velice šikovné, aktivně se zapojily do připraveného programu a mile nás překvapily pěkným chováním. Určitě si tedy zasloužily oběd v pizzerii v Českém Těšíně, který jim zaplatilo SRPŠ.
Všem se exkurze moc líbila

HASŁA NA WAKACJE
Choć turysta zwiedza przeróżne
zakątki, nigdzie nie zostawia po sobie
pamiątki!

Prawdziwy turysta, gdy przyjdzie do lasu,
nie pali ogniska, nie robi hałasu!

O szczotce do zębów turysta pamięta,
myje zęby co dzień, nie tylko od święta!

Nawet gdy turysta mamę w podróż bierze,
z usług nie korzysta, sam skarpetki pierze!
Prawdziwy turysta to zuch, nie
łamaga, znajdzie radę w biedzie i
słabszym pomaga!

Jeżeli ze zdrowiem nie chcesz mieć kłopotu,
zawsze myj owoce, a wodę przegotuj!

TEST: CO ROBISZ PODCZAS WAKACJI?
(Odpowiedz na każde pytanie TAK czy NIE)

Wyniki znajdziesz w TABELI!

1. Czy lubisz długo spać, bo nie bardzo wiesz, jak zaplanować sobie wolny dzień?

Jeśli otrzymałeś 0—12 punktów:

2. Prawie wszystkie wolne chwile spędzasz przy telewizji lub komputerz?
3. Gdy pogoda dopisuje, jeździsz na rowerze, idziesz popływać lub zagrać w piłkę?
4. Czy lubisz odpoczywać na wsi?
5. Czy kładziesz się bardzo późno spać?
6. Czy lato w mieście też może być ciekawe?
7. Czy lubisz przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu?
8. Czy zwiedzanie zabytków jest dla ciebie interesujące?
9. Lubisz odpoczywać, nie śpieszyć się?
10.Nie ryzykujesz?
11.Czy w czasie wakacji sięgasz po książki i czytasz?
12.Lubisz jeździć na obozy?
13.Pomagasz rodzicom, gdy masz dużo wolnego czasu?

Masz niewielkie szanse na wspaniałe wakacje,
bo jest w tobie coś takiego, że idziesz po
najlżejszej linii oporu i nie wyzwalasz własnej
inicjatywy! Spróbuj to zmienić!

Jeśli otrzymałeś 13—26 punktów:
Masz ciekawą, sympatyczną osobowość.
Umiesz mądrze wykorzystać wolne dni.
Wrócisz po wakacjach zapewnie zdrowy,
wypoczęty i radosny!
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