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Radosnych, słonecznych,
pełnych przygód wakacji
oraz prawdziwego odpoczynku
Dyrekcji,
Gronu Pedagogicznemu
i wszystkim Uczniom szkoły
życzy redakcja „ECHA TRÓJKI”

21czerwca – pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień w roku
23 czerwca – Dzień Taty
26 czerwca – WAKACJE !
Rady i porady na wakacyjne dni
Ogólnopolskie sukcesy uczniów
Dla Rodziców

MOJEMU TACIE...
23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA
Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty!
I wszystkich Ojców na świecie!
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...
Zarzucę Tacie na szyję ciepłe ręce...
Powiem do ucha:
Tatku , posłuchaj...
Chcę Cię uściskać...
nic więcej...
*****

Z okazji Twojego Święta
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej
wdzięczności
za wszystkie trudy i starania
składam dzisiaj podziękowania...

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili
podchodzi do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z
wypracowaniem domowym i mówi:
- Same błędy! Znów niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem:
 Biedny tato...

Kochany Tato zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.
*****
A teraz już czas zaprosić wszystkich Was
na zasłużony odpoczynek
w lasach, w górach, nad jeziorami,
na wędrówki z plecakami.
Wakacje, wakacje- to zielony las,
kwitnące akacje i słoneczny blask.

MÓJ TATUŚ
Mój Tata jest wesoły, silny, mądry i wspaniały. Bawię się często z nim,
gramy w piłkę, chodzimy na lody, na spacery. Tato jest dla mnie
najważniejszy i bardzo kochany. Życzę mu szczęścia, zdrowia
i pomyślności na Dzień Taty.

Olena Misztal kl. I b

Mój Tatuś dużo ogląda telewizję i często chodzi grać w piłkę, jeździ
z całą rodziną na przejażdżki rowerowe i na lody. Pomaga nam
odrabiać lekcje i różne prace. Czasami Tatuś gotuje obiad. Najlepiej
robi pieczeń z ziemniakami i mizerią. Pomaga też Mamie. Tata lubi
dużo jeść, ale jest szczupły i wysportowany. Życzę mu dużo zdrowia,
pieniędzy i dobrego humoru.

Magda Pokarowska z zerówki

Mój Tata jest strażakiem, bardzo dużo pływa i nurkuje. Lubię z nim
spędzać czas. Jeździmy wtedy na rowerach i na rolkach. Lubię
spędzać czas z Tatusiem na pływaniu w basenie. Tata ma czarne oczy
i włosy, jest średniego wzrostu i jest bardzo wysportowany. Na Dzień
Ojca życzę mu szczęścia, radości i dużo uśmiechu.

Amelka Adamek kl. I b
Mój Tatuś lubi jeździć na wycieczki z całą rodziną , np. do Warszawy.
Lubi spacerować, jeździć na rowerze i grać ze mną w piłkę. Gdy jest
brzydka pogoda lubi siedzieć przed telewizorem albo tabletem. Tata
dużo odpoczywa. Zawodowo robi parapety, czyści je i maluje. Tata
mnie często przytula i lubi jak mu śpiewam piosenki. Tacie życzę
szczęścia, zdrowia, miłości i spełnienia marzeń.

Anitka Wajda kl. I b

V Igrzyska Olimpijskie dla dzieci i młodzieży
19 czerwca br. na stadionie przy OSiR odbyły się igrzyska dzieci i młodzieży,
zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Biłgoraj. Wystartowało w
nich 20 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Reprezentanci poszczególnych szkół rywalizowali w biegach na dystansie 100
i 60 metrów, w sztafecie, przeciąganiu liny, spacerze farmera
unihokeju. Sportowe zmagania rozpoczęły się od prezentacji poszczególnych
państw/drużyn.

W rywalizacji szkół
podstawowych
TRÓJKA zajęła II miejsce.
Uczniowie klas III a i b MZS
na igrzyskach prezentują
wylosowane państwo –
Brazylię.

WAKACJE TUŻ, TUŻ
PAMIĘTAJCIE O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE !!!
A OTO KILKA RAD,
KTÓRE WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!

Już się zbliża lato, czas radości, słońca, wielu
przygód i zabaw bez końca!
Jednak w czasie zabaw musicie przestrzegać
zasad bezpieczeństwa.
Właściwie przygotowane dzieci do opalania noszą czapki, chustki, chronią
swoje głowy, kremy z filtrem stosują, swoje ciało nim smarują.
W miejscach strzeżonych kąp się tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli.
Nigdy nie skacz na główkę do wody, bo są ku temu ważne powody!
Możesz stracić zdrowie, życie, nawet jeśli pływasz znakomicie!
Zakładaj gumowce lub trapery, bo sandały nie nadają się na leśne
spacery.
W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, nie zbliżaj się do niego - z daleka
oglądaj!
Nie drażnij pszczół ani innych owadów, nie będzie ci trzeba robić
okładów.
Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.
Nie przyjmuj od obcych prezentów.

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń!
pod 112 to numer alarmowy
do wszystkich służb ratunkowych

policja 997
straż pożarna 998

Szczęśliwa 9?
Dawid Dmitroca - uczeń klasy IV b został laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co
dzień” (9. miejsce w Polsce) oraz uzyskał tytuł mistrza ortografii
i interpunkcji polskiej
Serdecznie gratulujemy sukcesu

H, ó, rz, ż, u, ch . , ? ! ...
Eryk Mucha - z zerówki zajął 9. miejsce w XXI
Ogólnopolskim Memoriale Szachowym o
Puchar Burmistrza (Eryk ma 6, kategoria
wiekowa do 10 lat)
Serdecznie gratulujemy!

Drodzy Rodzice!
Wakacje są też po to, żeby docenić osiągnięcia dzieci.
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Dzieci otrzymują świadectwa za
cały rok nauki i pracy. Rodzice z ocen opisowych na świadectwach dowiadują się
o poziomie rozwoju różnych dziecięcych umiejętności. Dla wielu wyniki ich dzieci
są powodem do dumy, dla innych – powodem do zmartwienia. Jednak początek
wakacji dla wszystkich dzieci powinien być szczególnym momentem docenienia
ich wysiłku i włożonej pracy w naukę, wczesne wstawanie, odrabianie lekcji,
robienie czegoś, na co nie zawsze miały ochotę, ale pani kazała, prosiła,
zadała… Rodzice powinni pamiętać o tym, że to, co jednym przychodzi z
łatwością, inni muszą okupić dużym wysiłkiem. Za każdy włożony trud dzieci
potrzebują premii i docenienia, aby mieć motywację do pracy.

Rodzicu – pamiętaj Twoje dziecko potrzebuje docenienia i pochwały.
Dlatego wakacje powinny być czasem, w którym dzieci mogą jak najwięcej
doświadczać i czerpać radość z życia. Pozwólmy im wsłuchać się w swój
organizm i postępować zgodnie z jego rytmem – wysypiać się aż do momentu,
w którym same się obudzą, jeść wtedy, kiedy poczują głód, bawić się, aż poczują
zmęczenie. A dorośli powinni uczyć się od dzieci zapomnianej umiejętności
nicnierobienia i dostrzegania smaku ulubionych potraw, kolorów kwiatów, czy
przyjemności brodzenia po kałużach powstałych po letniej burzy. Planując
wspólne działania, wybierajmy szczególnie te, które wszystkim – dorosłym
i dzieciom sprawią radość i przyjemność.

Udanych, słonecznych wakacji
wszystkim Rodzicom, Nauczycielom
oraz Uczniom
życzy Redakcja gazetki szkolnej
„Echo Trójki”

Zdyszany Jasio wbiega do klasy, pani pyta go:
- Jasiu, co się stało?
- Gonili mnie dwaj mężczyźni.
- Jesteś cały? - Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego.
W szkole pyta pani Jasia:
- Przyznaj się, kto za ciebie odrabiał lekcje: mama, czy tata?
- Nie wiem, proszę pani, bo już spałem!
- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś siostrze i trzy bratu.
Ile cukierków zostanie dla Ciebie? - pyta nauczycielka.
- Za mało.
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi, jaka litera jest w alfabecie po „a”?
- No, wszystkie pozostałe!
Zapłakany Jasio przychodzi do domu.
Mama pyta:- co się stało?
Jasio na to:
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze świadectwo!
Kto z was zrobił dobry uczynek?
- Mnie się udały dwa – mówi Jasio.
- Jakie, Jasiu?
- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.
- A drugi?
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.
Mama pyta Jasia:
- Czy zmieniłeś już rybkom wodę w akwarium?
- Po co? One jeszcze tej nie wypiły.
Są wakacje. Dwie przyjaciółki idą plażą.
- Ale tu musiało być ślisko– mówi jedna, zobacz, ile piasku tu nasypali.

Redakcja gazetki: pani Marzena Hysa oraz aktywni uczniowie z klas I - III

