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Świadectwa już rozdane,   

zaczynamy wakacje! 

Wakacje, znów będą wakacje  
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.  
Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem  
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem  
I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta  
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta:  
Że jeszcze tylko:  
No co? nic już nie zostało? To znaczy...  
Wakacje, znowu są wakacje  
Na pewno mam rację ,wakacje znowu są.  
 

                                    Autor tekstu: Kabaret OT.TO 

Tuż przed końcem roku Jasiu 

podchodzi do nauczycielki                         

i mówi: - Nie chcę nikogo                     

straszyć, ale tato powiedział, że 

jeśli na moim świadectwie pojawi 

się jedynka, to ktoś dostanie                     

w skórę! 

Gdyby wakacje trwały cały rok, nie docenialibyśmy ich w pełni, bo coś, co mamy na co dzień,                      
nie jest tak pożądane jak rzadkość. 

    PRZEPIS NA UDANE WAKACJE 

 paczka przyjaciół, 

 ogrom słońca, 

 dobry humor, 

 dużo wolnego czasu, 

 żadnych myśli o szkole, 

 zero rodziców, 

 wysypianie się do woli. 
Wszystko wymieszać i konsumować przez                              

całe 2 miesiące! 

Koniec roku szkolnego.  

Syn piłkarza wraca do domu w dniu rozdania świadectw i mówi:  

- Tato, dobra wiadomość! Szkoła przedłużyła mój kontrakt z drugą klasą na następny rok. 



Mazury, góry, morze  

– pomysłów na wakacje w Polsce jest mnóstwo!  

By uciec od tłumów, warto jednak wybrać                
miejscowości mniej znane i często niedoceniane.  

 

Puławy 
Umiejscowienie Puław w tzw. trójkącie                  
turystycznym pomiędzy Kazimierzem Dolnym 
i Nałęczowem to ich dodatkowa zaleta, ważna 
szczególnie dla tych osób, które poszukują 
ucieczki od zgiełku. 

Puławy jako jedno z nielicznych miast posiadają rozbudowaną sieć ścieżek oraz tras rowerowych o różnym 
stopniu zaawansowania, położonych na malowniczych terenach Wyżyny Lubelskiej. Ponadto w mieście 
znajduje się przystań jachtowa. Zastosowane rozwiązania i dobrze wyposażone zaplecze stwarzają dogodne 
warunki dla uprawiania turystyki wodnej. Dla miłośników zwiedzania oferta jest równie bogata. Piękny 
kompleks parkowo-pałacowy założony pod koniec XVIII w. przez Izabelę Czartoryską składa się                              
z budynków uznanych za perły architektury polskiej, dzięki czemu Puławy zyskały miano „polskich Aten”. 

Nałęczów 
Sztandarową atrakcją zacisznego Nałęczowa jest Park Zdrojowy. Powstał w XVIII wieku, a jego                               
założycielem był Stanisław Małachowski. Bijący z tego miejsca spokój i świeże powietrze odnajdziemy 
przechadzając się wśród licznych drzew: dębów, sosen, kasztanowców, lip czy tulipanowców                                      
amerykańskich. Dbających o zdrowie ucieszy pijalnia wód mineralnych, a relaks z namiastką egzotyki                   
zapewni wizyta w palmiarni. Nałęczów jest jednocześnie najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i jedynym                    
o profilu wyłącznie kardiologicznym. Fanom architektury polecamy spacer wśród zabytkowych willi,                             
a tęskniącym za dzieciństwem - Muzeum Torebek i Misiów. Nałęczów jest również świetną bazą wypadową 
do położonych nieopodal Kazimierza Dolnego i Puław.  

Nowy Dwór k. Skierniewic 
Miejscem wyciszenia może być też znajdujący się tuż pod Skierniewicami Bolimowski Park Krajobrazowy            
i tereny Rezerwatu Rzeki Rawki. Uroki otaczającej przyrody nie tylko pozytywnie wpłyną na nasze                       
samopoczucie, lecz również dodadzą nam sił. 
Unikalne gatunki zwierząt jak na przykład objęty ochroną rzęsorek rzeczek, mnóstwo tras rowerowych,                          
możliwość organizacji spływów kajakowych rzeką Rawką, zachęcą do aktywności fizycznej. 
Miłośnicy historii znajdą tu wiele miejsc do zwiedzania, ponieważ park posiada ciekawe tło historyczne. 
Warto też wspomnieć, że w sąsiedztwie parku znajduje się klinika Nowy Dwór, która oprócz pokoi                             
noclegowych posiada bogatą ofertę zabiegów dla osób zmagających się ze schorzeniami kręgosłupa                     
i narządów ruchu. Wszystko to sprawia, że jest to miejsce idealne dla osób przepracowanych, szukających 
ciszy, spokoju, pięknych widoków oraz odpoczynku dla swojego ciała. 

Kadzidłowo 
Kadzidłowo to wieś w województwie warmińsko-mazurskim, 
usytuowana nieopodal Rucianego-Nidy. Tym, co przyciąga tu 
całe rodziny, jest Park Dzikich Zwierząt zajmujący się ochroną 
gatunków, którym grozi wymarcie. 
Na terenie parku zadomowiło się 60 gatunków zwierząt m.in. 
jelenie syberyjskie, daniele, łosie, bobry, bizony, wilki, żubry, 
sarny, koniki polskie (będące potomkami wymarłych tarpanów) 
oraz wiele gatunków ptactwa. Oprócz tego w Kadzidłowie               
znajduje się również Park Kulturowy, w którym oglądać można 
mazurskie chałupy z XVIII i XIX wieku. Można powiedzieć, że 
Kadzidłowo to miejsce kultowe dla miłośników mazurskiego 
budownictwa, kultury i tradycji. 

http://podroze.se.pl/polska/lubelskie/co-zwiedzac-w-kazimierzu-atrakcje-kazimierza-dolne/965/
http://podroze.se.pl/polska/lubelskie/naleczow-atrakcje-slynnego-uzdrowiska/5835/
http://podroze.se.pl/aktywnie/wyprawy-rowerowe/trasy-rowerowe-10-najciekawszych-tras-rowerowych-w/945/
http://podroze.se.pl/aktywnie/wyprawy-rowerowe/trasy-rowerowe-10-najciekawszych-tras-rowerowych-w/945/
http://podroze.se.pl/polska/ciekawe-miejsca-w-polsce/7-latwych-i-srednich-tras-na-splyw-kajakowy-w-polsce/4418/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137589/polska/warminsko-mazurskie/


Borne Sulinowo 
O tym miasteczku położonym w województwie zachodniopomorskim mało kto pamięta. Raz do roku                    
pojawiają się tu entuzjaści militarnych atrakcji z uwagi na organizowany Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych. Jednak atrakcji turystycznych jest o wiele więcej. Na miłośników żeglarstwa czeka tu rozległe 
jezioro Pile, a jego brzegi zachęcają do pieszych wędrówek. To, co wyróżnia Borne Sulinowo, to klimat            
miasteczka zawieszonego jeszcze pomiędzy współczesnością a czasami PRL. Relikty tamtych lat zachwycą 
każdego wielbiciela historii. Warto wspomnieć, że miasteczko położone jest w odległości ok. 100 km od 
Morza Bałtyckiego, więc decydując się na pobyt w Bornem Sulinowie nie trzeba rezygnować z morskich 
kąpieli. 

Bieszczady 
Na naszej liście cichych i spokojnych miejsc nie mogło zabraknąć 
atrakcji Bieszczad. Wołosate to najdalej wysunięta na południe 
osada w Polsce. Dookoła wsi znajduje się ścisły rezerwat                   
przyrody, po którym można wędrować przygotowaną w tym celu 
ścieżką dydaktyczną. Wołosate szczególnie polecamy                        
miłośnikom jazdy konnej, bowiem znajduje się tu Stadnina                  
Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego, gdzie organizowane 
są przejażdżki i wycieczki konne. Ze wsi można też zaplanować 
sobie wędrówkę na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt polskich                 
Bieszczad. 

Kotlina Kłodzka 
Kotlina Kłodzka to popularny region turystyczny, oferujący wiele różnorodnych atrakcji, zarówno dla                  
dorosłych, jak i dzieci. Za centralny punkt regionu uważa się Kłodzko ze słynną Twierdzą oraz Mostem 
Świętego Jana. Miasto to jest także dobrą bazą wypadową do najbliższych miejscowości, takich jak Lądek 
Zdrój czy Złoty Stok, gdzie znajduje się znana na całą Polskę Kopalnię Złota. 

Jura Krakowsko-Częstochowska 
Jedna z najbardziej malowniczych wyżyn w Polsce. Poza krajobrazami Jura Krakowsko-Częstochowska                 
słynie również z dużej liczby jaskiń oraz Szlaku Orlich Gniazd. Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała, czy 
Pustynia Błędowska to tylko część miejsc, które warto zobaczyć podczas wycieczki po tych okolicach.                 
W Jurze Krakowsko-Częstochowskiej atrakcją samą w sobie jest ukształtowanie terenu, idealne dla                     
uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Skałki przyciągają wspinaczy z całej Polski, z kolei na                           
wycieczki w malownicze doliny chętnie wybierają się rowerzyści. Coraz częściej na wakacyjny wyjazd na 
Jurę decydują się także miłośnicy jazdy konnej. 

Roztocze 
Roztocze to przepiękna kraina geograficzna leżąca we wschodniej Polsce, pomiędzy Wyżyną Lubelską                       
a Podolem. Ze względu na wyjątkowe walory naturalne tego regionu, utworzono tu Roztoczański Park                
Narodowy, a także parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrodnicze. Roztoczańskie miasta i miasteczka             
oferują ciekawe atrakcje. Miejscowości, które warto odwiedzić to Zwierzyniec, Szczebrzeszyn oraz Zamość 
ze słynną starówką i ratuszem miejskim. Roztocze bardzo dobrze sprawdza się jako miejsce wycieczek                  
rowerowych. Roztoczański Szlak Rowerowy (46,5 km) jest oznaczony kolorem niebieskim i biegnie od 
Zwierzyńca na południe, w kierunku Majdanu Sopockiego.  
XIV wieczny kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela XIV i ruiny zamku na szczycie Góry Lanckorońskiej 
to tylko część tutejszych zabytków. Miłośnicy folkloru koniecznie powinni odwiedzić Izbę Muzealną,                     
w której znajdują się między innymi rękodzieła ludowe pochodzące z początku XX wieku. 

Bory Tucholskie 
Położone w Kujawsko-Pomorskiem miejsce pośrodku niczego - takie są Bory Tucholskie. Zatopione                      
w ciszy, nieco odcięte od cywilizacji. W końcu to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce.                
Zachowały się w nim fragmenty pierwotnej puszczy. Baczni tropiciele zwierząt mają zatem szansę na                  
wytropienie rzadkich już w Polsce czapli, żurawi, orłów bielików czy wydr. Po spacerze w licznych                        
rezerwatach warto wskoczyć w kajak, żeby podziwiać okoliczną przyrodę z rzeki Brdy. Nazywana jest                   
polską Amazonką, a zmierzyć się z nią mogą nawet niedoświadczeni kajakarze. 

https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137590/polska/zachodniopomorskie/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137590/polska/top-7-najlepsze-polskie-kurorty-nad-morzem-baltyckim/4926/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137591/polska/podkarpackie/bieszczady-atrakcje-i-trasy-dla-dzieci/4598/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137591/polska/podkarpackie/bieszczady-atrakcje-cerkiew-z-1759-roku-i-skansen-/4487/
http://podroze.se.pl/polska/dolnoslaskie/kotlina-klodzka-10-najwiekszych-atrakcji-co-warto-/1691/
http://podroze.se.pl/polska/ciekawe-miejsca-w-polsce/5-pomyslow-na-jure-krakowsko-czestochowska/4517/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/zamki-w-polsce-10-najciekawszych-zamkow-na-szlaku-/4186/
http://podroze.se.pl/polska/podkarpackie/roztocze-miejsca-ktorych-nie-bylo/5344/


Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając       
z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie 
własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas                         
wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre                        
wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które                 
pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie            
zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne                     
reguły- to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich                         
zmodyfikować. 

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością 
zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą. 

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw 
wszystkie możliwe numery telefonów- swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które                             
wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej 
pomocy. To nie przesada - to podstawowe zasady bezpieczeństwa! 
 
2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas            
płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie              
drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych "wyłudzaczy" jest posiadanie w kieszeni drobnych "na 
odczepne". Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić 
obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą. 
 
3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - blisko 
konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często 
to wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj - napastnik 
lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam - zawsze w gronie przyjaciół. 
Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek 
wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 
 
4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. 
Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj                       
napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić- dla               
własnego dobra. 
 
5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie 
noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki                 
i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. 
Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozosta-
wiaj swoich rzeczy bez opieki - kradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach 
niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary. 
 
6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są 
coraz większym problemem. Po takich substancjach tracisz samokontrolę ,a nazajutrz niczego nie pamiętasz. 
Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje              
zostaw pod opieką osoby zaufanej. 
 
7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki                   
samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. 
 
8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż 
"dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. 

 

PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!!!! 



9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny 
dzwonek czy ostatni egzamin jest dla młodych ludzi sygnałem do sięgania po alkohol. Nie daj szans, aby 
wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję,             
a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też 
prowadzi do ryzykownych zachowań, a to groźba m.in. zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. 
 
10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo                      
poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na "bardzo ważne                      
spotkanie". Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania           
i osoby lub instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego dowiesz", bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli 
wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi. 
 
Należy pamiętać, że żaden zbiór zasad nie gwarantuje 100% skuteczności. 
Nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności!!!!! 
 

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom,                        
sympatykom szkoły na nadchodzące wakacje 2021r. składamy najserdeczniejsze             
życzenia bezpiecznego wypoczynku, wspaniałej słonecznej pogody, wielu                      
ciekawych przygód i miłych spotkań, chwil wartych wspomnień oraz                                
niezapomnianych wrażeń. 
                                             
                                              Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022. 

 

Zadbaj o to,  

aby przerwa wakacyjna była bezpieczna! 

Już za rok kolejne wakacje! 

Pamiętaj!  
 

Czas wolny nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania zasad  
obowiązujących w miejscach wypoczynku! 

 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w czasie trwania                             

tegorocznych wakacji nadal obowiązuje zachowanie zasad                            

bezpieczeństwa związanych z trwającą pandemią koronawirusa.              

Latem szczególnie ważne jest bezpieczne  
zachowanie nad wodą, gdzie spędzamy  

znaczną część urlopu! 

Nie zapominaj o bezpieczeństwie w sieci!  
W czasie wakacji wzrasta przestępczość! 

Nie daj się przechytrzyć! 
 



Z życia szkoły 

Odbyło się spotkanie świadomościowe związane z programem "Wiem i działam" PAH. Grupa uczestnicząca 
w programie przygotowała wiadomości związane z obszarem zagadnień, który dotyczy problemów                  
Globalnego Południa. Uczniowie zaangażowani w projekt zaprosili wszystkich uczniów na spotkanie, by 
zapoznać ich z naszym działaniem w szkole, wdrożyć w tematykę pomocy humanitarnej, pracy pracownika 
PAH i konsekwencji kryzysów humanitarnych. Opowiedzieli też o tym, w jaki sposób można pomagać         
krajom dotkniętym kryzysem humanitarnym w wyniku konfliktu zbrojnego, bądź katastrofy naturalnej.     
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, podejmowali dyskusję oraz tworzyli plan pomocy 
humanitarnej. W szkole została zapoczątkowana również akcja zbierania środków na działalność PAH pod 
tytułem "Zamiast kwiatka niosę pomoc". 

1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Choć młodzież 
zawsze podkreśla swoją niezależność i stoi już na progu dorosłości - to          
z entuzjazmem przyjęła wiadomość o chwili wolnego czasu pośród natłoku 
obowiązków szkolnych. Samorząd Szkolny przygotował animacje czasu    
wolnego, konkursy i zabawy. Były do dyspozycji megabańki mydlane,           
słomki konstrukcyjne, fotobudka z postaciami z bajek. Słodkości temu dniu 
dodała wata cukrowa, świeżo przygotowywana. Zabawę zakończył koncert 
naszych kolegów Jakuba Mickiewicza i Macieja Chloupy.  

Uczniowie klas I i II Technikum Przemysłu Drzewnego wzięli udział w warsztatach 
szkutniczych realizowanych w ramach operacji „Szkutnictwo, flisactwo                         
i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia” w ramach poddziałania „Wsparcie na             
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez                 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach             
inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Warsztaty odbywały się w Gliniance. Na początku uczniowie                    
wysłuchali historii unikatowych zawodów lokalnych, jakimi są flisacy i szkutnicy. 
Następnie zostali zapoznani bardzo szczegółowo  z budową galarów i łodzi              
transportowych. 

Uczennice Wiktoria Wójtowicz i Klaudia Szczerbaty spotkały się                      
z uczniami klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła IIw Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2             
w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej                     
w Przędzelu. Celem spotkania było przeprowadzenie lekcji                      
kulturoznawczej w języku angielskim przybliżającej wiedzę o życiu                 
i zwyczajach nastolatków z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, 
a także pokazania zdolności i umiejętności językowych uczniów naszej 
szkoły w celu zachęcenia do uczenia się języka angielskiego. 

Pod koniec kwietnia pojawiła się w naszej szkole profesjonalna ekipa                  
filmowa! Uczniowie z zapałem tworzyli sceny i ujęcia pod okiem                                  
specjalistów. Efekty ich prac już niedługo na naszym kanale Youtube: 
zsrudnik1908  oraz naszym FB: zsrudnik. 



KONKURS  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM 

Uczennice Klaudia Szczerbaty i Wiktoria Wójtowicz spotykały się z uczniami Szkół Podstawowych Gminy                        
i Miasta Rudnik nad Sanem, w których przeprowadziły lekcje kulturowe z języka angielskiego pt. ‘Teenagers 
here and there’ zakończone quizem, który sprawdzał uważność i wiedzę uczniów w zakresie różnic między 
nastolatkami z Wielkiej Brytanii  i Stanów Zjednoczonych.  

Spotkanie było elementem wprowadzającym konkurs                    
językowy pt. „Język w Koronie”. 

9 czerwca 2021 r. gościliśmy w murach naszej szkoły     
grupę ósmoklasistów  z gminnych szkół podstawowych. 
Grupy 3-4 osobowe ze PSP nr 1 im. Jana Pawła II                          
w Rudniku nad Sanem , PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem, 
PSP nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, 
PSP im. ks. Jerzego Popiełuszki z Kopek oraz PSP                       
z Przędzela wzięły udział w II finałowym etapie                  
konkursu z języka angielskiego „ JĘZYK W KORONIE”. 

Miejsca na podium zajęli: 
I miejsce – JAN MACZUGA  -  PSP                      
im. ks.  Jerzego Popiełuszki w Kopkach 
II miejsce – RAFAŁ DECHNIK  - PSP nr 3               
im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem 
III miejsce – FABIAN ZAJĄC – PSP nr 2                   
w Rudniku nad Sanem 

Gratulujemy              
nagrodzonym        

uczniom,                     
dziękujemy               
wszystkim               

uczestnikom                  
za udział                                

w konkursie,              
składamy serdeczne 
podziękowania dla 

nauczycieli za pracę 
w Komisji              

Konkursowej. 



Humor na wakacje  Nauczyciel języka polskiego 
pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł... 

Nie rozumiem, jak jeden czło-
wiek może robić tyle błędów?! 
- dziwi się polonistka, oddając 
pracę domowa uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada 
uczeń. Pomagali mi mama                    
i tata.  

Do opracowań wykorzystano zasoby  internetowe. 


