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Wszystkiego najlepszego z
okazji dnia...

Matki

Dziecka
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Sudoku
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Jak zrobić lody z
Danio?

1.

2.

Weź serek Danio i włóż
do niego łyżeczkę. 

Włóż serek do
zamrażarki.

3. Po 2-3 godz. możesz
wyjąć Danio.

4. Zagotuj wodę i wlej ją
do miski.

5. Włóż tam serek, poczekaj
chwilę i wyjmij go z

opakowania. Możesz się
wspomóc nożem.

I już masz loda ,,na patyku" 😊!Str. 4



Wywiad
 Przeprowadziliśmy wywiad z Panią Kingą Radlińską,
nauczycielką j. francuskiego w naszej szkole. 
 
Koperniczki: Dzień dobry! Chciałybyśmy zadać
Pani kilka pytań 😊 
Czy nauka online ułatwia Pani pracę?
K.R: Narzędzia online na pewno ułatwiają pracę i
czynią  naukę atrakcyjną. Myślę, że to ciekawe
uzupełnienie nauki, więc warto z tego korzystać, tym
bardziej, że możliwości są ogromne i każdy znajdzie
coś dla siebie.
 
K: Myśli Pani, że teraz ma Pani więcej czasu na
przygotowanie się na lekcję?
K.R: Nie, zdecydowanie nie. Nauka online, tak jak
mówiłam, powinna być dodatkiem, ale nie zastąpi
kontaktu osobistego z Wami i spotkania  ,,uczeń-
nauczyciel". W obecnej sytuacji zostaliśmy wszyscy
,,wrzuceni" nagle do tego nauczania online, więc
przygotowanie zajęć w takiej formie, żeby
odpowiadały Wam, zajmuje trochę czasu. Chociaż
wiadomo, z każdym tygodniem nabiera się większej
wprawy, jest to łatwiejsze i szybsze, bo wiem już, co 
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K: Myśli Pani, że wrócimy do szkoły po wakacjach?
Chyba dobrze by już było, prawda?
K.R: Byłoby bardzo dobrze! Chyba wszyscy jesteśmy
już stęsknieni za szkołą, więc ja osobiście bardzo bym
chciała już wrócić. Jestem pewna, że Wy także. Mam
nadzieję, że niedługo się tam spotkamy. Tym bardziej,
że przez czas tej nieobecności w szkole zrobiło się 

K: Czy myśli Pani, że przez to, że już od kilku
miesięcy jesteśmy w domach, wakacje nie będą
już takie przyjemne jak zawsze?
K.R: Pewnie czekacie już na nadchodzące wakacje? 
Należy się Wam odpoczynek, bo dla Was to nowa i
niełatwa sytuacja, choć uważam, że odnaleźliście się
super w nowej rzeczywistości. Czy będą przyjemne?
Na pewno. Chociaż jeśli ktoś miał w planach jakieś
dalekie, egzotyczne podróże, to pewnie będzie mu
przykro, jeśli się nie uda. Ale jeśli będziecie mieć
możliwość spotykać się z kolegami i koleżankami, to
będziecie w wakacje nadrabiać wszystkie zaległości.
A poza tym, czy to będą udane wakacje, to zależy
przede wszystkim od nas samych. Więc z całego
serca Wam życzę, żeby takie właśnie były:)

Wam, Uczniom się podoba, a które narzędzia online
nie przypadły Wam do gustu.
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K: Czy zna Pani jakąś stronę internetową, którą
mogłaby Pani polecić uczniom, jeśli chodzi o
naukę języka obcego? 
K.R: Ja osobiście bardzo lubię  wordwall i quizlet,
które większość z Was doskonale zna, gdzie możemy
się uczyć, bawiąc i bawić, ucząc, korzystając z
dostępnych zestawów, ale fajnie jak też sami je
tworzycie. A z mojego "francuskiego podwórka" to
polecam lepointdufle.net lub tv5monde,
bonjourdefrance, gdzie możecie poznawać i
doskonalić słownictwo i gramatykę i wszystkie
umiejętności językowe. To świetne źródła i dla tych,
co zaczynają przygodę z francuskim jak i dla osób,
które już całkiem dobrze "parlają".

jeszcze piękniej i bardziej kolorowo. Tylko Was tam
jeszcze brakuje.

K: Bardzo Pani dziękujemy :) My także mamy
nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w normalnych
warunkach i Pani również życzymy miłych i
pełnych odpoczynku wakacji.
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Kalendarz świąt
nietypowych
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chichotki
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U dentysty: – Ile kosztuje wyrwanie
zęba? – Sto złotych. 

– Co?! Za kilka minut pracy?! 
-Ok, będę wyrywać powoli.

W szkole rozpoczęła pracę młoda pani
pedagog. Obserwuje dzieci na boisku.

Podchodzi do
chłopczyka i mówi: – Popatrz, inni chłopcy

biegają wesoło, bawią się piłką… Nie trzeba stać
tak na uboczu. Biegaj z nimi! – Ale ja nie

mogę! – Dlaczego? – Jestem bramkarzem!

Zając dzwoni do rzeźnika: – Dzień dobry!
Ma pan świński ryjek? – Mam! – A kurze

łapki? –
Też mam! – A skrzydełka? – Oczywiście, że

mam! – Ależ śmiesznie pan wygląda!

Jak się nazywa kot, który
leci?

- Kotlecik



Zabawne sytuacje z
lekcji online

Wysyłaliście do nas różne zabawne
sytuacje z lekcji online. Oto one:

Pani: Halo, Aniu słyszysz mnie?
Ania: Nie, nie słychać pani!

Pani: A teraz?
Ania: Dalej nic nie słychać!

Pan: Halo, Tomek?
Cisza

Pan: Halo, Antek?
Cisza

Pan: Czy ktokolwiek tam jest?
Każdy uczeń myśli: Niech inni

odpowiedzą.
Cisza

Pani: Magda? Słyszysz mnie?
Magda włącza mikrofon:

Haaaaalooo! Nie słychać pani!
Magda wyłącza mikrofon.

Po kilku minutach:
Pani: Halo, słyszysz mnie Magda?

Magda: Haaaaaaalooo....

Trwa j. angielski.
Nagle słychać:

- Dalej, Kuba! Zaatakuj go!
Szybko!

- Pani: Ktoś chyba nie
wyciszył mikrofonu...

Nagle cisza...
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Memy
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W wolnym czasie lubię jeździć na
rowerze oraz układać klocki lego.

Wyniki
konkursu

Tutaj są wyniki poprzedniego konkursu
(Co możemy robić w domu podczas

kwarantanny?). Gratulujemy!
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1
Wojtek



Granie i czytanie, to
mój czas wolny!

Wyróżnienie

Wyróżnienie
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Michał

Milenka



konkurs
Zaprojektuj własną maseczkę (może

być na kartce lub jeśli możesz,
pomaluj jakąś gotową). Niech będzie
wesoła i kolorowa😊Następnie wyślij

nam zdjęcie. Najlepsze z nich
zostaną nagrodzone!

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres
mailowy redakcji:

koperniczki@gmail.com do 16
czerwca. Prosimy podpisywać je

imieniem, pierwszą literą nazwiska i
klasą, żebyśmy mogli rozdać

nagrody, kiedy wrócimy do szkoły😊

UWAGA! Prosimy o uzupełnienie anonimowego
formularza, który pomoże nam w określeniu

ulubionego przedmiotu szkolnego! Znajduje się na
blogu Koperniczki
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Nasze źródła

Żarty:  Facebook Żarty które rozbawiły
mnie do łez

 
Sudoku: maluchy.pl, Pinterest

 
Pozostałe grafiki: archiwum Canva
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Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska
Spis treści: Ewa Skalska
Konkurs: Natalia Zaród

Wyniki konkursu: Natalia Zaród
Memy: Pola Krakowiak,

Chichotki:  Jagoda Zając
Wywiad: Natalia Zaród

Kalendarz świąt nietypowych: Ula Urbaś
Sudoku: Ula Urbaś

Zabawne sytuacje z lekcji online: Natalia
Zaród

Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Do zobaczenia
we wrześniu!

 Życzymy wam
wesołych,
pełnych

odpoczynku
wakacji!😊
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