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Zakończenie roku
szkolnego - 25 czerwca

Zakończenie roku odbędzie
 się planowo, a więc 25 czerwca. 

Na razie nie wiadomo, w jakiej formie
odbędzie się uroczystość – online czy
stacjonarnie. Możliwe, że tak samo

jak w zeszłym roku, to jest z
podziałem na grupy. Powrót do szkoły
zbiegnie się z terminem wystawiania
ocen. Wrócimy do niej właściwie na

zaledwie trzy tygodnie, z czego wiele
dni będzie wolnych.
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Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka –
 dzień ustanowiony w 1954 przez

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów 
i celów dotyczących praw dziecka zawartych

 w Karcie Narodów Zjednoczonych.
Obchodzony od 1955 w różne dni roku

 w różnych krajach. w Polsce Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły
życzymy z okazji tego dnia

wszystkiego najlepszego, radości
i wspaniałych prezentów!
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Dzień Ojca
Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i
wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest

corocznie 23 czerwca. Obchody zapoczątkowane
zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie
Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta

również dla pozostałych członków rodziny.

Za wszystko Ci, Tato dziękuję,
niezmiennie Cię dopinguję!
Dzisiaj Ci składam życzenia

najskrytszych marzeń spełnienia.
Ze swoich dzieci miej wielką

pociechę,
przez życie idź ciągle z ogromnym

uśmiechem!
Wszystkiego najlepszego

 Tato!
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Boże Ciało

Data Bożego Ciała nie jest stała, 
dlatego święto to rokrocznie może

wypadać w różnych terminach. Zawsze
jednak jest to czwartek po święcie Trójcy

Świętej. W związku z tym już teraz pojawia
się wiele pytań dotyczących tego, kiedy
jest Boże Ciało w 2021 roku. Tym razem
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi

Chrystusa przypadnie 3 czerwca.
Oczywiście będzie to czwartek. 
Ten dzień jest wolny od szkoły 

oraz pracy.
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Dni 1, 2, 3, 4 czerwca są dniami wolnymi i nie ma
wtedy lekcji.

Do dnia 14 czerwca 2021 roku zostaną wpisane
ostateczne oceny klasyfikacyjne.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna zaplanowana
jest na 17 czerwca 2021 roku.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25
czerwca 2021 roku.

Wakacje rozpoczną się 
26 czerwca 2021 roku.

Plan na czerwiec
Być może nie wszyscy znacie plan dotyczący

najważniejszych wydarzeń w czerwcu, dlatego
znajdziecie go poniżej.
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Odliczanie do wakacji 

1

Zakończenie roku szkolnego

Legenda 

Weekend

Dni wolne od lekcji

Ostatni termin wpisania ocen ostatecznych

W
akacje!

Życzymy Wam miłych, szalonych 
i pełnych odpoczynku od nauki wakacji!

Start 
1 czerwca
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Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,
postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.

Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być
prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

 

 

Jeśli znacie jakieś plotki i
chcecie, by znalazły się w

następnym numerze, napiszcie
do nas:

koperniczki@gmail.com.
Możecie się podpisać lub nie .
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Zakończenie roku szkolnego
odbędzie się w ten sam

sposób, co w zeszłym roku.
Oznacza to, że każda klasa

zostanie podzielona na dwie
grupy.

W wielu klasach zostaną
zorganizowane

jednodniowe wycieczki.

Pod koniec roku
szkolnego dostaniemy
testy, które sprawdzą

nasz zasób wiedzy z tego
roku z poszczególnych

przedmiotów.



Chichotki
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Przychodzi baba do
lekarza z mózgiem w

rękach.
- Co pani dolega?

- To się w głowie nie
mieści.

 

– Mówił pan, że jest najlepszym
przewodnikiem po Tatrach! –

wścieka się jeden z uczestników
wycieczki.

– Zgadza się! Ale to mi już wygląda
na Bieszczady…

Grupa turystów błądzi w górach.
Wieczór zapada, a tu ani śladu
człowieka i nadziei na nocleg.

Jasiu, dlaczego spóźniłeś
się do szkoły?

Bo pewnej pani zginęło
50zł.

I co? Pomagałeś szukać?
Nie! stałem na banknocie

i czekałem aż odejdzie.



Memy
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Komiks ,,Dzień Dziecka Archiego" -
Hanna Gawlik 6B
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Sudoku
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Konkurs

Czy zdarzyło Wam się podawać
 różne śmieszne odpowiedzi na

sprawdzianach i kartkówkach lub pisać
wierszyki? Jeżeli tak, zachęcamy do

wysyłania zdjęć na
koperniczki@gmail.com do 20 czerwca.

Zapewniamy, że docenimy wszystkie
odpowiedzi! Prosimy podpisywać się
imieniem, pierwszą literą nazwiska i

klasą, żebyśmy mogli rozdać 
nagrody w szkole. 
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Nasze źródła
Memy: jeju.com, memy.polska, wykop.pl

 
Sudoku: kidslearningactivity.com,NRC

 
Żarty: xdpedia.com, kawały.tja.pl,

zielonyzajaczek.pl
 

Dzień ojca: Wikipedia.pl,Oryginalne Życzenia i
Wierszyki Na Dzień Ojca | Katalog Marzeń 

 
Dzień Dziecka: Wikipedia.pl

 
Boże Ciało: Wikipedia.pl

 
Zakończenie roku szkolnego: 
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https://www.kidslearningactivity.com/printable-sudoku-puzzles/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/29/sudoku-a3991784
https://katalogmarzen.pl/pl/zyczenia-na-dzien-ojca
https://katalogmarzen.pl/pl/zyczenia-na-dzien-ojca
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Następny numer
już we wrześniu!
Miłych wakacji!


