
  Konkurs odbył 

się 20 maja w  Inter-

nacie Międzyszkol-

nym  w Starym Są-

czu,  Współorganiza-

torem wydarzenia 

była Fundacja Be-

dzie Dobrze, dzięki 

przychylności pani 

Anny Pych. 

Jury w składzie: Mu-

zyk -Tomasz Wolak, 

Dyrektor Internatu- 

Lucyna Dybiec, Arty-

sta - Adrian Maraś 

oceniali występy uczestników. Należało wybrać sobie utwór mu-

zyczny i odtworzyć go według teledysku.  

czwartek (23 maja) dla uczczenia 75. rocznicy bitwy o Monte Cassi-

no w naszym Internacie odbył się test wiedzy o losach żołnierza pol-

skiego na frontach II wojny światowej. 

I miejsce – Adrian Suchoń, II miejsce – Maciej Bysiek,                      

III miejsce ex aequo – Michał Cisak i Wojciech Joniak                 
Gratulujemy zwycięzcom. 

Wybory Miss i Mistera Internatu 2o19. Tegoroczna Miss to Gosia 

Szwala, Mister Adrian Bajtel.  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

I Konkurs Muzyczny na podstawie show - Twoja 

Twarz Brzmi Znajomo. 
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Czerwiec 2019 

 Wygrała Dominika Stabrawa - uczennica Szkoły Podsta-

wowej nr 18 w Nowym Sączu, która zaprezentowała utwór ze-

społu Akcent - Przez Twe Oczy Zielone. Gratulujemy !!! 

Kameralna imprezka,  

poczęstunek rabar-

barowy, występ Na-

talki , Gabrysi i Vikto-

ra pod przewodnic-

twem Adriana a ca-

łość pod batutą P. 

Krzysztofa i P. Haliny- 

tak wyglądało nasze 

pożegnanie roku 

szkolnego. Miłe chwi-

le zostały podsumo-

wane w prezentacji. 



 Zanim wynaleziono gumki do mazania, ludzie używali okruszków chleba do usuwania atramentu. 

Milczenie może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, choć na początku może być trochę dziwnie. 

Krokodyle celowo połykają kamienie, by łatwiej móc się zanurzyć na dużą głębokość. 

Mózg jest bardziej aktywny w czasie snu, niż podczas oglądania telewizji. 

 Niedźwiedzie polarne zazwyczaj jedzą tylko skórę i mięso ofiar. Resztę zostawiają dla swo-

ich młodych i padlinożerców. 

W oceanach znajduje się około 200 razy więcej złota, niż wydobyto do tej pory. 

Kolibry nie potrafią chodzić. 

W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki.   

Na Falklandach jest więcej owiec niż ludzi. I to znacznie więcej! Na 1 mieszkańca przypada 

bowiem co najmniej 200 owiec.   

Singapur jest całkowicie zurbanizowany. Nie spotkasz tu żadnego rolnika, pola ani trakto-

ra.   

Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 kilogramów czekolady. To musi być słodkie życie.  

W Libii 99% kraju to piaski pustyni. Zieleń rośnie tylko w oazach.   

Malediwy są "najniższym" krajem na świecie. Mają, więc najniższy najwyższy szczyt na Ziemi 

(5,1 metra). Rajskie wyspy pewnego dnia może pochłonąć ocean.  

Syberia w Rosji i jej niekończące się, dziewicze lasy produkują większość światowego tlenu. 

Tutaj naprawdę można odetchnąć świeżym powietrzem!  

Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kulturowo kraj na świecie. Mieszkańcy posłu-

gują się tutaj aż 820 językami!  

Grecki hymn państwowy nie ma sobie równych. Ze swoimi 158 wersami znalazł się w księdze 

rekordów Guinnessa jako najdłuższy hymn na świecie. Nie jest łatwo zaśpiewać go w całości.  

กรุงเทพมหานคร อมรรตันโกสินทร ์ มหนิทรายุธยามหาดลิก ภพนพรตัน ์ ราชธานีบรุรีมย ์ อุดมราชนิเวศน ์
มหาสถาน อมรพมิาน อวตารสถติ สักกะทตัตยิะ วษิณุกรรมประสิทธิ.์ Wiesz, jakiego miasta to pełna 

nazwa? Stolicy Tajlandii - Bangkoku. Ma aż 169 liter.                                                                           

Hiszpania - kraina oliwą płynąca 

To w tym kraju produkuje się 45% tego surowca. Jest to zawrotne 1500000 ton oliwy rocz-

nie.  Sernik z kolei został wymyślony w starożytnej Grecji.  Podawano go sportowcom podczas 

Igrzysk Olimpijskich.  
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 LEGO jest największym producentem opon na świecie. Corocznie 

produkuje ich 306 mln (do samochodów z klocków).  

 

16. Fredric Baur wynalazł puszkę Pringles. Kiedy zmarł w 2008 

roku, zostały w niej złożone jego prochy.   

Gdybyś chciał czytać wszystkie podpisywane "warunki umo-
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Ciekawostki 

ECH O INTERNATU  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCo4br9-7iAhXMIVAKHWm3AmYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpl%2Fvectors%2Fsernik-ciastko-p%25C5%2582yta-deser-sweet-2025421%2F&psig=AOvVaw3QK1kt8qHMZOBRW4najqjn&ust=15
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1. Zawsze jeździsz na zorganizowane wyjazdy? Może te wakacje to dobry czas, że-

by wybrać się gdzieś na własną rękę? 

2. Zrób coś, czego się boisz. Skok ze spadochronem, nurkowanie, paralotnie? 

3. Przejedź na rowerze 100km. Zaplanuj ciekawą trasę po swojej okolicy, zrób kanapki 

i w drogę. Wrócisz wieczorem, z setką na liczniku. 

4. Ponoć są osoby, które nigdy nie spały pod namiotem. Nie potrafię sobie tego wyobra-
zić, ale jeżeli tak jest, to może wakacje to świetna okazja do złamania tego schematu? 

5. Jedź w góry. Zawsze polecam wyjazd w Bieszczady, bo to świetna przygoda, któ-
ra kosztuje w dodatku bardzo niewiele. 

6. Poznaj lepiej swoje okolice. Wybierz się do muzeum w swoim mieście, znajdź stare 
zdjęcia, poznaj historię miejsc, obok których codziennie przechodzisz. 

7. Zorganizuj mikropodróż. Np. 24 godzinny wypad na Babią Górę lub wyjazd na wschód 
słońca na Radziejowej. 

8. Zacznij oszczędzać. Rozpocznij spisywanie wydatków, zaplanuj budżet i odłóż swoje 
pierwsze pieniądze. 

9. Jesteś uczniem / studentem i jeszcze nigdy nie pracowałeś? To idź wreszcie 
do pracy. 

10. Zacznij się uczyć nowego języka obcego. 

11.Kiedy ostatni raz przeczytałeś książkę? Poszukaj jakiś ciekawych pozycji dla siebie, 

zaparz herbatę i czytaj. A potem kolejną i kolejną. Odwiedź rodzinę, z którą dawno się 

nie widziałeś. W codziennym pędzie ciężko jest o tym pamiętać.                                         

12. Nadrób zaległości serialowe.                                                                                                 

13. Po prostu żyj.  
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Podróżuj i odkrywaj!   https://zyciejestpiekne.eu/co-robic-w-wakacje/  

https://zyciejestpiekne.eu/skok-ze-spadchronem-spelnione-marzenie/
https://zyciejestpiekne.eu/miejsca-jak-z-filmu-istnieja/
https://zyciejestpiekne.eu/skarby-w-twoim-miescie-konkurs/
https://zyciejestpiekne.eu/przygoda-w-24-godziny/
https://zyciejestpiekne.eu/epicki-wschod-slonca-na-radziejowej/
https://zyciejestpiekne.eu/epicki-wschod-slonca-na-radziejowej/
https://zyciejestpiekne.eu/jak-ogarnac-sie-finansowo-i-oszczedzac-na-podroze/
https://zyciejestpiekne.eu/idz-wreszcie-do-pracy/
https://zyciejestpiekne.eu/idz-wreszcie-do-pracy/
https://zyciejestpiekne.eu/motywacja-do-nauki-jezyka-obcego/
https://zyciejestpiekne.eu/co-robic-w-wakacje/


Dzień Dziecka w internacie - relacja 

 Tradycyjnie jak co roku w naszym  internacie  z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn na zielo-

nej trawce. Duża część młodzieży wzięła udział w podchodach, do których zadania opracował Rafał 

Krzyszkowski. Dla jednej grupy wykonanie zadań stało się nie lada wyzwaniem. Część młodzieży wzię-

ła udział w konkursie plastycznym. Jeszcze inni brali udział w meczu piłki nożnej. Po trudnych zma-

ganiach można było ochłodzić się lodami od P. Korala i zjeść kawałek pizzy. Wszyscy otrzymali rów-

nież słodki upominek.                                                                                                                        E. P. 

 

Wszystkim naszym Peda-

gogom, Pracownikom i 

mieszkańcom życzymy 

spokojnych ,radosnych           

i bezpiecznych wakacji. 

 

WWW.internat. com.pl 

Internat Międzyszkolny, ul Daszyńskiego 

19 33-340 Stary Sącz 

Red. Elżbieta Plata 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV08bZ9e7iAhWEa1AKHZqtAokQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.4gim.pl%2Faktualnosci%2Fnasze-boisko-zaprasza%2F&psig=AOvVaw0riWzysFa8W0XWQ89TTa-x&ust=1560805953104256

