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Międzynarodowy Dzień Dziecka i Powszechny Dzień Dziecka – święto dzieci ob-
chodzone corocznie w wielu krajach. 
W Polsce     
           W Polsce (jak również w innych krajach dawnego bloku socjalistycznego, jak 
Rosja, Chińska Republika Ludowa, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, 
wschodnie landy Niemiec, Kuba) Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1950 w 
dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania pod-
pisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 r. stało się świętem stałym. Jego inicja-
torem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której 
celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od roku 1994 
tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.                                                                                                                       
Na świecie 
Turcja – 23 kwietnia 
Paragwaj – 16 sierpnia 
Japonia – 5 maja 
Organizacja Narodów Zjednoczonych – 20 listopada 

 
 

Opracowała: Olga Krawczuk 
 

Dzień Dziecka – 1 czerwiec 



 

 

1.06 —Dzień Dziecka  

17.06 —Rada Klasyfikacyjna 

23.06 —Dzień Dziecka  

25.06 – 26.06.– zajęcia wychowaw-
cze  

27.06 —Uroczyste Zakończenie 
Roku  Szkolnego 

28.06—Hura wakacje :)  

Harmonogram wydarzeń 
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Przysłowia na czerwiec 
 

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na 
łące. 

Czerwiec stały, grudzień doskonały. 
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle 

rok cały popsuje. 
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego plu-

chy, pogody, często naśladuje. 
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy 

wtedy głód, a kiedy mak, to już nie tak. 
Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak na-

leży. 
Pełnia czerwcowa - burza gotowa. 
W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się 

zapalają. 
W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. 
Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbio-

ry na przeszkodzie.  
Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero Naj-

świętsza Panna utuli.  
Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 

czerwca) 
Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze 

na przeszkodzie. 
Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest 

panem. 
Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni 

trzydzieści. 
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel 

kropi jeszcze 
 

Paulina Sakowska 
 

05.06.2014 odbył się IV  Międzyświetlicowy Tur-
niej  Piłki Nożnej klas I – III 

Zaprosiliśmy uczniów klas I-III uczęszczający do świetlic 
szkolnych przy szkołach nr 10,11,15,16 oraz Gospodarz 24.  
Drużyny liczyły od 6 do 8 chłopców. W zawodach brali 
udział 5 chłopców. Pani dyrektor przywitała zawodników 
turnieju, pan Andrzej Martuś wyjaśnił dzieciom zasady 
jakie będą obowiązywały podczas rozgrywek. Mecze roz-
grywały się na sali gimnastycznej. Drużyny grały syste-
mem pucharowym. Każdy mecz trwał ok. 10 minut. Zosta-
ło 20 rozegranych meczy. Rywalizacja była zacięta i przy-
sparzała wszystkim ogromne emocje. O godz. 10.30 zorga-

nizowaliśmy 
przerwę na 
poczęstunek. 
Rozgrywki 
trwały do 
12.30.   
Oto wyniki 
turnieju:  
I miejsce 
PSP NR 10 
II miejsce 

PSP NR 11 
III miejsce PSP NR 15 
IV miejsce PSP NR 24 
V miejsce PSP NR 16 

Serdeczne podzię-
kowania dla Rady 
Rodziców, za za-
kupienie statuetek 

i poczęstunku. 
Urzędowi Miasta - 
Biuro Promocji za 
przekazanie mate-
riałów promocyj-
nych.  

Turniej przygoto-
wała: p. Ania 

Czerwiec 2014 

Tydzień Po Wt Śr Czw Pt So Ni 

22   1 

23 2 3 4 5 6 7 8 

24 9 10 11 12 13 14 15 

25 16 17 18 19 20 21 22 

26      23 24 25 26 27 28 29 

27 30   
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Przyszli Nobliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 
się nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 
Twoje dzieła.  

Czerwiec 
 
W czerwcu pojawiają się  czerwie , czyli larwy pszczoły. Zatem 
czerwiec jest pszczelim miesiącem. 
 
Nazwa miesiąca czerwiec pochodzi od słowa czerw. Inne źró-
dła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od 
owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barw-
nik (koszenilę) do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach 
rośliny czerwiec trwały. 
 
Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem - czerw-
cem polskim. Kiedyś właśnie w czerwcu zbierano jego po-
czwarki, suszono je na słońcu i wyrabiano z nich czerwony 
barwnik - purpurę - do farbowania płótna. Nazwa może wywo-
dzić się też stąd, że wylegają się wtedy czerwie - larwy pszcze-
le, czyli potomstwo pszczół. 
 

                                                      Tomasz Walerus  
 
 
16.06.2014 o godz. 10.30 odwiedziłem z Kasią Sachoń  dzieci 
w PP Integracyjnym Iskierka,  przekazaliśmy na ręce pani dy-
rektor  pieniążki z sprzedaży nakrętek221, 40 pln  - 277kg oraz 
słodki poczęstunek  dla dzieci. Był to bardzo miłe spotkanie, na 
długo zostanie w mojej w pamięci.  

K. Kosiorek  
 

Tanie wakacje 
 

Tanie wakacje można spędzić Np. nad morzem – leżeć na 
plaży i pływać w niskiej cenie. 
Dla tych co lubią wakacje zagranicą proponuję Słowenię, to 
malutkie państwo, otoczone jest takimi gigantami turystycz-
nymi jak: Włochy, Austria i Chorwacja. Turyści często zapo-
minają o pobliskiej Słowenii. A to duży błąd- bowiem to 
właśnie ona jest najtańszą alternatywą dla wszystkich miło-
śników podróży. A sama Słowenia oferuje bogactwo róż-
nych form wypoczynku: można jeździć na nartach, można 
leżeć plackiem na plaży, można uprawiać spływy kajakowe. 
W Słowenii naprawdę można tanio zjeść i przenocować. 
 
Można także wybrać Albanię - piękno śródziemnomorskich 
plaż można podziwiać nie tylko w Albanii. Ale tylko tam, 
można to zrobić, wydając najmniej. Infrastruktura turystycz-
na w Albanii jest bardzo dobra, ceny bardzo przystępne i 
zupełnie niepodobne do tych, jakie obowiązują w innych 
krajach południowej Europy. Może właśnie dlatego warto 
zastanowić się nad pomysłem spędzenia swojego urlopu w 
Albanii? Czy to nad morzem, a morze wysoko w górach, 
albo w taniej i oferującej masę rozrywek stolicy Albanii – 
Tiranie? 
 
Dobrym wyborem są także Wyspy Owcze – brzmi trochę 
egzotycznie, ale to należące do Danii bezdrzewne wyspy, 
położone między Szkocją i Islandią. Jest to miejsce idealne 
dla fanów ornitologii oraz miłośników pieszych wędrówek, 
często bez możliwości spotkania innego człowieka. Pomię-
dzy 18 rozsianymi na Atlantyku wysepkami, kursują śmi-
głowce i łodzie, które zastępują komunikację autobusową. 
Warto dodać, że ceny przelotu śmigłowcem są naprawdę 
kuszące, a zaoszczędzony dzięki temu czas jest nie do prze-
ceniania. 
 
Inni mogą zachcieć dużej wyspy daleko od Europy, Islandia 
– chociaż to państwo nigdy nie będzie prawdziwym rajem 
dla miłośników bardzo taniego podróżowania, to należy pa-
miętać, że wyjazd na Islandię jest w tym momencie relatyw-
nie tani, w porównaniu do kilku lat wstecz. A wszystko za 
sprawą burzliwej sytuacji ekonomicznej w jakiej pogrążyła 
się Islandia kilka lat temu, oraz spadkom cen, które nie ma 
co ukrywać, przed wybuchem kryzysu były mocno za wyso-
kie. Dodatkowym atutem, dla wszystkich, którzy chcą zoba-
czyć niezwykły i niezapomniany krajobraz Islandii, który 
tworzą lodowce, wulkany i gejzery, jest fakt, że biwakowa-
nie na Islandii jest dozwolone w każdym miejscu – a dzięki 
temu dziki kamping, jest idealną alternatywą cenową dla 
hoteli. 
 

Kuba Panic kl.6a 

Podpatrzone reporterskim okiem :)  
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Zasady zachowania w górach 
 

1.Zanim wyruszysz w góry zastanów się, czy posiadasz 
dostateczne doświadczenie. Przed wyjściem poddaj oce-
nie stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, a w szczegól-
ności dzieci. 
2.Przygotuj wcześniej dokładny plan wycieczki. Najlepiej 
udają się improwizacje dobrze przygotowane. Poczytaj 
przewodniki, mapy, skorzystaj z usług informacji tury-
stycznej  
3.W górach często i szybko zmieniają się warunki atmos-
feryczne, niezbędna jest odzież chroniąca przed 
złą pogodą i zimnem oraz mocne, wysokie buty na profilo-
wanej podeszwie.  
4.Wychodząc na wycieczkę, pozostaw w domu, w schroni-
sku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki 
oraz godzinie powrotu. 
5. Szybkość poruszania się, dostosuj do możliwości naj-
mniej sprawnego uczestnika wycieczki. 
6.Uważaj na każdy krok - wypadki zdarzają się także w 
łatwym terenie. Szczególnej zwłaszcza ostrożności wyma-
gają trudniejsze partie trasy. Nie zbaczaj ze znakowanego  
szlaku - jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarów-
no pod względem bezpieczeństwa jak i wysiłku na poko-
nanie trasy.  
7. Nie strącaj kamieni, gdyż narażasz innych turystów na 
poważne niebezpieczeństwo. Miejsce zagrożone przez 
spadające kamienie przechodź szybko i uważnie.   
8.Decyzja zawrócenia z drogi to nie hańba, lecz głos roz-
sądku. Nie wstydź się zawrócenia, gdy załamie się pogo-
da, nadejdzie mgła lub trasa okaże się zbyt trudna. 
9.Szanuj przyrodę, nie hałasuj, jest to niekulturalne. Dbaj 
o czystość i porządek w górach. Usuwając śmieci dajesz 
dowód swojej kultury. 
10.Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się wypadek - przede 
wszystkim zachowaj spokój. Poszkodowanego ułóż w bez-
piecznej pozycji, w widocznym miejscu i pod opieką. Przy-
jętymi w górach sygnałami wezwij na pomoc GOPR lub 
TOPR.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Olga Krawczuk 
 
 

 
 

Gdzie można spędzić tanie i miłe wakacje? Oto propozycje 
na spędzenie miłych i świetnych wakacji: 
1. Mazury- Jeziora, lasy, rzeki, kanały, zabytki. Kajakowe 
szlaki i rejsy żeglarskie. Ciche i piękne zakątki. Mazury to 
przede wszystkim. W sezonie życie na jeziorach toczy się 
intensywnie. Największe mazurskie jezioro - Śniardwy - 
przyciąga windsurferów. Równie popularny jest kajakowy 
szlak Krutynią - jeden z najurokliwszych szlaków kajako-
wych w Polsce. Spływ Krutynią najlepiej rozpocząć w Sor-
kwitach, a zakończyć w Rucianem-Nidzie, po drodze znaj-
dziemy wiele miejsc noclegowych na polach biwakowych, 
w kwaterach prywatnych czy ośrodkach wczasowych. Miło-
śników przyrody przyciągnie także Puszcza Piska. 
2. Jura Krakowsko-Częstochowska - Malownicza wyżyna 
z białymi skałami, zamki na Szlaku Orlich Gniazd i jaskinie 
- na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej atrakcji jest, co nie-
miara. Ojcowski Park Narodowy kusi malowniczą Doliną 
Prądnika, renesansowy zamek w Pieskowej Skale przyciąga 
miłośników historii, a Grota Łokietka znana jest z legendy o 
pająku, który uratował życie polskiemu królowi. Skałki na 
Jurze przyciągają wspinaczy z całej Polski, a ciekawe 
ukształtowanie terenu sprawia, że teren ten jest świetny dla 
rowerzystów. Miłośnicy jazdy konnej znajdą na Jurze wiele 
pięknych szlaków konnych. Prowadzący przez Jurę od Kra-
kowa do Częstochowy Szlak Orlich Gniazd to chyba najbar-
dziej znany szlak turystyczny w Polsce. Obejmuje on zamki 
i ruiny warowni pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego. 
Najbardziej znane zamki to - oprócz Pieskowej Skały - 
Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice i Olsztyn. 
3. Suwalski Park Krajobrazowy - Leżący na północy Pol-
ski polodowcowy teren Suwalskiego Parku Narodowego 
przypomina góry. Pofałdowany teren, piękne, krystalicznie 
czyste jeziora oraz osobliwe głazy narzutowe urzekają tury-
stów, którym zdarzyło się zabłądzić na Suwalszczyznę. Naj-
wyższe wzniesienie Suwalskiego Parku Narodowego - przy-
pominająca stożek wulkanu Góra Cisowa, nazywana  suwal-
ską Fudżijamą - ma 256 m n.p.m. Osobliwością Suwalskie-
go Parku Narodowego jest głazowisko Bachanowo, czyli 
łąka z tysiącami głazów, które zostały tu przed tysiącami lat 
przetransportowane przez lodowiec. Warto także zwiedzić 
zabytki sakralne: drewniany kościółek w Jeleniewie z roko-
kowym wyposażaniem oraz świątynię staroobrzędowców w 
Wodziłkach. 
Atrakcje Suwalskiego Parku Krajobrazowego można po-
znać, odwiedzając park samochodem, jednak najciekawsze 
są wycieczki rowerowe, pozwalające dotrzeć do wielu uro-
czych zakątków. 

Daniel Michalski 
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Zasady bezpieczeństwa nad wodą 
 
Plaża, kąpielisko to miejsce gdzie w sezonie letnim większość z nas spędza 
czas wolny. Przyjemny chłód, możliwość uprawiania licznych sportów, 
pływania albo zwyczajnej rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny, ką-
pieliska morskie, rzeki i jeziora zapełniają się ludźmi. Niestety, brak wy-
obraźni, alkohol i niefrasobliwość w wodzie mogą stać się powodem trage-
dii, nieszczęśliwych wypadków czy śmierci. WOPR Powiatu Drawskiego 
przygotował kilka najważniejszych zasad bezpieczeństwa dla osób korzy-
stających z kąpieli wodnych. Nadchodzący okres wakacyjny, sprzyjające 
warunki atmosferyczne do wypoczynku nad wodą, w cudownej scenerii, 
otaczającej nas przyrody pozwalają odpocząć fizycznie i psychicznie, gdy 
jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w 
sobie wiele pułapek. 
Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy! 
Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz 
lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w 
miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Optymalne do kąpieli i pły-
wania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpie-
liska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, jak również patrole Policji i Straży Miejskiej. Na kąpie-
lisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkują-
cym pływakiem, należy pływać tylko w strefie kąpieliska ograniczonej 
żółtymi bojami. Natomiast czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z 
której korzystają wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy 
zwracać uwagę na innych kąpiących się, ponieważ ktoś może potrzebować 
pomocy. 
Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast 
należy wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika WOPR lub Policji, 
Straży Miejskiej. 
 
A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebez-
pieczeństwa: 

nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurza-
jących. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoho-
lu lub pod wpływem takich środków; 

nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to 
grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności; 

po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz 
twarz; 

do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpią-
cymi się czuwa ratownik; 

nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębo-
kości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i 
kalectwa; 

gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest 
wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona; 

rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem; 
nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji; 
nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajm-

niej pół godziny 
do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą; 
korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a 

przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we 
właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizel-
ki; 

Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To 
nam zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstawowych 
zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym 
na pewno po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, 
ładnie opaleni, ze wspaniałymi wspomnieniami. 

Wiktoria Pyka 

Zasady bezpiecznego zacho-
wania w górach  

 
1. Nie schodzić ze szlaku 
2. Nie odłączać się od grupy 
3. Mieć przy sobie komórkę w razie potrzeby. 
4. Nosić odpowiednio wygodne obuwie do cho-
dzenia po górach 
5. Nie śmiecić 
6. Przed wejściem na szlak zawiadomić wcze-
śniej jakąś osobę że wychodzi się w góry, kiedy 
długo nie wracasz osoba może zawiadomić ra-
towników GOPR 
7. W razie potrzeby znać numer GOPR 

 
Miej zawsze ze sobą: 
 

 plecak 
 odpowiednie do panujących warunków obu-
wie 
 ubranie chroniące przed opadami i wiatrem 
 zapasową ciepłą odzież 
 podręczną apteczkę 
 prowiant i napoje 
 mapę i kompas 
 latarkę 
 telefon komórkowy - z naładowaną baterią i 
zapisanymi numerami alarmowymi 
 w okresie zimowym czapkę i rękawiczki 
na trudniejsze szlaki zimą czekan i raki 
(niezbędne odpowiednie przeszkolenie) 
 
 
 

 
 

 Paulina Sakowska 
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Kawały 
 
Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go:  
- Jasiu jak było w szkole?  
- A dobrze  
-Pani mnie wyróżniła, powiedziała że cała klasa to 
debile, a ja największy. 
 
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:  
-Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny ! 
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  
-mamusiu babcia mnie straszy! 
 
 
Syn przywiózł ojca do szpitala. Na izbie przyjęć go 
wypytują: 
- Kapcie ma? 
- Ma. 
- Szlafrok ma? 
- Ma. 
- Pościel ma? 
- Ma. 
- Materac, koc, poduszka? 
- Ma. 
- Doskonale. A kim jest ten gość w białym kitlu, któ-
ry stoi obok pana ojca? 
- Lekarza też własnego przywieźliśmy -  może  u was 
nie ma? 
 
 
Kącik porad w magazynie komputerowym: 
"Wszyscy gadają, że Windows się wykrzacza... a u 
mnie się nie wykrzacza! Może coś nie tak robię?" 
 
 
Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikli-
wie: 
-Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, 
wszystkie nieopisane, chociaż... shift naciskany nogą. 
Oryginalnie. 
 
 
Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura po-
średnictwa pracy i pyta: 
- Czy jest praca dla absolwenta? 
- Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, komórka i 
samochód służbowy. 
- Pani żartuje?! 
- Sam pan zaczął... 
 
 
- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi 
zadanie z matematyki? 
- Tak, przed chwilą. 
- A da pan spisać? 
 
 

 
  

Letnia moda  

 
 

 
 

 Sukienki  
  Klasyka i moda w jednym! Wczoraj przyjrzałyśmy się do-
kładnie kolorowym szoperkom, które znajdziecie w aktualnej 
ofercie Zary. Dziś na tapet wzięłyśmy duże modne torebki z 
Mango! Zobaczcie, jak prezentują się w naszym przeglądzie. 
ZOBACZ TEŻ: Przegląd butów na wiosnę - sandały Choć ga-
ma kolorystyczna nie jest tym razem tak bogata, nie zawodzi.... 
Modne i kolorowe! Gdzie znaleźć najgorętsze trendy sezonu? 
Oczywiście w sieciówkach. Też, jeśli szukacie pary modnych 
butów, np. płaskich sandałków. Dzisiaj przygotowałyśmy dla 
Was przegląd tych, które znajdziecie w Mango. ZOBACZ 
TEŻ: Płaskie, kolorowe sandały z Zary - wiosenny przegląd 
Uwagę przyciągają tu metalowe i błyszczące detale. ... 
Modne wiosenne zestawy! Kwiatowe wzory są hitem kolekcji 
nie tylko Pull&Bear. Do swojej nowej propozycji sięgnął po 
nie też Stradivarius - choć nie tak mocno, jak inne popularne 
marki. ZOBACZ TEŻ: Kwiaty w nowościach Pull&Bear W 
tym tygodniu w nowościach hiszpańskiej sieciówki znajdziecie 
szeroki wybór kolorowych topów i modnych sukienek. ... 
Modnie i dziewczęco! Kwiaty - to właśnie one przykuwają 
uwagę w tym tygodniu w nowościach Pull&Bear. Wybrałyśmy 
dla Was dzisiaj kilkanaście propozycji z tym modnym wzorem 
- poszukajcie wśród ich swoich typów! ZOBACZ TEŻ: Kolo-
rowe buty na lato - przegląd propozycji Pull&Bear Znajdziecie 
tu kurtki bomber, lekkie, zwiewne topy i modne szorty. ... 
Kilkanaście modnych typów! Długie spódnice od lat są obo-
wiązkowym elementem letniej garderoby większości z nas. 
Lekkie, zwiewne i wyjątkowo kobiece. Nadają się na dużą 
ilość okazji, są uniwersalne i ponadczasowe. Sprawdźcie, jakie 
znajdziecie w aktualnej ofercie sieciówek. ZOBACZ TEŻ: Let-
nie sukienki maksi - przegląd trendów z sieciówek ... 

                                                                                                          
Opracowała: Wiktoria Pyka 
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego 

przyjdź, do nas, a my to opiszemy.  
 

Ścieżka  Sportowa 

 
Festyn Szkolny 

 
8 czerwca 2014 w naszej szkole odbył się festyn pod hasłem 
„Bezpieczny, zdrowy do pomocy gotowy”. Każda klasa rozkładała 
swoje smakołyki . Były to ciasta , sałatki , kiełbaski ,ciastka , kok-
tajle , wody ,tortille i dużo innych przysmaków  i napoi. Była rów-
nież dmuchana zjeżdżalnia i trampolina 
Występy artystyczne zaczęły się o godzinie 14:15. Jako pierwsza 
występowała klasa 2a, która przygotowała inscenizację pod tytu-
łem „Na straganie”, scenkę „Dzień dobry – do widzenia” oraz 
wiersz, który wyrecytowała Ala Derda. Zaraz potem wystąpiła 
grupa taneczna, która pokazała nam taniec Macarena. Później kla-
sa 3b zagrała nam scenkę „Nie oszukujemy, nie kłamiemy”,  
a  Konrad Chojecki wyrecytował wiersz. Kolejną klasą, która wy-
stąpiła, była klasa 1a. Zaprezentowała scenkę „O zachowaniu w 
autobusie”, Emilia Dzwonkowska wyrecytowała wiersz „Okulary” 
oraz zaśpiewała piosenkę „Czasami kiedy jest mi smutno”, a Ad-
rian Dycewicz zatańczył break dance. 3a pokazała nam taniec do 
piosenki „Timber”, następnie zagrała na flecie piosenki „Indiański 
wojownik”, „Skateboard”, „Kajzerki” oraz zaśpiewała piosenkę 
„Słoneczna wycinanka”. Klasa 1b zaprezentowała scenkę „Nie 
wyśmiewaj się” oraz zaśpiewała piosenkę „Rap o alfabecie”. 
Ostatnią klasą występującą podczas pierwszej części festynu była 
klasa 2b, która także zaprezentowała scenkę „Proszę, dziękuję, 
przepraszam” oraz zatańczyła taniec Betti Straus „Tarantela”  
i „Radosny krąg”. Grupa Smerfów z PP 22  też zaprezentowała 
swoje umiejętności. Później nastąpiła przerwa, podczas której 
można było zwiedzić Izbę Tradycji, obejrzeć prace techniczne 
uczniów oraz skosztować potraw i napojów. Były tam różne cia-
sta, sałatki, koktajle i musy oraz kawa dla dorosłych. Na sali gim-
nastycznej można było wziąć udział  w Rodzinnym Torze Prze-
szkód. Od godziny 16:00 zaczęły się występy klas 4-6. Klasa 4a 
pokazała scenkę z Dnia Zdrowia. Koło wokalne przygotowało 
kilka piosenek, m.in. „Bieszczady”, „Pokręciło się”, „Happy”. 
Klasa 4b zaprezentowała scenkę z Dnia Zdrowia, a  Justyna Snela 
zagrała na skrzypcach. 5b przedstawiła nam dwie piosenki 
„Skrzydlate ręce”, „Maszynka do ćwierkania”. 6a zaprezentowała 
scenkę z Dnia Zdrowia. Wojtek Gabryjelski  z  klasy 6b zagrał 
piosenkę „Titanic” z serialu „Dom”, a jego koledzy zaprezentowa-
li modele samochodów sterowane radiem. Na koniec można było 
zatańczyć wspólnie Macarenę.  
W trakcie tych występów organizatorzy włączyli szaloną stokrot-
kę, która lała wodą, gdyż pogoda  była tropikalna. Spędziliśmy 
bardzo miło czas.  
 

koło redakcyjne 

 
 Dnia 11 czerwca tego roku w naszej szkole odbyły 
się zajęcia sportowe. Na sali gimnastycznej były ustawio-
ne budki z różnymi dysyplinami: piłka nożna, taniec, pił-
ka koszykowa, piłka siatkowa oraz inne. Była też stacja, 
gdzie można było wybrać dla siebie klub sportowy. 
Dzieci z klas I – VI  podchodziły do stacji w małych grup-
kach. Panie i panowie, którzy prowadzili te budki opowia-
dali o tych właśnie sportach i dzięki nim dowiedzieliśmy 
się wielu nowych rzeczy, np. o piłce nożnej lub siatków-
ce. Ja dowiedziałam, się że kiedy rozgrywany jest mecz 
siatkówki mężczyzn, to siatka zawieszona jest na wysoko-
ści 2,45 m. 
Jak się wybrało siatkówkę, to pani pokazywała nam, jak 
trzeba być ubranym, co to rzut karny, itp. Na samym koń-
cu podchodziliśmy do ostatniej butki  
i braliśmy karty do klubów sportowych Uważam, że te 
zajęcia były bardzo ciekawe i na pewno te informacje 
przydadzą nam się kiedyś w przyszłości. 
 

koło redakcyjne 
 
 

 



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Gotowickich, Podemskich, Matuszek, Poź-
niak, Bieniek ... 

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz nakrętki dla 
dzieci z PP Integracyjnego.   

 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Redaktor naczelny:   Wiktoria Wolny,    Kuba Kosiorek- zastępca redaktora, 
Tomasz Walerus,   Damian Staś,   Kuba Panic,   Daniel Michalski,   Paulina Sakowska,   Olga Krawczuk,   Wiktoria Pyka,    
Olimpia Siemiatkowska, 

   Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Kolorowanki na wiosenne przesilenie :) 


