
 
Bliźniaki wracają ze 
szkoły i od progu woła-
ją:  
- Mamo, mamo! Wygra-
łaś konkurs klasowy 
"Czyja mama jest naj-
piękniejsza?". Wszy-
scy głosowali na swoje 
własne ma-
my, a Ty 
dostałaś 
dwa głosy.... 

- Tato,już nigdy więcej 
nie pójdę z tobą na 
sanki!  
- Nie gadaj tyle synu 
tylko ciągnij! 

Czym się 
różni czer-

wona 
skar-

petka od czerwonej 
róży.  
Zapachem. 

Jak nazywają 
się małe sowy które 
mówią ,,TAK''  
TAKSÓWKI 

Co to znaczy jak ktoś 
znajdzie 4 podkowy?  
- To znaczy, że gdzieś w 
pobliżu koń lata boso. 

Nauczyciel języka 
polskiego pyta się 
uczniów:  
- Jak brzmi liczba mno-
ga do rzeczownika 
"niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 

PSY WYJĄ DO KSIĘ-
ŻYCA -Myślisz, że na 
Księżycu ktoś mieszka? 
– pyta pierwszy pies.  

-Pewnie, 
prze-
cież 
tam cią-
gle pali 
się 
światło.  

-Na 
podstawie czego może-
my stwierdzić, że Zie-
mia jest okrągła?  

- No, chociażby po glo-
busie.  
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W numerze m.in.. 
 
 Ciekawe strony www 
 Polecam, obejrzyj 
 Polecam, przeczytaj 
 Dlaczego wart uczyć 

się języków obcych? 
 
 Warto zwiedzić… 
 
 
 Wieści ze szkoły 
 Humor 
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Wakacyjne rady 
 
Głowa nie jest od parady 
i służyć ci musi dalej. 
Dbaj więc o nią i osłaniaj, 
kiedy słońce pali. 
 
Płynie w rzece woda, 
chłodna, bystra, czysta. 
Tylko przy dorosłych  
z kąpieli korzystaj. 
 
Jagody nieznane  
gdy zobaczysz w bo-
rze, 
nie zrywaj! nie zjadaj! 
bo zatruć się możesz. 
 
Urządzamy grzybobranie. 
Jaka rada stąd wynika? 
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 
Nie wkładaj go do koszyka.  
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CIEKAWE STRONY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

konspekty zajęć, infor-
macje oświatowe, sce-
nariusze treningu kre-
atywności. 

 

Dla dzieci: 

Astralandia - serwis 
dla dzieci, rodziców i 
nauczycieli. Dla dzieci: 
gry, puzzle, kolorowan-

ki, galerię prac. Dla ro-
dziców: artykuły, pora-
dy, konkursy i informa-
cje o imprezach dla 
dzieci. Dla nauczycieli: 

Bajarka - księgarnia 
internetowa z bajkami 
dla dzieci, w której 
wybrane książki można 
otwierać, przeglądać, a 

nawet kartkować słu-
chając przy tym szele-
stu stron. 

cją dla odwiedzających 
są gry i zabawy z ulu-
bionymi bohaterami 
oraz opisy bajkowych 
postaci. 

Disney - polska strona 
internetowa Disneya 
zawierająca informa-
cje o filmach i seria-
lach. Dodatkową atrak-

liczenie, dodawanie, 
odejmowanie, porówny-
wanie liczb oraz ta-
bliczka mnożenia. 

Gry matematyczne -  
program wspomagający 
naukę podstawowych 
zagadnień matema-
tycznych takich jak 

Dla Młodzieży: 

 

Bezpłatny telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży 
http://www.116111.pl/ 
 
Polski Portal Edukacyj-
ny       http://
eduseek.interklasa.pl/ 

w.slowka.pl/ 
 
Encyklopedia Powszech-
na PWN    

 
Serwis Młodzieżo-
wy             http://www.mp
ortalik.com/ 

Nauka języka angielskiego 
http://www.angielski.edu.p
l/ 
 
Nauka języ-
ków                    http://ww
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r. wszyscy uczniowie naszej 
szkoły (SP i gimnazjum) 
wzięli udział w grywaliza-
cji. Główny cel gry był 
zgodny z 7 celem Zrówno-
ważonego Rozwoju - 
„Zapewnić wszystkim do-
stęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowocze-
snej energii po przystępnej 
cenie”. Ponadto mieliśmy 
n a  u w a d z e : 
- popularyzację wiedzy na 
temat odnawialnych źródeł 
e n e r g i i , 
- zwrócenie uwagi na istot-
ną rolę, jaka powinna od-
grywać energia przyjazna 
ś r o d o w i s k u , 
- kształtowanie wśród mło-
dych ludzi poczucia odpo-
wiedzialności za środowi-
sko, znajdowania rozwiązań 
sprzyjających rozwojowi 
e c o e n e r g e t y k i ,  
- promocję wykorzystania 
odnawialnych źródeł ener-
gii: biomasy, wody, wiatru, 
słońca i energii wnętrza 
Z i e m i , 
- stworzenie uczniom moż-
liwości zaprezentowania 
wiedzy z obszaru OZE. 
    Działania rozpoczęły się 

kilka dni przed finałem gry. 
Każda z klas została podzie-
lona na pięć grup zgodnych 
z OZE (energia wiatru, ener-
gia słońca, energia ziemi, 
energia biomasy, energia 
wodna). Zadaniem grup było 
pogłębienie wiedzy z zakre-
su wylosowanej „energii”. 
Poza tym klasy IV – VI SP 
ora z 
I – 
III G 

przedstawiły znak graficzny 
wybranego źródła energii w 
postaci plakatu. Farmę wia-
traków wykonały kl. 0a i kl. 
0b, a kl. I – III zgłosiły do 
konkursu samodzielnie wy-
konane proporczyki z autor-
skim spojrzeniem na odna-
wialne źródła energii. Na 
terenie boiska szkolnego 
przygotowanych zostało 5 
stacji. Przy każdej z nich 
zadaniem uczniów było 
zdobycie maksymalnej ilości 
punktów odpowiadając na 
wylosowane pytania, układa-
jąc puzzle, rozwiązując krzy-
żówkę lub wykreślankę. 
Rywalizacja była zacięta, 

szczególnie w kl. II 
SP. I to właśnie one, kl. IIa i kl. 
IIc zdobyły I miejsce w grywali-
zacji w swojej kategorii. W kate-
gorii kl. IV – VI zwyciężyła kl. 
Vb, zaś w gimnazjum kl. III b. 
Trudy pracy zostały nagrodzone. 
Uczniowie zwycięskiej klasy 
otrzymali w ramach nagrody 
l o d y . 
    Pogoda dopisała, pomysł na 
przekazanie wiedzy z zakresu 
OZE spodobał się uczniom, a co 
najważniejsze obudził w nich 
odpowiedzialność za środowisko. 
Zrozumieli, że każda działalność 
człowieka tak jak bieg, uprawa 
roli, jazda samochodem, ogrze-
wanie domu, a nawet oglądanie 
telewizji wymaga energii, którą 
należy pozyskać z jakiegoś źró-
d ł a . 
    „Bez względu na to, ile ma się 
lat, trzeba dbać o świat!” – to 
hasło wymyślone przez kl. II c 
S P ! 
    Bardzo dziękujemy szczegól-
nie tym nauczycielom, którzy 
obsługiwali stacje, wychowaw-
com, dyrekcji i uczniom, którzy 
wykazali się wielkim zaangażo-
waniem w realizacji tematu. 

W.Stankonowicz, 
D.Witkowska, A.Skrzypiec 



Najmłodsze dzieci pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń, 

zaaranżowały Mamom, oprócz 
wzruszających przeżyć ducho-
wych, bogatą gamę doznań 
kulinarnych. I tak na przykład 
uczniowie kl. II c poczęstowali 
swoje Mamy wytworzonym 
własnoręcznie deserem Tirami-
su. Ponadto zaprosili gości do 
udziału w konkurencji, zaczerp-
niętej z jednego z teleturnieju – 
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Dzień Matki w klasach 0-III 

Wiosna 2017 

„Kocham Cię, Polsko”. To 
była radosna zabawa literka-

mi. Szczęśliwe Mamy i 
rozanielone dzieci nie 
kryły swojego zadowo-
lenia takim przyjęciem. 
„Zerówiaki” wręczyły 
swoim Rodzicom posa-
dzone dużo wcześniej 
piękne kwiaty doniczko-
we. Uczniowie kl. I – III 
laurki, karty z życzenia-
mi, precyzyjnie wyko-
nane papierowe kwiaty, 

s e r c a  i  p o r t r e t y .  
    Bardzo dziękujemy Ro-
dzicom za wspólnie spędzo-
ny czas. 
 
AS 

Dzień Matki w kl. 0 
– III obchodzony był 
w dwóch termi-
nach. Kl. O cele-
br owała  ten 
dzień 26 maja, 
natomiast kl. I – 
III przygotowały 
uroczystość 25 
maja. Starania do 
u r o c z y s t o ś c i 
zaczęły się kilka 
tygodni wcze-
śniej. A kiedy 
nadszedł już ten mo-
ment, odświętnie 
ubrane, z najwięk-
szym stopniem goto-
wości i skupienia, 
zaprezentowały Ma-
mom swoje umiejęt-
ności wokalne, ta-
neczne, recytatorskie, 
a nawet kulinarne. 

Zajęcia kulinarne 
Uczniowie kl. 
II c SP w celu 
„poszukiwania” 
energii wraz z 
wychowawczy-
niami zorgani-
zowali zajęcia 
k u l i n a r n e . 
Przygotowywa-
li deser – Tira-
misu, prezent dla mamy. 
Odkryli, że wykonanie 
deseru pochłania dużo 
energii, i to nie tylko 

Młodzi kucharze starali 
zamieniać mikser na 
trzepaczkę – jednak nie 
trwało to długo. Lekcja 
miała na celu ukazanie 
wykorzystania energii w 
gospodarstwie domowym. 
Uczn iow ie  zgodn ie 
stwierdzili, że warto na 
potrzeby domu mieć 
swoją własną „małą elek-
trownię”. 
Aneta Skrzypiec 

potrzebnej do działania 
miksera, lodówki czy 
czajnika, ale również 
energii „własnych rąk”. 

              

Sudoku, szyfry, gra plan-
szowa, przepis prosto z 
kawiarni Panini & Ber-
nard, quiz o Valleby czy 
psychozabawa - każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.  
 
Kolejne tytuły serii Biuro 
Detektywistyczne Lassego 
i Mai od kilku lat wybiera-
ne są książką roku przez 
szwedzkie Jury Dziecięce, 
czyli niemal 50 000 głosu-
jących dzieci, a tym sa-
mym nie schodzą w Szwe-
cji z list bestsellerów. W 
Polsce również cieszą się 
dużą popularnością.  
Akcja książek rozgrywa 
się w małym szwedzkim 
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Polecam, przeczytaj 

 

11-letnia Felicja od 
zawsze marzy o tym, by 
zostać baleriną w ope-
rze. Razem z najlep-
szym przyjacielem, 
spryciarzem Wiktorem, 
ucieka z sierocińca, by 
spróbować sił  w pary-
skiej szkole baletu. 
Dzięki swej pasji, uro-
kowi i talentowi trafia 
pod opiekuńcze skrzydła 
dawnej gwiazdy baletu 
Madame Odetty, która 
otworzy przed dziew-
czynką magiczny świat 
tańca i muzyki. Wielkie 

plany małej 
Felicji może 
pokrzyżować 
jej największa 
rywalka – pod-
stępna Kamila, 
której matka 
nie cofnie się 
przed niczym, 
by utorować 
córce drogę do 
kariery. Na 
szczęście Feli-
cja zawsze 
może polegać na Wikto-
rze i Madame Odetcie, 
którzy nie pozwolą jej 

z wą t -
pić w 
siebie 
i w 
swoje 
m a -

rzenia.  

 

Polecam, obejrzyj 

miasteczku Valleby i jego 
okolicach. Główni bohate-
rowie, Lasse i Maja, chodzą 
do tej samej klasy i wspól-
nie prowadzą małe biuro 
detektywistyczne. 

Książki świetnie nadają się 
dla dzieci, które właśnie 
zaczynają samodzielnie 
czytać. Duża czcionka, duża 
ilość charakterystycznych 
czarno-białych ilustracji 
oraz trzymająca w napięciu 
akcja sprawiają, że nawet 
najbardziej oporni mali czy-
telnicy czytają je z wypie-
kami na twarzach. 
 
Źródło: empik.pl 

Książka na wakacje dla 
wszystkich fanów Lassego 
i Mai. Znajdziecie tu nowe 
opowiadanie o dwójce 
detektywów oraz mnóstwo 
zadań i zagadek.  



zmienionej tłu-
maczeniem for-
mie. 

Podróże 
Czujesz się pewniej i 

swobodniej pod-
czas wyjazdów 
zagranicznych, 
ponieważ potrafisz 
się porozumieć.   

 
Możesz na-

wiązywać ciekawe 
znajomości. 

   

Poznajesz 
ludzi mieszkających 
w danym kraju i do-
wiadujesz się od nich 
ciekawych rzeczy. 

 
Dostęp do dzieł 

w oryginalnej 
wersji języ-
kowej 

Czytasz książki 
w oryginale.  

 
Oglądasz filmy 
bez napisów/bez 
lektora. 

. 
żródło: 

www.eksperciwoswia
cie.pl 
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? 

        WIOSNA 

Globalnie o energii 

   W ramach przygotowywa-
nia się uczniów klasy IVb do 
Grywalizacji zostały prze-
prowadzone zajęcia mające 
na celu zapoznanie dzieci ze 

źródłami energii odna-
w i a l n e j .   
    Dzięki spotkaniu 
uczniowie potrafią wy-
mienić odnawialne źró-
dła energii, wyjaśnić na 
czym polega pozyskiwa-
nie energii ze źródeł 
odnawialnych, wskazać 
korzyści wynikające ze 
stosowania odnawial-

nych źródeł energii, wska-
zać wady utrudniające po-
wszechne stosowanie tych 
źródeł energii, podać przy-
kłady wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. 
    Oprócz części teoretycz-
no – ćwiczeniowej ucznio-
wie wykonali plakaty 
przedstawiające graficzny 
znak  energii wodnej.  

Praca 
Znając język 

obcy, masz większe 
możliwości na rynku 
pracy. 

 
Możesz otrzy-

mać lepiej płatną pra-
cę. 

 
Zrozumienie innej 

kultury 
Poznajesz różne 

aspekty kultury 
danego kra-
ju, lepiej ro-
zumiesz je-
go miesz-
kańców oraz 
sam język.  
 

 Masz dostęp do 
źródeł w ory-
ginalnym 
języku – w 
pierwotnej, a nie-
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Warto zwiedzić... 
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Klif Orłowski 

Klif Orłowski to jeden z najbar-
dziej malowniczych fragmentów pol-
skiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
Zbudowany z gliny morenowej brzeg 
Kępy Redłowskiej rozciąga się na 
długości 650 metrów.  
Ponieważ wciąż znajduje się pod 
wpływem działania wiatru i morskich 
fal, zmienia wygląd co roku. 
 Klif można podziwiać zarówno z 
plaży - piękna trasa spacerowa pro-
wadzi z Gdyni do Sopotu, jak i z je-
go szczytu, skąd rozpościera się 
niesamowity widok na osuwiska, molo 
orłowskie i Bałtyk, który widziany z 

tej wy-
sokośc i 
nabiera 
n iespo-
tykanej 
barwy.  
 
turystyka.wp.pl 
 

 

Krzywy las pod Gryfinem 
 

Sosnowy bór o zdumiewających 
k s z t a ł t a c h  k r y j e  s i ę 
pod Gryfinem (woj. z zachodniopo-
morskie). Składa się z ponad 400 
identycznie wygiętych drzew, które 
zostały tu posadzone tuż przed II 
Wojną Światową. Jak doszło do po-
wstania będącego pod ochroną lasu 

do dziś nie wiadomo. Najbardziej 
prawdopodobna teza mówi, że obcię-
to je wszystkie tuż po posadzeniu, 
po czym gałązka boczna zamieniła 
się w pień, w konsekwencji czego 
skierowała się do nieba. Aby zoba-
czyć to osobliwe miejsce, należy 
dotrzeć do wsi Nowe Czarnowo, 
skąd szlakiem pieszym można dojść 
do tego wyjątkowego pomnika przy-
rody.  


