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Krzy żówka wakacyjna 
    1.         

   2.          

  3.           

   4.          

 5.            

    6.         

7.       

      

  8.           

 9.            

10.             

  11.           

    12.       

  13.      

1. Stolica Polski. 
2. ………. Herkulesa – posąg z wapnia znajdujący się w Pieskowej Skale. 
3. Czerwony, polny kwiatek. 
4. Najwyższe pasmo gór w Polsce. 
5. Stolicą tego kraju są Ateny. 
6. Śniardwy lub Mamry. 
7. Można nim pływać po morzu. 
8. Państwo z Sekwaną. 
9. Aqua ………- można tam pływać i bawić się w wodzie. 
10.  Po deszczu, gdy jest słońce, pojawia się na niebie. 
11.  Często bywa na łące i łapie żaby. 
12.  Następuje po lecie. 
13.  Atlantycki, Spokojny lub Indyjski. 

Imię, nazwisko i klasa  
Hasło  

 
Kupon należy przekazać na ręce Ady Opiły do dnia 23.06.2015r. 
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Wakacje moich marzeń 

 

O jakich wakacjach marzą uczniowie naszej szkoły? 

 
Roksana Sprutta  -kl.Ia. 

− Chciałabym pojechać nad morze, 
dlatego, że lubię wszystkie 
miejsca nad Bałtykiem, a 
szczególnie Władysławowo. 

 
Daria Sikora- kl. Ib 

− Marzę o wyjeździe nad morze, 
bardzo lubię  plażę i ciepłe 
słoneczko. 

 
Nicolas Grygiel – kl. II 

− Bardzo lubię chodzić po górach i 
podziwiać piękne krajobrazy, 
dlatego marzę o podróży w 
Tatry. 

 
Mikołaj Kuźniacki – kl.III 

− Chciałbym jeszcze raz pojechać 
na wyspę tropikalną koło 
Berlina, byłem tam niedawno i 
jestem pod wielkim wrażeniem  
tego miejsca. 

 
Jagoda Pietrzak – kl. III 

− Widziałam kiedyś zdjęcia z 
Gdańska, bardzo chciałabym 
zobaczyć to miasto na żywo. 

 Opracowały: Oktawia i Maja 
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Jakie to miejsce? 
Jeżeli chcesz wziąć udziale naszym konkursie, wypełnij 
kupon, wpisując nazwę miejsca w Polsce, które przedstawiają  
ilustracje. 

1.                                           2. 

            
3. 

 
 

1. 
2. 

Imię, nazwisko, klasa 

3. 
 

Kupon należy przekazać na ręce Mai Adamek z kl. Va do dnia 23.06. 
2015 r. 
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645 - wstajemy z uśmiechem na ustach (każdego dnia z coraz 
większym),   
730 - w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do 
wszystkich (nawet do nauczycieli!); 

 

800 - 1400 - w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy 
nauczycielom (co będzie trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza), można 
nawet spróbować świecić, jak ten księżyc, całkiem przyzwoitym 
przykładem; 
w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy 
wręcz słów "proszę - dziękuję - przepraszam" i stwarzamy wrażenie, że 
się w pocie czoła jeszcze uczymy (wskazane szczególnie dla osób, 
których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt wysoka); 
wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do 
łóżka wspominamy najpiękniejsze chwile ubiegłego lata; 

 

zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej! 
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Właściwie przygotowane dzieci do opalania,  
gdy słoneczko świeci,  

noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 
Kremy z filtrem stosują,  
swoje ciało nim smarują.  

 

 

W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 
ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 
Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

bo są ku temu ważne powody!  
Możesz stracić zdrowie, życie, 

nawet jeśli pływasz znakomicie!  
 

Zakładaj gumowce albo trapery 
bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 
nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj!  
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Letnie przysmaki 

 
Już niedługo WAKACJE. Szukasz ochłody na upalne 

popołudnia? Nie musisz już  szukać przepisu na letnie desery, 

bo już go odnalazłaś/eś. Mamy dla Ciebie idealne propozycje!  
 

DESER LODOWO- BANANOWY  

Składniki:  

• 1 obrany banan,  

• 3 gałki lodów  

• (różne smaki, zależy od gustu ♥)  

• rozkruszona czekolada mleczna lub gorzka  

• (ilość i smak według apetytu ☺)  
 

Wykonanie:  
Obranego i pokrojonego banana włóż do pucharka. Gałki lodów umieść 
na owocu, całość przykryj śmietankową pierzynką i posyp dużą ilością 
czekolady. Niebo w gębie!!!!! 
 

       
 

ORZEŹWIAJ ĄCY DESER LIMONKOWY  
Składniki:  

• 1-2 gałki lodów cytrynowych  
• 1 limonka  
• kilka listków mięty  

 
Wykonanie:  
Włóż do salaterki lody cytrynowe, dodaj orzeźwiającą polewę (sok z 
limonki). Udekoruj deser listkami mięty. Smacznego!  
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Co zabrać na plażę? 

 
 
 Bez względu na to, czy zamierzasz wylegiwać się na polskiej, czy 

zagranicznej plaży, są pewne rzeczy, o których musisz pamiętać pakując torbę 

na wyjazd. Oto one: 

1. PAREO - duża chusta przyda się, by zastąpić sukienkę lub spódnicę plażową 

2. KAPELUSZ - podczas upalnych wakacji ochrona głowy to podstawa, 

pamiętaj o tym! 

3. KLAPKI - przydadzą się na plażę, a także pod prysznic. 

4. SUKIENKA - idealna na plażę i do spacerów po nadmorskim kurorcie. 

5. STRÓJ KĄPIELOWY - to oczywistość! 

6. SZTYFT Z FILTREM - na szkodliwe promienie słoneczne są szczególnie 

narażone nasze usta, dlatego warto je stale nawilżać i osłaniać stosując sztyft z 

filtrem. 

7. KREM DO OPALANIA Z WYSOKIM FILTREM - to absolutna 

konieczność! Nie zapominaj, że musisz się nim smarować kilka razy dziennie! 

8. APTECZKA -  jeśli wyjeżdżasz do krajów arabskich, nie zapomnij 

zapakować do apteczki środków przeciwbiegunkowych. 

9. BALSAM PO OPALANIU – konieczny do pielęgnacji spieczonej słońcem 

skóry. 
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Byliśmy w tropikach 
 Dnia 29 maja 2015 r. uczniowie klasy V, VI i I gimnazjum  
pojechali na wycieczkę na Tropical Islands koło Berlina. Po 
sprawdzeniu obecności i zajęciu miejsc w autokarze wyruszyli w drogę. 
Na miejscu  pani pilot zajęła się biletami  a uczniowie podziwiali z 
zewnątrz  ogromną kopułę wyspy. Po otrzymaniu zegarków i krótkiej 
pogadance na temat zachowania i korzystania z atrakcji, wszyscy udali 
się do szatni, a po kilku minutach byli już gotowi do wejścia w tropiki. 
Przywitała ich egzotyczna dżungla z bujną roślinnością i ptactwem. 
Większość z nich pochodziła z regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki 
Południowej. Do najciekawszych okazów należały: orchidee, rośliny 
mięsożerne, bananowce. Dodatkową atrakcją w trakcie spaceru po lesie 
tropikalnym był most nad bagnem, z którego można podziwiać nie 
tylko piękne widoki, ale również liczne gatunki ryb zamieszkujących 
namorzyny.  Na terenie lasu można było zobaczyć również pawie i 
bażanty. Spacer po Lesie Tropikalnym zaprowadził wszystkich  na 
plażę Morza Południowego. Tam czekało już wiele atrakcji: baseny z 
lazurową ciepłą wodą morską, leżaki na gorącym piasku, kolorowe 
zjeżdżalnie i palmy dające cień. Można było skorzystać  również z 
bogatej oferty gastronomicznej, więc na pewno nikt nie był głodny ani 
spragniony. Posiadacze większej gotówki euro mogli pozwolić sobie 
także na zakup pamiątek. Kilkugodzinny pobyt na wyspie pod dachem 
minął  bardzo szybko. W drodze powrotnej nie obyło się oczywiście 
bez postoju i posiłku w Mc Donalds. Wszyscy zmęczeni, ale pełni 
wrażeń wrócili do domów. 
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Uśmiechnij  się 

    
 

List Jasia z wakacji 
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie 
martwcie się o mnie. P.S. Co to jest epidemia? 
 
Żona do męża przed wyjściem na plażę:  
– Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!  
– To załóż łyżwy...  
 
Rozmawiają dwie pchły; 
- Gdzie byłaś na wakacjach? 
- W tym roku na krecie. 
 
Sąsiadka pyta sąsiadkę: 
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji? 
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale za to wiem, jakie 
przywiózł wyrażenia! 
 

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 

   

  

  
 
 
 


