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 Wiera Badalska 

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 borze,                                                            

nie zrywaj! Nie zjadaj,                                         

bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

 



 

 

    Z życia szkoły 

    Na każdy temat - wywiad 

    Trochę o modzie 

    Warto przeczytać 

    Mój pupil 

    Na sportowo 

    Warto odwiedzić 

    Rusz głową 

    Sonda 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 
______________________________ 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY „ECHA” 
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    Patryk                        Aneta                     Opiekun: 

                                                   Iwona Białas-Rychlak

Drodzy Czytelnicy! 

       Już za parę dni, za dni parę weźmiesz 

plecak swój i gitarę ... Tak, nareszcie               

nadszedł najbardziej wyczekiwany czas, 

czyli WAKACJE!!! Skończył się kolejny 

rok szkolny i po dziesięciu miesiącach 

wytężonej pracy udajemy się na zasłużony 

wypoczynek:) Już „wołają” nas góry, lasy  

i łąki, czeka ciepła woda w jeziorze ... 

       Jednak zanim pożegnacie się ze szko-

łą, zajrzyjcie do kolejnego numeru „Echa” 

i zobaczcie, co dla Was przygotowali-

śmy:)  

       Zapraszamy do lektury naszego                

pisemka. Każdy na pewno znajdzie tu coś 

dla siebie:) Miłego czytania!!!                                                                                   

Zespół Redakcyjny 



 

Sukces plastyczny Sebastiana:) 

15 kwietnia w Gminnej Izbie Regional-

nej im. Remusa w Łebnie odbyło się 

wręczenie nagród laureatom Konkursu 

Plastycznego "Wielkanoc w tradycji 

kaszubskiej". Uczeń naszej szkoły, Seba-

stian Lesner (klasa IV)) zdobył III miej-

sce w kategorii klas IV-VI:) 

 

Gratulujemy i życzymy                                         

dalszych sukcesów!!! 

 

Izotoniki i energetyki -                                  

pić czy nie pić? 

16 kwietnia naszą szkołę odwiedziły                      

panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wejherowie. Spo-

tkały się z uczniami, aby porozmawiać                 

o neonowych i dodających skrzydeł na-

pojach, czyli izotonikach oraz energety-

kach. W swoim wykładzie próbowały 

wspólnie z nimi odpowiedzieć na kilka 

pytań. Dla kogo są przeznaczone te napo-

je? Co zawierają w swoim składzie?                            

Pić czy nie pić? 

 

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczają-

ce:) Z pewnością "wyjdzie dzieciom                    

na zdrowie"! 

 

Wyróżnienie Zuzi :) 

Nasza uczennica - Zuzanna Rychlak (kla-

sa V) zdobyła wyróżnienie w Ogólnopol-

skim Konkursie Plastycznym pod ha-

słem "Morze żywi i bogaci":) 

 

Gratulujemy i życzymy                                     

dalszych sukcesów:) 

 

Sprzątaliśmy Częstkowo:) 

W dniach 17-18 kwietnia Gmina Szemud 

zorganizowała akcję „Sprzątamy Naszą 

Gminę – 2015”. Ochoczo do niej przystą-



piliśmy, bo wiemy, jak ważne jest dbanie  

o środowisko naturalne oraz ład i porządek 

w najbliższej okolicy:) 17 kwietnia 

uczniowie wraz  z opiekunami, wyposaże-

ni w worki i rękawice ochronne, z zapałem 

przemierzali Częstkowo w poszukiwaniu 

porzuconych na poboczach, drogach                            

i w lasach śmieci. Okazało się, że od wrze-

śnia (kiedy to "SPRZĄTALIŚMY 

ŚWIAT") przybyło ich całkiem sporo.  

Jednak z taką armią miłośników ekologii 

nie miały żadnych szans. Spisaliśmy się   

na medal! 

 

Nasze Częstkowo znowu jest czyste:) 

 

Sukces Ani na Gminnym                      

Konkursie Recytatorskim                      

Literatury Kaszubskiej                      

"Rodnô Mòwa":) 

 

Dnia 17 kwietnia w Bibliotece Publicznej 

Gminy Szemud odbył się Gminny Kon-

kurs Recytatorski Literatury Kaszub-

skiej „Rodnô Mòwa”. Nasza uczennica, 

Anna Rompca zdobyła I miejsce w kate-

gorii klas I-III:) Gratulujemy:) 

 

Światowy Dzień Ziemi! 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy 

Dzień Ziemi! Z tej okazji odbył się apel, 

podczas którego wystąpili uczniowie klasy 

IV. Zorganizowano również międzyklaso-

wy konkurs "Nasz pomysł na odpady". 

Każda klasa wykonała przedmioty uży-

teczne lub zabawki z niepotrzebnych rze-

czy: gazet, puszek, butelek, foliowych re-

klamówek, kartonów ... i innych odpadów. 

 

W kategorii: ZABAWKA I miejsce zdoby-

ła klasa Ib:) W kategorii: PRZEDMIOT 

UŻYTECZNY I miejsce zdobyła klasa V:) 

GRATULUJEMY!!! Na koniec wszyscy 

zostali obdarowani słodkimi upominkami:) 

 

"MISTRZ ORTOGRAFII":) 

23 kwietnia odbył się III Szkolny Kon-

kurs Ortograficzny "MAŁY MISTRZ 

ORTOGRAFII" / "MISTRZ ORTO-

GRAFII".  



Jego laureatami zostali: 

Klasy II - III 

Mały Mistrz Ortografii -                                     

Helena Nowicka (klasa III)                                                                        

I Mały Wicemistrz Ortografii  -                           

Julia Bartecka (klasa III)                                                         

II Mały Wicemistrz Ortografii -                               

Wiktoria Hommel (klasa III) 

 

Klasy IV-VI 

Mistrz Ortografii -                                                                           

Sebastian Lesner (klasa IV)                                                                     

I Wicemistrz Ortografii -                                       

Zuzanna Rychlak  (klasa V)                                            

II Wicemistrz Ortografii -                                    

Jakub Hommel (klasa V) 

 

 

II miejsce na Międzyszkolnej 

Olimpiadzie  w Łebnie:) 

27 kwietnia uczestniczyliśmy w Mię-

dzyszkolnej Olimpiadzie w Łebnie.                

Naszą szkołę reprezentowały trzyosobowe 

zespoły z czterech klas. Po rozegraniu 

wszystkich konkurencji nasza drużyna 

uplasowała się na II miejscu:) BRAWO!!! 

 

 

Zdobyliśmy III miejsce                                   

w Gminnym Turnieju BRD 

27 kwietnia w Szemudzie odbyły się 

gminne eliminacje XXXVIII Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-

chu Drogowym. Naszą szkołę reprezen-

towała drużyna w składzie: Angelika Brze-

ska (klasa VI), Klaudia Willa (klasa VI),               

Adrian Reszka (klasa VI), Adam Rompca 

(klasa VI). Świetnie się spisali i zdobyli III 

miejsce:) BRAWO CZĘSTKOWO!!!  

 



 

"Sąd nad papierosem" 

Na przełomie kwietnia i maja obchodzili-

śmy Tydzień Przeciwdziałania Uzależ-

nieniom. Każda klasa wspólnie z wycho-

wawcą przygotowała prezentację poświę-

coną wybranym zagadnieniom związanym                 

ze zdrowiem, bezpieczeństwem, uzależ-

nieniami.

 

Uczniowie klasy V zamienili salę                    

gimnastyczną w salę rozpraw i przeprowa-

dzili  "sąd nad papierosem", który                       

zakończył się  SKAZANIEM OSKAR-

ŻONEGO NA ABSOLUTNE POTĘPIE-

NIE!!! Po zakończeniu rozprawy wszyscy 

uczniowie otrzymali ulotki obrazujące 

szkodliwy wpływ papierosów  na zdrowie  

i życie ludzi. 

 

Wolę SPORT! 

 

Klasa II zaprezentowała scenkę zatytuło-

waną: "Wolę SPORT!". Udowodniła                  

w niej, że ruch i uprawianie sportu przyno-

si o wiele więcej korzyści niż siedzenie 

przed telewizorem, komputerem czy zaja-

danie się niezdrowymi przekąskami. 

 

"PIRAMIDA ZDROWEGO      

WYBORU" 

 

29 kwietnia uczniowie klas I-III uczest-

niczyli w warsztatach "PIRAMIDA 

ZDROWEGO WYBORU". Dzieci zdo-

były wiedzę z zakresu zdrowego i racjo-

nalnego odżywiania. Dowiedziały się mię-

dzy innymi, jakie znaczenie i udział w co-

dziennej diecie mają poszczególne grupy 

produktów. Mogły również skomponować 

własne musli, a także utrwalić zdobyte 

wiadomości, rozwiązując zadania w karcie 

pracy. 

 

STOP! Mówię NIE! 

29 kwietnia obejrzeliśmy kolejne prezen-

tacje w ramach Tygodnia Przeciwdziałania 

Uzależnieniom.  



 

Uczniowie klasy VI i IV przedstawili sku-

teczne sposoby odmawiania, czyli postawy 

ASERTYWNE. 

 

Czy jesteś uzależniony/ -a                          

od komputera lub Internetu? 

Komputer i Internet to źródło informacji                  

i rozrywki, ale źle używane mogą stać się 

przyczyną kłopotów i prowadzić do uza-

leżnienia. Problem ten przedstawili w swo-

jej scence uczniowie klasy III. 

 

A czy Ty jesteś uzależniony/ -a od kompu-

tera, gier komputerowych lub Internetu? 

 

„Kto się codziennie myje,                               

ten długo pożyje!” 

30 kwietnia obejrzeliśmy trzy ostatnie 

wystąpienia przygotowane w ramach Ty-

godnia Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Uczniowie klasy Ia zaprezentowali scenkę 

pt. "Kto się codziennie myje, ten długo 

pożyje!" 

 

Uczniowie klasy Ib w swoim przedsta-

wieniu przestrzegali przed niezdrowym 

odżywianiem i brakiem higieny. Ostrze-

żeniem dla wszystkich stała się postać 

Marlenki, którą przez złe nawyki spotkało 

wiele nieprzyjemnych sytuacji. 

 

 

Witaminki, witaminki...                               

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, czyli 

"zerówkowicze" namawiali do jedzenia 



owoców i warzyw, które zawierają dużo 

witamin:) Zaprosili nas również na mały 

poczęstunek - "bombę witaminową":) 

 

Było smacznie i baaaaardzo zdrowo:) 

 

Nasi drugoklasiści wygrali                        

wyjazd do Warzenka! 

Przez cały kwiecień trwało głosowanie 

internetowe na prace plastyczne dotyczące 

25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdań-

skiej. Główną nagrodę w postaci trzydnio-

wego pobytu w Ośrodku Szkoleniowo Ko-

lonijnym w Warzenku na Kaszubach zdo-

byli nasi uczniowie! Internauci oddali po-

nad 24 tysiące głosów na tę pracę!  

 

 Wszystkim internautom                                   

dziękujemy za wsparcie:) 

 

Święto Konstytucji 3 Maja:) 

 

4 maja w naszej panował wyjątkowo pod-

niosły i odświętny nastrój. Tego dnia              

podczas uroczystego apelu uczciliśmy 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patrio-

tycznych, w których dominowały trzy 

ważne dla każdego Polaka słowa: WOL-

NOŚĆ, NARÓD, OJCZYZNA. 

 

Przygoda z historią                                     

na Westerplatte:) 

5 maja uczniowie klasy II i III wzięli 

udział w grze edukacyjnej „Westerplatte 

– znajdź klucz do historii” przygotowanej 

przez Muzeum II Wojny Światowej.                 

Dzieci otrzymały zadania, które przygoto-

wano w taki sposób, aby poprzez rozwią-

zywanie historycznych zagadek efektywnie 

połączyć zdobywanie wiedzy i zabawę, 

ucząc jednocześnie pracy w zespole.                   

W grze uczestniczyli również rekonstruk-

torzy, którzy pomagali uczniom wykony-

wać zadania oraz opowiadali o wyposaże-

niu i umundurowaniu żołnierzy w okresie 

II wojny światowej. 



 

To była wspaniała przygoda:) 

 

"UROKI WIOSNY":) 

6 maja w Wiejskim Ośrodku Kultury                   

w Łebnie  odbyło się wręczenie dyplomów 

i nagród laureatom gminnego konkursu 

plastycznego "UROKI WIOSNY". W tym 

zaszczytnym gronie znalazło się aż czworo 

uczniów z naszej szkoły:  

Nina Kaźmierczak (klasa IV) - III miejsce                     

Helena Nowicka (klasa III) - wyróżnienie 

Maja Naczk (klasa "0") - wyróżnienie                  

Sebastian Lesner (klasa IV) - wyróżnienie  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Tydzień Bibliotek                                           

i Mistrz Pięknego Czytania:) 

W dniach od 8 do 15 maja obchodziliśmy 

w naszej gminie Tydzień Bibliotek                  

pod hasłem "Wybieram Bibliotekę".                        
Z tej okazji Biblioteka Publiczna Gminy 

Szemud przygotowała wiele atrakcji,                  

w których uczestniczyli także uczniowie 

naszej szkoły:) 11 maja odbył się konkurs 

czytelniczy "Mistrz Pięknego Czytania". 

Wzięły w nim udział dzieci z klas I -III.   

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 

komisja wyłoniła zwycięzców:) 

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania klasy I 

otrzymali: Mateusz Lesner                                 

oraz Wiktoria Stanulewicz:)                                 

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania klasy II 

otrzymał Paweł Pesta:)                                      

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania klasy III 

otrzymała Helena Nowicka:) 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

"Marzenia" - spotkanie autorskie 

z dr Elżbietą Zubrzycką:) 

12 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, 

odbyło się spotkanie autorskie z dr Elż-



bietą Zubrzycką. Wzięli w nim udział 

uczniowie klasy IV wraz ze swoimi rodzi-

cami. Uczestnicy spotkania rozmawiali              

o marzeniach i ich realizacji oraz wierze 

we własne siły. Pisarka opowiadała rów-

nież o dzieciństwie i przygodach podróżni-

ka Marka Kamińskiego. Zachęcała też               

do przeczytania książki pt. "Marek - chło-

piec, który miał marzenia". 

 

To było bardzo ciekawe i inspirujące                 

spotkanie:) 

 

Spotkanie autorskie z Tomaszem 

Fopke i promocja książki                   

"Brzechwa dzecoma":) 

13 maja gościliśmy Tomasza Fopke - 

poetę, kompozytora, autora wielu książek                    

po kaszubsku. Spotkanie zorganizowała 

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud.  

 

Tematem przewodnim była książka "Brze-

chwa dzecoma", zawierająca najpiękniej-

sze wiersze dla dzieci, które Tomasz Fopke 

przetłumaczył na język kaszubski. Autor 

opowiadał o swojej pracy, czytał utwory                  

i odpowiadał na pytania uczniów. Nie za-

brakło też wspólnej zabawy z poezją:) To 

było bardzo ciekawe i radosne spotkanie:) 

 

Szkoła tolerancji w przedstawieniu 

pt. "Brzydal":) 

14 maja uczniowie klas 0-III uczestniczyli 

w przedstawieniu pt. "Brzydal" w wy-

konaniu aktorów Agencji Artystycznej 

"Horyzont" z Krakowa. Spektakl dotyczył 

problemu tolerancji. W łatwy i atrakcyjny 

sposób uczył dzieci, jak szanować i akcep-

tować odmienności oraz ludzi z wadami 

lub ułomnościami. Aktorzy poprzez grę                   

i dialogi z dziećmi udowodnili, że inny nie 

znaczy gorszy!!! 

 

To była bardzo cenna lekcja:) 

 

Angelika najlepsza w rzucie                  

piłeczką palantową:) 

15 maja w Łebnie odbył się Gminny 

Turniej Czwórboju Lekkoatletycznego. 
Nasza uczennica Angelika Brzeska (klasa 



VI) zdobyła I miejsce w rzucie piłeczką 

palantową:) 

 

BRAWO ANGELA:) TAK TRZYMAJ!!! 

 

Bądź na czasie,                                          

wybierz  komunikację miejską:) 

18 maja uczniowie klasy IV i V uczestni-

czyli w zajęciach z wychowania komuni-

kacyjnego, zorganizowanych przez Me-

tropolitalny Związek Komunikacyjny Za-

toki Gdańskiej. W trakcie kursu uczniowie 

zapoznali się z różnorodnymi formami 

komunikacji miejskiej oraz ich wpływem 

na środowisko. Porównywali wady oraz 

zalety korzystania z komunikacji miejskiej                         

i transportu indywidualnego. Poznali rów-

nież rodzaje obecnie dostępnych biletów 

oraz możliwe drogi ich nabycia. Uczyli się 

także korzystania z rozkładów jazdy i sa-

modzielnego planowania podróży. Znacz-

na część kursu poświęcona była kwestii 

bezpieczeństwa oraz kultury w środkach 

komunikacji Nie zabrakło pytań, zadań, 

konkursów i oczywiście nagród:) 

 

To były bardzo ciekawe i wartościowe 

zajęcia. 

 

"Jesteśmy mieszkańcami                          

naszej Ziemi":) 

Trzy uczennice klasy "0" zostały laureat-

kami międzyprzedszkolnego konkursu 

"Jesteśmy mieszkańcami naszej Ziemi", 

zorganizowanego przez Szkołę Podstawo-

wą nr 9 w Wejherowie:) Oto one: Marty-

na Wojewska, Agata Damps, Alicja 

Gołko- Sulińska.  

 

Gratulujemy i życzymy                                      

dalszych sukcesów:) 

 

UZALEŻNIENIOM MÓWIMY 

NIE! 

Profilaktyki nigdy dość! Zgodnie z tym 

hasłem, uczniowie z klasy V i VI uczestni-

czyli 20 maja w zajęciach dotyczących 

profilaktyki uzależnień. Spotkanie po-

prowadziła Pani Ewelina Wolska-Pfeifer, 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie 

Szemud. Zajęcia przebiegły w miłej i spo-

kojnej atmosferze, a ich celem było uświa-



domienie młodym ludziom przebiegu pro-

cesu uzależnienia oraz jego konsekwencji. 

 

Pamiętajmy, że nasze życie                                

zależy od nas samych:) 

 

"Czy znasz tę baśń?":) 

20 maja odbył się XII Gminny Konkurs 

Czytelniczy "Czy znasz tę baśń?", które-

go organizatorem jest nasza szkoła. Wzięło              

w nim udział siedem drużyn trzecioklasi-

stów. Swoją obecnością zaszczycili nas: 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-

ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

Pan Tomasz Fopke oraz Kierownik Refera-

tu Oświaty, Kultury i Zdrowia Gminy 

Szemud Pani Barbara Siemek-Pawłowska. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

czuwała komisja. Uczestnicy rywalizowali 

w różnego typu zadaniach, w których mu-

sieli wykazać się znajomością wybranych 

baśni z Kaszub. W przerwie między                

etapami wystąpili uczniowie klasy V                       

w przedstawieniu pt. "Książka przed są-

dem". Wykonali także układ taneczny               

do piosenki "Kaszebsczi rock and roll".                

Po rozegraniu wszystkich konkurencji ko-

misja wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: I 

miejsce - SP Koleczkowo, II miejsce - SP 

Jeleńska Huta, III miejsce - SP Szemud. 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy                   

za udział w konkursie, a laureatom gratulu-

jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

"Portret mojej rodziny" 

22 maja odbyło się rozstrzygnięcie                    

międzyszkolnego konkursu plastycznego 

"Portret mojej rodziny", zorganizowa-

nego przez Szkołę Podstawową nr 9                    

w Wejherowie. Okazało się, że aż siedmio-

ro naszych "zerówkowiczów" zdobyło                 

I miejsce!!!  Oto oni: Maja Naczk, Mag-

dalena Żywicka, Martyna Reszka, Kin-

ga Sikora, Martyna Wojewska, Ewelina 

Majkowska, Nikola Hinc:) 

 

GRATULUJEMY: ) 



 

Moja Mama jest wspaniała:) 

26 maja obchodziliśmy jedno z najpięk-

niejszych świąt w roku - Dzień Matki:)     

 

Z tej okazji uczniowie klas 0 - III zaprosili 

do szkoły swoje mamy, aby wraz z nimi 

świętować ten wyjątkowy dzień. Dzieci 

przygotowały specjalny program arty-

styczny, podczas którego podziękowały              

za trud wychowania oraz miłość, którą 

otrzymują. Nie zabrakło też gorących             

życzeń i własnoręcznie wykonanych upo-

minków. Po występach zaproszono mamy 

na słodki poczęstunek. To była bardzo miła 

i wzruszająca uroczystość. 

 

"Ortograficzne Łamigłówki":) 

27 maja w Częstkowie miało miejsce wy-

jątkowe spotkanie z ortografią w ramach 

Wojewódzkiego Projektu. Odbył się bo-

wiem VIII Konkurs "Ortograficzne 

Łamigłówki" dla uczniów szkół podsta-

wowych klas IV-VI ze stwierdzoną dyslek-

sją rozwojową oraz III Konkurs "Orto-

graficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki", 

przeznaczony dla dzieci z klas I -III z gru-

py ryzyka dysleksji. Głównym organizato-

rem projektu jest Poradnia Psychologicz-

no-Pedagogiczna Nr 5 w Gdańsku przy 

współpracy Gdańskiego Oddziału Polskie-

go Towarzystwa Dysleksji Nr 70, a współ-

organizatorem - Prezydent Miasta Gdańska 

Paweł Adamowicz. Nasza szkoła stała się 

jednym z organizatorów terenowych tego 

przedsięwzięcia. W obu Konkursach udział 

wzięło łącznie 13 uczniów z trzech szkół: 

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracy 

jnymi w Kielnie,  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szemudzie oraz Szkoły 

Podstawowej w Częstkowie.  

 

Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej 

atmosferze. Uczniowie napisali test złożo-

ny z rozmaitych zadań, sprawdzających 

znajomość zasad ortograficznych, umiejęt-

ność ich zastosowania w praktyce, a także 

pomysłowość i kreatywność. Po godzin-

nym wysiłku umysłowym, na wszystkich 

czekał słodki poczęstunek. Kolejnym 

punktem imprezy były zabawy integracyj-

ne, którym towarzyszył śmiech i dobry 

humor. 

 

Po sprawdzeniu wszystkich testów i pod-

sumowaniu punktów, ogłoszono wyniki. 

W III Konkursie "Ortograficzne Łami-

główki. Pierwsze Kroki" laureatami zosta-

li: I miejsce - Maksymilian Klecha (Ze-

spół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi            

w Kielnie), II miejsce - Jagoda Różek 

(Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjny-



mi w Kielnie), III miejsce - Przemysław 

Miotk (Szkoła Podstawowa w Częstko-

wie). 

Wyniki VIII Konkursu "Ortograficzne 

Łamigłówki" przedstawiają się następują-

co: I miejsce - Angelika Brzeska (Szkoła 

Podstawowa w Częstkowie), II miejsce 

Dominika Szatkowska (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Szemudzie), III miejsce - 

Natalia Hallmann (Zespół Szkół z Od-

działami Integracyjnymi w Kielnie)     

 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 

nagrody książkowe oraz pamiątkowe bre-

loczki. To był  niezwykły dzień!  

 

Dzień Dziecka w Szemudzie:) 

29 maja uczniowie klas O-III uczestniczyli 

w gminnej imprezie z okazji Dnia Dziecka. 

 

Czekało tam na nich wiele atrakcji: "Baj-

kowa Podróż Dookoła Świata" z udziałem 

artystów z agencji Wertyni, malowanie 

buziek, zabawy taneczne, gry i konkursy, 

wata cukrowa, kosze pełne batonów,             

lodów, cukierków i lizaków.  Dzieci świet-

nie się bawiły:) 

 

Szóstoklasiści z wizytą w Porcie 

Lotniczym im. Lecha Wałęsy                       

w Gdańsku:) 

29 maja uczniowie klasy VI odwiedzili 

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy                      

w Gdańsku. Zwiedzili między innymi: 

terminal, halę odpraw, wnętrze samolotu               

i pas startowy. Zobaczyli też wiele cieka-

wych miejsc, do których pasażerowie nie 

mają wstępu. 

 

To była niesamowita przygoda:) 

 

Dzień Dziecka i Sportu:) 

1 czerwca obchodzimy najbardziej wycze-

kiwane przez wszystkich milusińskich 

święto, a mianowicie DZIEŃ DZIEC-

KA:) W naszej szkole, zgodnie z tradycją,  

tego dnia organizujemy także Dzień Spor-

tu:) Podwójne święto to podwójna moc 

atrakcji!!! Tak też się stało:) Od rana 

uczniowie aktywnie spędzali czas na świe-

żym powietrzu. Zespoły klasowe rywali-



zowały ze sobą w najróżniejszych konku-

rencjach. Pogoda dopisała, więc była to 

sama przyjemność:) Wychowawcy dzielnie 

wspierali swoich podopiecznych:) Odwie-

dzili nas strażacy z OSP Częstkowo i obda-

rowali dzieci słodkimi upominkami:)  

 

Miłą niespodziankę sprawiła uczniom Pani 

Maria Engelbrecht, właścicielka sklepu 

"Marysieńka", która przywiozła im zimne 

lody:) Nie zabrakło też balonów i malowa-

nia buziek:) Na koniec wybraliśmy najlep-

szych sportowców w szkole:) To był nie-

zapomniany dzień:) 

 

Rejs drugoklasistów Arką Noego:) 

1 czerwca nasi drugoklasiści uczestniczyli 

w rejsie zorganizowanym przez Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej.  

 

Była to niezwykła atrakcja przygotowana             

z okazji Dnia Dziecka. Katamaran ONYX, 

zmieniony  w Arkę Noego, płynął z Gdań-

ska do Sopotu. W czasie podróży na dzieci 

czekało wiele zabaw i atrakcji, między 

innymi zdobywanie sprawności w wiąza-

niu węzłów i malowanie twarzy. Wśród 

uczestników rejsu znaleźli się zacni goście: 

ks. bp Wiesław Szlachetka, Pani Marszałek 

Hanna Zych-Cisoń, Pani Elżbieta Płażyń-

ska. Nasi drugoklasiści mieli też okazję 

pospacerować ulicami Gdańska i Sopotu. 

Tej wycieczki z pewnością długo nie za-

pomną:) 

 

Happening w Wejherowie:) 

W dniach od 30 maja do 6 czerwca obcho-

dziliśmy XIV Ogólnopolski Tydzień              

Czytania Dzieciom. Z tej okazji członko-

wie naszego Dyskusyjnego Klubu Eduka-

cyjnego wybrali się do Wejherowa,                   

aby wśród tamtejszej społeczności promo-

wać praktykę codziennego głośnego czyta-

nia dzieciom. Zorganizowaliśmy tam 

happening.  

 

Dzięki ciekawym strojom i atrakcyjnej 

formie przyciągnął uwagę przechodniów,     

a tym samym spełnił przyczynił się                       

do promocji akcji głośnego czytania dzie-

ciom. 



 

"Ujmowanie i uzdatnianie wody" 

3 czerwca uczniowie klas IV-VI uczestni-

czyli w warsztatach ekologicznych "Uj-

mowanie i uzdatnianie wody", zorgani-

zowanych przez Komunalny Związek 

Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą 

w Gdyni oraz Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK Gdy-

nia). Zajęcia odbyły się w Stacji Uzdatnia-

nia Wody „Reda”. W pierwszej części 

warsztatów uczniowie obejrzeli prezenta-

cję multimedialną i wysłuchali bardzo cie-

kawego wykładu. Poznali zasady funkcjo-

nowania stacji ujmowania i uzdatniania 

wody oraz sposoby przekazywania wody 

pitnej do mieszkańców, a także źródła za-

grożeń dla wód podziemnych. Potem 

zwiedzili obiekty stacji. 

 

Przedstawiono im stosowane w nich urzą-

dzenia i procesy technologiczne. To były 

bardzo ciekawe zajęcia:) 

 

„Pasje i marzenia ..." 

3 czerwca w Szkole Podstawowej w Sy-

chowie odbył się finał Powiatowego 

Konkursu Plastycznego "Pasje i marze-

nia to hasło młodego pokolenia". Trzy 

nasze uczennice zostały laureatkami tego 

konkursu:) 

 

Vanessa Wojewska (klasa II) - I miejsce                

w kategorii klas I-III                                                      

Zuzanna Rychlak (klasa V) - II miejsce                

w kategorii klas IV-VI                                        

Magdalena Rompca (klasa V) - III miej-

sce w kategorii klas IV-VI 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

Finał Wielkiego Maratonu                     

Czytelniczego:) 

9 czerwca w Dworze Artusa w Gdańsku 

odbyła się gala wręczenia nagród laure-

atom i finalistom Wielkiego Maratonu 

Czytelniczego. 

 



Uczeń naszej szkoły, Szymon Kaźmier-

czak (klasa III) otrzymał wyróżnienie             
w kategorii klas I-III:) GRATULACJE!!! 

 

Wizyta w Ocean Parku:) 

11 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli 

niepowtarzalną okazję spotkać sie z naj-

większymi wielorybami, przerażającymi 

rekinami, żółwiami olbrzymimi, przesym-

patycznymi delfinami, wesołymi orkami 

oraz czterdziestką innych zwierząt mor-

skich i oceanicznych. To wszystko dzięki 

wizycie w Ocean Parku we Władysła-

wowie. 

 

Dzieci przeżyły prawdziwą wyprawę                  

w wodny świat:) Po spacerze czekał na nie 

olbrzymi plac zabaw, a na nim: trampoli-

ny, zjeżdżalnie, huśtawki, basen z kulkami 

i wiele innych atrakcji:) To była niezapo-

mniana przygoda! 

 

Zwycięstwo na IX Konkursie              

Piosenki Religijnej:) 

10 czerwca w Wiejskim Ośrodku Kultury 

w Łebnie odbył się IX Konkurs Piosenki 

Religijnej – Łebno 2015. W konkursie 

udział wzięły cztery uczennice z naszej 

szkoły (dwa zespoły): Monika Hinc (klasa 

IV) i Nina Kaźmierczak (klasa IV) oraz 

Karolina Bergman (klasa IV) i Julia 

Plotzke (klasa V). Komisja wyłoniła zwy-

cięzców w każdej kategorii wiekowej. 

 

Nasz duet w składzie: Monika Hinc i Ni-

na Kaźmierczak zwyciężył w kategorii 

klas IV-VI:) Gratulujemy!!! 

 

Sebastian i Nikodem laureatami 

ogólnopolskiego konkursu                      

Soki z klasą                                            

"Opakowanie to wyzwanie":) 

Z wielką przyjemnością informuję, że nasi 

uczniowie: Nikodem Lesner (klasa Ia)               

oraz Sebastian Lesner (klasa IV)  wygrali 

nagrodę II stopnia w postaci zestawu     

upominków w ogólnopolskim konkursie 

Soki z klasą ,,Opakowanie to Wyzwa-

nie’’.                                                                           

Ich prace można podziwiać na stronie: 
http://konkurs.sokizklasa.pl/main/zwyciezcy 

Serdecznie gratulujemy!!! 

                                                                                           

Iwona Białas-Rychlak 



 

WYWIAD Z PANIĄ                           

KATARZYNĄ HAZA -                       

NAUCZYCIELKĄ EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ                 

ORAZ TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Redaktor (R.): Ile lat pracuje Pani                           

w naszej szkole? 

Pani Haza (P.H.): W Szkole Podstawowej 

w Częstkowie pracuję już 

prawie 5 lat.  

R.: Czy od zawsze myślała  

Pani, że będzie nauczyciel-

ką? 

P.H.: Nie, nie od zawsze.  

Życie napisało jednak taki 

scenariusz i jestem z tego   

bardzo zadowolona.   

R.: Dlaczego wybrała Pani 

akurat edukację wczesnosz-

kolną? 

P.H.: Zawsze miałam bardzo dobry              

kontakt z dziećmi. Praca z nimi daje mi 

dużo satysfakcji i radości. W stosunkowo 

krótkim czasie widać efekty pracy, gdyż 

dzieci w szybkim tempie nabywają nowe 

umiejętności. Janusz Korczak pisał „Kiedy 

śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  

Te słowa motywują mnie do pracy. 

R.: Największy sukces i największa                  

porażka…? 

P.H.: Największym sukcesem jest                      

dla mnie to, że dzieci chętnie przychodzą 

na zajęcia. Cieszę się, gdy mimo trudności 

nie poddają się. Jestem pełna podziwu               

dla ich zaangażowania i wysiłku. A poraż-

ki?…… no cóż. Pewnie nadejdą… 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.H.: Cieszy fakt, że z każdym rokiem 

szkolnym w naszej szkole przybywa 

uczniów. Konieczne, w związku z tym, 

staje się podjęcie działań zmierzających   

do rozbudowy szkoły. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi                     

w swojej pracy? 

P.H.: Najbardziej nie lubię…. ”papierko-

wej roboty” . 

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-

la? 

P.H.: Najbardziej lubię w tej 

pracy dzieci, dzięki którym 

nigdy się nie nudzę i nie ma 

mowy o rutynie. To dzieci 

sprawiają, że nawet w po-

chmurny dzień świeci słońce. 

R.: Jak, według Pani, skłonić 

uczniów, aby chętnie praco-

wali nad swoimi trudnościa-

mi? 

P.H.: Bardzo ważne jest 

uświadomienie uczniom,                 

po co się uczą. Ukazuję im  

korzyści płynące ze zdobycia danej umie-

jętności. 

R.: Czym Pani się interesuje?                                                                                                                                               

P.H.: Interesuję się literaturą, teatrem                     

i sportem. Bardzo lubię oglądać mecze 

Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.H.: W wolnym czasie słucham ulubionej 

muzyki i czytam książki. Uwielbiam pie-

sze wycieczki oraz wypoczynek na łonie 

natury.  



R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.H.: Mam nadzieję, że kiedyś się spełnią 

…. 

R.:  Co chciałby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.H.: By nigdy nie wyrzekli się własnych 

korzeni i nie zatracali się w pogoni za dob-

rami materialnymi. Żeby zawsze pamiętali, 

że szczęście to małe, codzienne radości. 

Jak napisał Phil Bosmans …„ ze szczę-

ściem czasem bywa tak jak z okularami, 

szuka się ich, a one siedzą na nosie”. 

R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę dużo 

zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-

wych. 

P.H.: Dziękuję za rozmowę. 

Zuzia 

 

 

 

 

 

 

 

W poprzednim numerze pokazywaliśmy, 

dlaczego warto odwiedzić Poznań i jego 

okolice. Postanowiliśmy się tam wybrać:) 

Poniżej zamieszczamy relację z naszej 

trzydniowej wycieczki po Wielkopolsce:) 

W dniach 10-12 czerwca grupa uczniów                  

z naszej szkoły oraz Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szemudzie pojechała       

na trzydniową wycieczkę do Poznania.              

Do Poznania dotarliśmy przed 12.00.                   

W sam raz, aby obejrzeć symbol                         

tego miasta, czyli trykające się koziołki                      

na wieży ratuszowej. Po tym widowisku 

czekał nas spacer po Starym Rynku                            

i jego okolicach. Potem udaliśmy się                                 

do Rogalowego Muzeum Poznania. 

Uczestniczyliśmy w pokazie o tajemnicach 

i wypieku Rogali Świętomarcińskich.            

Poznaliśmy też elementy gwary i historii 

Poznania. Nie zabrakło oczywiście degu-

stacji:) Palce lizać! Kolejnym punktem 

naszej wycieczki była Palmiarnia Poznań-

ska. Tam przeżyliśmy niezapomnianą            

podróż po odległych kontynentach, wśród 

bogatej roślinności różnych stref klima-

tycznych. Spacer umilały nam dźwięki 

żywych ptaków oraz szum wody. Z za-

chwytem podziwialiśmy akwaria pełne 

egzotycznych ryb. Tego dnia zobaczyliśmy 

też Zamek Cesarski oraz fontannę z lwami 

z Alhambry, Uniwersytet im. Adama Mic-

kiewicza, Pomnik Poznańskiego Czerwca 

1956r., Pomnik Adama Mickiewicza                   

i gmach Opery.  

 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń dotarliśmy 

wreszcie do Szkolnego Schroniska Mło-

dzieżowego TPD, w którym czekały na nas 

obiadokolacja i nocleg:) Drugi dzień był 

równie udany! Po śniadaniu pojechaliśmy 

na Ostrów Tumski, by zwiedzić Katedrę                

z miejscem pochówku pierwszych wład-

ców Polski. Ogromne wrażenie zrobiła               

na nas Złota Kaplica ze szczątkami Miesz-

ka I i Bolesława Chrobrego. Następnie 

udaliśmy się do Kórnika. Tam podziwiali-

śmy Zamek, Muzeum Wnętrz Zamkowych                  

oraz rozległy park-arboretum. Kolejnym 

punktem wycieczki było Puszczykowo,              

a konkretnie Muzeum Literackie Arkadego 

Fiedlera z Ogrodem Kultur i Tolerancji. 



Miejsce to pełne jest niesamowitych pa-

miątek z licznych podróży pisarza. Dodat-

kową atrakcję stanowił fakt, że po muzeum 

oprowadzał nas wnuk samego Arkadego 

Fiedlera! Wszystkiego nie dało się przy-

wieźć, więc zbudowano tam między inny-

mi replikę Santa Marii - statku Krzysztofa 

Kolumba, słynnego myśliwca Hurricane'a 

oraz piramidy:) 

 Dzień zakończyliśmy atrakcją, na którą 

czekali zwłaszcza chłopcy (chociaż okaza-

ło się, że dziewczyny były równie zachwy-

cone):) Zwiedziliśmy INEA Stadion, jedną 

z aren Mistrzostw Europy w piłce nożnej, 

na której trenuje drużyna Lecha Poznań. 

Mieliśmy niepowtarzalną okazję znaleźć 

się między innymi w Sali Konferencyjnej, 

Szatni Gości, Korytarzu Sław, Sali Legend 

czy Tunelu-Strefie Zero. Przez chwilę mo-

gliśmy poczuć się jak prawdziwi zawodni-

cy:) Znaleźliśmy też czas na zakupy                 

w sklepie klubowym:) Trzeci dzień naszej 

wycieczki rozpoczął się od wizyty                    

w poznańskim Nowym ZOO, którego           

powierzchnia wynosi 117 ha. Żyje tam 

około 2 tysięcy zwierząt ponad 300 gatun-

ków! To był wyczerpujący, ale jakże nie-

samowity i interesujący spacer:) Czekała 

nas też podróż kolejką parkową "Maltan-

ka":) Jeszcze tylko zjazd kolejką górską             

w centrum sportowo-rekreacyjnym MAL-

TA SKI, wizyta w Mc Donaldzie... i moż-

na było wracać do domu:) Szkoda,  że czas 

tak szybko płynie... To była naprawdę 

udana wycieczka:) Z pewnością długo jej 

nie zapomnimy!  

Iwona Białas-Rychlak 

ZGADUJ                

ZGADULA:) 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły? 

                                                                 

Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące. 

                                                                                   

Gdy słońce mocno świeci, 

to wtedy nam się marzy,  

by koc szybko rozłożyć  

na piaszczystej ... 

                                                                           

W wodzie zawsze je zakładam, 

przez ręce, głowę. 

Już się teraz nie utopię, 

bo mam koło ... 

                                                                       

Polane śmietaną, 

cukrem posypane, 

smakują wybornie, 

w słoneczny poranek. 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 

CHRUPIĄCE GOFRY:) 

Składniki: 

 2 szklanki mąki  

 1 szklanka mleka 

 ¼ szklanki wody 

 2 jajka 

 ½ szklanki oleju 

 sól 

 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

Sposób przygotowania: 

 Białka oddzielamy od żółtek i ubi-

jamy na sztywną pianę ze szczyptą 

soli. 

  Żółtka oraz resztę składników           

łączymy ze sobą, miksujemy. 

 Dodajemy pianę i mieszamy. 

 Gotową masę wlewamy porcjami 

do gofrownicy i smażymy na złoty 

kolor. 

 Podajemy z cukrem pudrem, owo-

cami, bitą śmietaną, czekoladą ... 

 

SMACZNEGO  

Aneta 

 

Kto jest dla Ciebie wzorem                    

do naśladowania? Dlaczego? 

- Ariana Grande, bo jest świetną aktorką. 

Zuzanna Rychlak 

- Babcia, ponieważ pomaga mi w moich 

kłopotach.                                Aneta Nowicka 

- Rodzice, ponieważ mnie wychowali. 

Magdalena Rompca 

- YouTuber IsAmUxPompa, bo świetnie 

nagrywa i fajnie mówi.       Kacper Piotrowski 

- Dla mnie wzorem są rodzice, ponieważ 

pomagają w trudnych sprawach. 

Dawid Krampa 

- Mama, ponieważ daje sobie radę                      

ze wszystkim.                          Jakub Hommel 

- Mój tata, dlatego że ma wykształcenie 

takie, jakie ja chcę mieć. 

Cyprian Gołko-Suliński  

- Moja mama, ponieważ ma dużo proble-

mów, z którymi zawsze się upora. 

Agata Sikora 

- Kuzynka, bo dobrze się uczy. 

Patrycja Nowicka 

- Inspirują mnie osoby, które podążają                 

za swoimi marzeniami.                 Anna Haza 

- Moim wzorem do naśladowania jest mój 

tata, ponieważ uczy mnie tabliczki mnoże-

nia i grania w nogę.                    Julia Plotzke 

Aneta 

https://www.youtube.com/user/IsAmUxPompa


 

Bądź trendy latem! 

W dzisiejszym numerze radzimy, jak za-

dbać o doskonały look:)  

 

SŁOMIANE DODATKI 

Słomkowe kapelusze i plecione torby są 

niezbędnym uzupełnieniem stroju każdej 

plażowiczki. Można ozdobić je koralikami 

lub kolorowymi apaszkami:) 

 

 

JAPONKI 

To najlepsze obuwie na letnie upały!     

Sklepy oferują mnóstwo modeli klapek, 

zatem każdy znajdzie coś dla siebie:) 

 

 

KOLORY 

Lato kojarzy się z soczystymi, owocowymi 

barwami: żółtą, zieloną, czerwoną, poma-

rańczową czy błękitną. Nie zapominajcie  

o tym i używajcie kolorów! 

 

 

BIŻUTERIA MAXI 

Latem nosimy duże kolczyki, naszyjniki               

i bransoletki!  Im większe, tym lepiej:) 

 

 

 

 

Zuzia 



 

Marcin Szczygielski 

ZA NIEBIESKIMI      

DRZWIAMI 

Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą samo-
chodem na wymarzone wakacje. Mają wypa-
dek, po którym chłopiec trafia do szpitala,                    
a stamtąd do pensjonatu swojej ciotki w nie-
wielkim nadmorskim miasteczku. Nie potrafi 
przystosować się do nowego życia – nie doga-
duje się ani z ciotką, ani z innymi dziećmi.  

 

Czuje się samotny i marzy, by wyrwać się                          
z obcego mu miejsca. Przypadkowo odkrywa, 
że niebieskie drzwi w starym pensjonacie 
można otworzyć tak, by zaprowadziły go                   
do innego świata. Baśniowego, tajemniczego              
i na pozór przyjaznego, choć Łukasz szybko się 
przekona, że tylko do czasu... 

Paweł Beręsewicz 

NOSKAWERY 

Zuzia marzy o noskawerze. Oryginalnym, 
pachnącym, takim, jaki ma Jackson Beever.                 
I połowa (ta fajniejsza połowa) dziewczyn                  
z klasy. Kiedy dostaje go pod choinkę od babci 
– jest w siódmym niebie! Fajniejsza połowa 
wreszcie ją dostrzega! W międzyczasie Zuzia 

też coś dostrzega, coś zupełnie zaskakującego! 
I robi jej się bardzo wesoło, nawet kiedy oka-
zuje się, że TERAZ najmodniejsze są lightmany, 
a swojego noskawera może spokojnie oddać 
babci.  

 

Zabawna historia o modzie i jej uleganiu. 

Rick Riordan 

ZŁODZIEJ PIORUNA 

Co by było, gdyby Bogowie Olimpijscy wciąż 
żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby nadal za-
kochiwali sie w śmiertelnikach i śmiertelnicz-
kach i mieli z nimi dzieci, z których mogą wy-
rosnąć wielcy herosi - jak Tezeusz, Jazon                    
czy Herakles? Jak to jest być takim dzieckiem? 
 

 
 
To właśnie się przydarzyło dwunastoletniemu 
Percy'emu Jacksonowi, który zaraz po tym, jak 
dowiedział się prawdy, wyrusza na niezwykle 
niebezpieczną misję. Z pomocą satyra i córki 
Ateny Percy odbędzie podróż przez całe Stany 
Zjednoczone, żeby schwytać złodzieja, który 
ukradł przedwieczną broń masowego rażenia - 
należący do Zeusa piorun piorunów... 

Magda i Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/6115/pawel-beresewicz
http://lubimyczytac.pl/autor/25135/rick-riordan


 

Legwan zielony 

Duża, nadrzewna,                    

jaszczurka pocho-

dząca z Ameryki 

Środkowej i Połu-

dniowej. Jest rośli-

nożercą, co wiąże 

się z adaptacjami 

osmoregulacji.  

Wielkość 

Dorasta zwykle 1,5 m długości,                 

aczkolwiek kilka osobników osiągnęło 

ponad 2 m, ważąc ponad 20 kg. Często 

spotykany jako zwierzę domowe z powodu 

spokojnego usposobienia i jaskrawych 

barw, może wymagać troskliwej opieki.  

Właściwe żywienie 

Dieta legwana zielonego powinna składać 

się ze świeżych liściastych warzyw,                  

jak kapusta sitowata, kapusta warzywna 

pastewna, mniszek, rokietta siewna                  

czy jarmuż, potrzebny jest dostęp do świe-

żej wody. 

Odpowiednie warunki 

Iguana iguana dobrze prosperuje jedynie 

w temperaturze pomiędzy 26-35 °C, wy-

maga odpowiedniej ilości promieniowania 

UVA i UVB, w przeciwnym razie nie bę-

dzie w stanie wyprodukować niezbędnej 

ilości hormonu zwiększającego wchłania-

nie wapnia nazywanego witaminą D. Jego 

brak skutkuje upośledzeniem metabolizmu 

kości nawet ze skutkiem śmiertelnym. 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Magda 

 

Skok w dal 

Skok w dal to konkurencja lekkoatletycz-

na, w której zawodnicy wykonują rozbieg, 

odbijają się z jednej nogi z belki i lądują                     

na piaszczystej części skoczni. Na krawę-

dzi belki znajduje się listwa z plasteliną. 

Jeśli zawodnik podczas odbicia dotknie 

butem plasteliny, skok jest nieważny                

(decyduje ślad na plastelinie). Wynik sko-

ku jest mierzony od linii między plasteliną 

a belką do ostatniego (najbliższego belce) 

śladu pozostawionego na piasku pod katem 

prostym. Zwykle podczas zawodów (fina-

łowych) wszyscy zawodnicy wykonują 

trzy próby, a najlepszych ośmiu jeszcze 

trzy skoki finałowe. O zwycięstwie decy-

duje najdłuższa odległość w konkursie. 

Jeżeli dwóch zawodników uzyska taką 

samą odległość, o pozycji decyduje odle-

głość drugiego najdłuższego skoku każde-

go z nich. 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org     

                                 Z.R. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blino%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blino%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_%28biologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osmoregulacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_sitowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_warzywna_pastewna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_warzywna_pastewna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniszek_%28ro%C5%9Blina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokietta_siewna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarmu%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadfiolet
http://www.pl.wikipedia.org/
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

Dwóch chłopców rozmawia                                    

w przedszkolu:                                                         

- Mój tata pływa w marynarce –                    

chwali się pierwszy.                                                                  

– A mój w kąpielówkach –                              

odpowiada drugi. 

*** 

- Synku, przed godziną w szafce były dwa 

ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało?     

- To nie moja wina. Było ciemno                            

i nie zauważyłem tego drugiego. 

*** 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą               

babcia i pyta Pawełka:                                                

- Wnusiu, dobrze się chowasz?                          

- Staram się, ale mama i tak zawsze mnie 

w końcu znajdzie i wykąpie. 

*** 

Syn pyta ojca:                                                       

- Tatusiu, wiesz może, co się dzieje                     

z ludźmi, kiedy umrą?                                                    

- No cóż, synku… Prawda jest taka,                  

że zamieniają się w proch i kurz.                                

– To wygląda na to, że pod moim łóżkiem 

już paru umarło. 

*** 

W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. 

Młoda para zbliża się powoli do ołtarza. 

Wśród zebranych gości                                      

jest mała dziewczynka,                                   

która szeptem pyta swoją mamę:                                                           

- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest 

tak ślicznie ubrana w białą sukienkę?                  

- Bo widzisz, córeczko, ona chce               

wszystkim pokazać, jaka jest                            

bardzo szczęśliwa – odpowiada matka.                                                  

– To dlaczego pan młody jest ubrany                 

na czarno?         

*** 

 Dwóch malców siedzi w piaskownicy                

i dyskutuje:                                                             

- Mój tata jest najszybszy na świecie!                      

- A wcale, że nie!                                                  

- A wcale, że tak! Jest urzędnikiem.                  

Pracuje codziennie do piątej, a w domu jest 

piętnaście po czwartej.      

***  

Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. 

Podjeżdża samochód.                                         

Kierowca odsuwa szybę i mówi:                                                        

- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. 

Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. 

Samochód powoli toczy się za nim.                 

Znowu się zatrzymuje:                                                      

- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy.     

Chłopczyk ponownie kręci głową                             

i przyspiesza kroku.                                 

Samochód powoli jedzie za nim:                                                                  

- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta:  

50 zł, chipsy i cola.                                                     

– Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś matiza, 

to musisz z tym żyć. 

      *** 

Dwóch gości siedzi w kinie.                        

Pierwszy mówi:                                                     

- Podobał Ci się film?                                            

- Nie.                                                                      

– To dlaczego bijesz brawo?                          

- Bo już się skończył. 

***                  

Nauczycielka języka polskiego                          

pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika 

"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

Magda   

http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
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                                                                Wydawać czy oszczędzać? - lekcja SKO                                                                                        

z udziałem przedstawicielki                                                                                                    

Oddziału PKO Banku Polskiego:)    

Opiekun SKO                                                                                                                                                       

Iwona Białas-Rychlak 

 


