
 

       Czesław Janczarski 

Jedziemy na wakacje 
 

Jedziemy na wakacje 
do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę. 

 
Jedziemy na wakacje 
nad morze, na plażę. 
Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 
 

Jedziemy na wakacje 
w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 

 
Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 
Wyjrzyj z krzaków,              

prawdziwku, 
czekaj na nas w borze! 
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Dziękuję Wam za zaangażowanie i owocną pracę w zespole redakcyjnym.                                 

Życzę wielu sukcesów, wytrwałości i dalszego rozwoju dziennikarskiego:)   

Drodzy Czytelnicy! 

      Z ogromną przyjemnością oddajemy 

w Wasze ręce wakacyjne wydanie gazet-

ki szkolnej „Echo”:) 

      Jesteśmy na półmetku wakacji                   

i szkolne sprawy są z pewnością na koń-

cu Waszej listy zainteresowań:) Jednak 

zachęcamy do lektury naszego pisemka. 

Każdy na pewno znajdzie tu coś dla sie-

bie:)     

      Bawcie się i odpoczywajcie, bo czas 

płynie nieubłaganie i już niebawem po-

nownie zabrzmi szkolny dzwonek,               

a wraz z nim pojawią się nowe obowiąz-

ki i wyzwania:)  

      Do zobaczenia we wrześniu:) 

      Miłego czytania!!! 

                                                                                  

Zespół Redakcyjny 

 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy                                           

„Czy znasz tę baśń?” 

18 maja w Częstkowie odbył się I Woje-

wódzki Konkurs Czytelniczy "Czy znasz 

tę baśń?". Wzięło w nim udział 21 szkół   

z całego województwa pomorskiego.                

To już trzynasta edycja tego konkursu, 

jednak dotychczas obejmował swym za-

sięgiem jedynie gminę Szemud. 2-osobowe 

drużyny uczniów klas trzecich rywalizo-

wały w rozmaitych konkurencjach związa-

nych z kaszubskimi legendami. Konkurs 

zaszczycili swoją obecnością m.in.: Wizy-

tator Kuratorium Oświaty w Gdańsku            

Józef Bodio, Starosta Powiatu Wejherow-

skiego Gabriela Lisius, Wójt Gminy Sze-

mud Ryszard Kalkowski,  Radny Gminy 

Szemud Wojciech Nowicki, Kierownik 

Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia                   

w Szemudzie Barbara Siemek-Pawłowska, 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-

ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

Tomasz Fopke,  Dyrektor Biblioteki Pu-

blicznej Gminy Szemud Iwona Piastowska. 

Konkurs odbył się pod honorowym patro-

natem Pomorskiego Kuratora Oświaty    

oraz Starosty Wejherowskiego.                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu: 

I miejsce - SP w Lisich Jamach                         

(gm. Sierakowice) 

  II miejsce - SP w Częstkowie                               

(gm. Szemud) 

 III miejsce - SP w Łebnie                                       

(gm. Szemud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brawo Karolina!!! 

Mam przyjemność poinformować, że nasza 

uczennica Karolina Bergman z klasy V 

zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej 

"Młodzież na Morzu 2016" w kategorii 

"Wiedza o morzu":)  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Dziękuję Ci Mamo za to, że jesteś   

i pokazałaś mi świat...:) 

 

 

 

 

Happening z okazji                               

Ogólnopolskiego Tygodnia                   

Czytania Dzieciom:) 
                                                                                                 

W dniach od 29 maja do 5 czerwca 2016 

roku obchodziliśmy XV Ogólnopolski 

Tydzień Czytania Dzieciom. Z tej okazji 

członkowie Dyskusyjnego Klubu Eduka-

cyjnego ze Szkoły Podstawowej w Częst-

kowie po raz kolejny wybrali się do Wej-

herowa, aby wśród tamtejszej społeczności 

promować praktykę codziennego głośnego 

czytania dzieciom. Zorganizowali tam 

happening. Wydarzenie rozpoczęło się 

przemarszem dzieci przebranych za postaci 

z różnych książek i bajek. Mali aktorzy 

ochoczo przemierzali ulice miasta i zachę-

cali przechodniów do wspólnej zabawy. 

Nieśli też transparent promujący Ogólno-

polski Tydzień Czytania Dzieciom                    

oraz Dyskusyjny Klub Edukacyjny                        

ze Szkoły Podstawowej  w  Częstkowie.  

 

Widzowie chętnie włączali się do tego 

spektaklu. Z przyjemnością odrysowywali 

swoje dłonie i wpisywali tytuły ulubionych 

książek dla dzieci. Wśród najczęściej             

wymienianych tytułów pojawiały się: "Ku-

buś Puchatek" oraz "Dzieci z Bullerbyn". 

Końcowym etapem akcji był Park Miejski 

im. Aleksandra Majkowskiego. Tam odby-

ło się głośne czytanie:) Najmłodsi wejhe-

rowianie i ich opiekunowie z uwagą słu-

chali tekstów w interpretacji jednego                  



 

z naszych klubowiczów. Happening po raz 

kolejny spotkał się z miłym odzewem 

mieszkańców Wejherowa. Dzięki cieka-

wym strojom i atrakcyjnej formie przycią-

gnął uwagę przechodniów, a tym samym 

przyczynił się do promocji akcji głośnego 

czytania dzieciom. To ważne, gdyż ten 

sposób wspólnego spędzania czasu przy-

nosi wiele korzyści na każdym etapie roz-

woju: rozbudza ciekawość świata,  uczy 

myślenia i poprawia koncentrację uwagi, 

pogłębia więzi łączące rodziców i dzieci, 

wzmacnia poczucie własnej wartości, po-

maga zrozumieć siebie i innych, a także 

kształtuje nawyk czytania i zdobywania 

wiedzy na całe życie. 

 

 

 

Dzień Dziecka:) 

 

 

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziec-

ka:) Z tej okazji na uczniów czekała moc 

atrakcji:) 

 

Miłą niespodziankę sprawiła dzieciom 

Pani Maria Engelbrecht, właścicielka skle-

pu "Marysieńka", która przywiozła im 

zimne lody:) Odwiedzili nas też strażacy               

z OSP Częstkowo i obdarowali wszyst-

kich  słodkimi upominkami. Dziękujemy:) 

 

 

 

Wojewódzki Turniej "Mistrz                

Ortograficznych Łamigłówek":) 

7 czerwca w Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku 

odbył się Wojewódzki Turniej "Mistrz 

Ortograficznych Łamigłówek". Wzięli      

w nim udział laureaci konkursów tereno-

wych.  Naszą gminę reprezentowali: 

Jakub Hommel                                        
(Szkoła Podstawowa w Częstkowie)                     

Maciej Parda                                                          

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie) 

Filip Rohde (Zespół                                                

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie) 

Chłopcy spisali się na medal i świetnie 

poradzili sobie z zadaniami:) Zostali też 

określeni mianem "Właścicieli bezkonku-

rencyjnych koszulek":) 

 

GRATULUJEMY!!! 

 



 

Szóstoklasiści                                          

w Akademii Przygoda:) 

W dniach 15-17 czerwca nasi szóstokla-

siści przebywali w Akademii Przygoda  

w Lubaniu. Atrakcji było tak wiele, że nie 

sposób wszystkich wymienić:) Zumba, 

wspinaczki, park linowy, nocne podchody, 

ognisko, tyrolka nad jeziorem, konie...                   

i nocowanie w starych, dębowych becz-

kach po winie... 

 

Wszyscy świetnie się bawili i po raz kolej-

ny udowodnili, że stanowią wspaniały                                 

i niezwykle zgrany zespół:) 

 

 

Jesteśmy Liderami                                      

Lokalnej Ekologii:) 

15 czerwca reprezentacja uczniów klasy 

IV uczestniczyła w uroczystości podsu-

mowującej działalność edukacyjną Ko-

munalnego Związku Gmin „Dolina Re-

dy i Chylonki”, która odbyła się w Parku 

Naukowo - Technologicznym w Gdyni.                  

Przez cały rok szkolny realizowaliśmy 

projekt i walczyliśmy o tytuł "Lidera Lo-

kalnej Ekologii". Udało się! 

 
 

 

 

 

Dyplomy, nagrody,                                           

podziękowania:) 

23 czerwca w naszej szkole odbyła się 

uroczysta gala rozdania nagród, dyplo-

mów i podziękowań... 

ZA PRACĘ W SZKOLNYM TEATRZYKU 
"KOPCIUSZEK" (ABSOLWENCI) 

 

 



 

DLA LAUREATÓW SZKOLNEGO ETAPU 
WIELKIEGO MARATONU                                

CZYTELNICZEGO KLAS IV-VI 

 

 

DLA LAUREATÓW SZKOLNEGO ETAPU 
WIELKIEGO MARATONU                                

CZYTELNICZEGO KLAS I-III 

 
 

ZA UDZIAŁ W WIELKIM MARATONIE 

CZYTELNICZYM 

 

 

                                                                                      

ZA WZOROWĄ AKTYWNOŚĆ                                
W PROGRAMIE SKO 

 

 

DLA NAJLEPSZYCH CZYTELNIKÓW 

 

                                                                                              

ZA AKTYWNY UDZIAŁ                                          
W SPOTKANIACH DYSKUSYJNEGO 

KLUBU EDUKACYJNEGO 

 

 



 

ZA SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ                        
NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH                  

METODĄ "ORTOGRAFFITI" 

 

ZA PRACĘ WOLONTARYSTYCZNĄ                     

W RAMACH PROGRAMU                                
"CZYTAMY RAZEM" 

 

DLA KOORDYNATORA PROGRAMU 
"CZYTAMY RAZEM" 

 

DLA SZKOLNYCH MISTRZÓW SPORTU 

 

 

 

Uroczyście zakończyliśmy                       

kolejny rok szkolny:) 

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy 

kolejny rok szkolny. Tego dnia pożegna-

liśmy także naszych absolwentów. Były 

wspomnienia, podziękowania, chwile 

smutku i radości... Nie obyło się bez łez, 

bo rozstania bywają naprawdę bolesne... 

 

 

 

 

Powitaliśmy lato:) 

Dnia 26 czerwca po raz kolejny odbył się 

Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny 

pod hasłem „Częstkowo wita lato!”.  
Organizatorami tej imprezy byli: Klub 



 

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego                   

w Częstkowie, Sołtys i Rada Sołecka wsi 

Częstkowo, Ochotnicza Straż Pożarna               

w Częstkowie oraz społeczność Szkoły 

Podstawowej w Częstkowie.  

 

Mimo kapryśnej pogody, na przybyłych 

gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: 

występy artystyczne, konkursy dla "ma-

łych i dużych", koncert orkiestry dętej, 

loteria fantowa, a także kilka stanowisk 

gastronomicznych. Najmłodsi mogli               

poskakać na trampolinie, pobawić się                     

na dmuchanym zamku czy zjeżdżalni,  

pojeździć konno oraz pomalować sobie 

buźki. 

 

Rozegrano również turniej drużyn OSP             

w siatkówkę. Podczas festynu przeprowa-

dzono zbiórkę publiczną na zakup pomocy 

dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej              

w Częstkowie.  Zwieńczeniem imprezy 

była zabawa taneczna z DJ'em, na której 

bawiono się do późnych godzin nocnych.  

 

Warto dodać, iż swoją obecnością za-

szczycili nas: Wójt Gminy Szemud Pan 

Ryszard Kalkowski z małżonką                  

oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Wejherowskiego Pani Genowefa Słowi 

wraz z mężem. 

 

Pragniemy w tym miejscu podziękować 

naszym sponsorom oraz wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się               

do organizacji tego przedsięwzięcia.  

Dziękujemy także uczestnikom i gościom 

za aktywny udział i wspólną zabawę.               

Kolejny festyn już za rok! Serdecznie  

zapraszamy:) 

                                                                                                

Iwona Białas-Rychlak 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHAKE ŚMIETANKOWY 
 

Składniki: 

 2 szklanki lodów śmietankowych 

 1,5 szklanki mleka 

 3 łyżki cukru 

 Sposób przygotowania: 

 Cukier rozpuścić w mleku, całkowicie. 

 Dodać do lodów i miksować, dokładnie 

i starannie.  

 Podawać od razu. SMACZNEGO 

 

JEŚLI CHCESZ ZROBIĆ SHAKE’A                      

O INNYM SMAKU, WYSTARCZY       

DODAĆ TAKĄ SAMĄ PORCJĘ                     

WYBRANYCH LODÓW:) 

 

 
 

Źródło: http://www.przyslijprzepis.pl 

 

Z.R. 

 

Duża i dmuchana, 

bardzo kolorowa. 

Hop! Do góry lubi latać. 

To piłka ... 
 
 

Gdy słońce mocno świeci, 

to wtedy nam się marzy,  

by koc szybko rozłożyć  

na piaszczystej ... 
 
 
 

By je zerwać z drzewa  

najlepiej wstać wcześnie,  

bo nie tylko dzieci  

lubią jeść ... 
 
 
 

Wody wcale się nie boi. 

Lubi pływać po jeziorze. 

Ale są potrzebne wiosła, 

by nas fala lepiej niosła.  

 
 

W wodzie zawsze je zakładam, 

przez ręce, głowę. 

Już się teraz nie utopię, 

bo mam koło ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z.R. 

http://www.przyslijprzepis.pl/


 

 

 

 

 

Wycieczka śladami historii,                  

tajemnic i legend ziemi                         

Warmii i Mazur:) 

W dniach 8-10 czerwca grupa uczniów                  

ze Szkoły Podstawowej w Częstkowie                     

i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sze-

mudzie wybrała się na trzydniową wy-

cieczkę śladami historii, tajemnic i legend 

ziemi Warmii i Mazur:) Pierwszym punk-

tem programu było zwiedzanie Zamku 

Krzyżackiego w Malborku. 

 

Po odkryciu wszystkich tajemnic średnio-

wiecznej twierdzy i zaopatrzeniu się                     

w łuki, miecze i inne niezbędne akcesoria 

udaliśmy się do Raczek. Tam „wpadliśmy 

w depresję”, gdyż znaleźliśmy się w najni-

żej położonym punkcie poniżej poziomu 

morza -180 cm. 

 

Następnie przyjechaliśmy do Olsztyna                 

i wybraliśmy się na spacer po mieście. 

Przez cały czas towarzyszyła nam pani 

Alicja - nasza wspaniała przewodniczka:) 

Potem udaliśmy się na obiadokolację                    

i zasłużony wypoczynek:) Drugiego dnia 

czekała nas kolejna porcja atrakcji! Pierw-

szą z nich był rejs statkiem po mazurskich 

jeziorach (Ruciane Nida- J. Guzianka- Ślu-

za Guzianka- J. Bełdany- J.Śniardwy-                 

J. Mikołajskie). Było ślicznie i magicznie:)  

 

Po dwóch godzinach wypełnionych po-

dziwianiem niezapomnianych widoków 

dotarliśmy do Mikołajek:) 

 



 

Zaopatrzyliśmy się w pamiątki, przekąsili-

śmy małe co nieco i ruszyliśmy do Węgo-

ja. Tu czekała nas wspaniała zabawa pełna 

straszydeł i postaci z legend Warmii i Ma-

zur.  

 

Po emocjonującej przygodzie z Kłobu-

kiem, Diabłem, Babojędzą, Ałną, Topi-

chem i Czarownicą wróciliśmy do Olszty-

na.  

 

Ostatni dzień rozpoczął się od seansu                        

w Planetarium.  

 

Potem udaliśmy się do Olsztynka,                    

aby zwiedzić  Skansen - wierne odzwier-

ciedlenie typowego pejzażu regionu. Mie-

liśmy wrażenie, że przenieśliśmy się                 

do sielskiej wioski sprzed lat. Podwórka 

wypełniało gdakanie i beczenie inwenta-

rza, a wnętrza domostw wyglądały tak, 

jakby domownicy opuścili je tylko na mo-

ment. Kolejną atrakcją był pokaz w Hucie 

Szkła Artystycznego. 

 

Ten magiczny spektakl z pewnością                    

na długo pozostanie w naszej pamięci:)                

Po zakupieniu szklanych pamiątek udali-

śmy się do Buczyńca. Tam podziwialiśmy 

niezwykłe zjawisko - statek sunący                    

po szynach:)  

 

Na koniec uczta w McDonaldzie i .... po-

wrót do domu. To była bardzo udana wy-

cieczka. Dziękuję wszystkim uczestnikom 

za te wspaniałe trzy dni:) 

 

Iwona Białas-Rychlak 



 

 

 

 

Andrzej Maleszka 

BOHATEROWIE                         
MAGICZNEGO DRZEWA. 

PORWANIE  
                                             
Porwano Budynia, jedynego psa na świecie, 
który umie mówić. Treser Gerard Kron zmusza 
go do występów na pokazach Szkoły Posłusz-
nych Psów. Budyń i szczeniak Muki uciekają 
dra-kulą, magicznym pojazdem. Ściga ich tre-
ser i zdradziecki kameleon Prodo. Gdy Prodo 
psuje dra-kulę, uciekinierzy lądują w bardzo 
niebezpiecznym miejscu… 
 

 
 
"Bohaterowie Magicznego Drzewa" to nowa 
seria powieści. Powstaje równolegle z bestsel-
lerowym cyklem "Magiczne Drzewo". Każdy 
tom opowiada o nieznanych przygodach jed-
nej z postaci "Magicznego Drzewa": Kukiego, 
Gabi, Alika, Idalii i innych. Bohaterem pierw-
szego tomu jest mówiący pies Budyń. Powieści 
można czytać niezależnie, nie znając innych 
części. 

 

Jessica Burkhart 

 

AKADEMIA CANTERWOOD.  
WYSOKA POPRZECZKA 

 
Przyjaciółki czy rywalki? Kiedy Sasha Silver               
ze swym wierzchowcem zjawia się w elitarnej 

Akademii Canterwood, spotyka ją mało ser-
deczne powitanie ze strony najlepiej jeżdżą-
cych i najładniejszych liderek. Ale najgorsze 
dopiero przed nią. Sasha będzie musiała poka-
zać swoje umiejętności na padoku…  
 

 
 
Czy nowej uczennicy uda się zdobyć sympatię 
innych i przetrwać pierwszy semestr w Aka-
demii? 

 

Yvette Żółtowska-Darska 

 

LEWY. CHŁOPAK,                  
KTÓRY ZACHWYCIŁ ŚWIAT 

 

 
 
"Lewy" to uniwersalna historia chłopca, który 
ani przez chwilę nie wahał się, co jest dla nie-
go ważne. Opowieść, o wielkim talencie i kon-
sekwencji. O tym, że nawet porażkę można 
przekuć w sukces. To współczesna bajka,                 
w której wszystko wydarzyło się naprawdę. 

http://lubimyczytac.pl/autor/31413/andrzej-maleszka
http://lubimyczytac.pl/autor/102318/jessica-burkhart
http://lubimyczytac.pl/autor/101939/yvette-zoltowska-darska


 

Grażyna Bąkiewicz 

 
O MELBA! 

 
To nie jest śmieszna historia. Tak jak nie jest 
śmieszne dorastanie. Czasami aż chce się za-
kląć wymyślonym przekleństwem: „o melba!”. 
Owszem, bywa zabawnie, zwłaszcza gdy ma 
się mamę dziennikarkę, choleryczną babcię                   
i tatę, który odszedł przez chomika. 
 

 
 
No cóż, rodziny się nie wybiera i Malina                        
w sumie nie narzeka – inni mają gorzej.                
Ale nawet jeśli rodziny nie można sobie wy-
mienić na inną, to szkołę owszem. Kiedy dzieje 
się w niej coś złego – można zwiać albo pozo-
stać biernym i udawać, że niczego się nie wi-
dzi. Jak inni – nie wtrącać się, mijać obojętnie. 
Tylko  że czasem nie można przymknąć oczu. 
Po prostu się nie da! Trzeba podjąć wyzwanie  
i stawić opór. To trudne, zwłaszcza gdy ma się 
kilkanaście lat. I bywa, że przestaje być 
śmiesznie, że chce się tylko powiedzieć:                      
„O melba!” 
 

Holly Webb 

 

LILY I BŁYSZCZĄCE SMOKI 
 

Lily i jej siostra Georgie wciąż uciekają. Jed-
nakże w świecie, w którym magia jest zakaza-
na, dwie młode czarodziejki nie zdołają się 
ukryć. Zdradzone przez kogoś, komu zaufały, 
dziewczynki trafiają do szkoły z internatem, 
skąd dzieci o magicznych zdolnościach nie 
mają szans się wydostać. Ale magia zawsze 

znajdzie dla siebie drogę, a w ciemności poły-
skują tajemnicze błyszczące smoki… 
 

 
 
Druga z zapierających dech w piersiach przy-
gód Lily. 
 

Ian Whybrow 

 

MAŁEGO WILCZKA SZKOŁA 
STRACHÓW 

 

 
 

Wilczuś wraz z przyjaciółmi otwiera Szkołę 
Strachów, gdzie pobiera się nauki Łowienia 
Złota w dzień, a Polowania i Straszenia w nocy. 
Stryjec Złyjec ten, który padł trupem po prze-
jedzeniu się fasolą, jest Naczelną Zjawą                          
i główną atrakcją szkoły. Grono pedagogiczne 
ma jednak problem, ponieważ Duch straszy 
tylko wtedy, kiedy mu się zechce i gdy                          
w kuchni jest wystarczająco dużo gotowanej 
fasoli… 

Źródło: http://lubimyczytac.pl    

                                    Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/6476/grazyna-bakiewicz
http://lubimyczytac.pl/autor/39275/holly-webb
http://lubimyczytac.pl/autor/30946/ian-whybrow
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Jak zadbać o zwierzęta                  

w czasie upałów? 

 

W czasie upałów zwierzęta należy otoczyć 

szczególną opieką, aby nie dopuścić                   

do przegrzania ich organizmów, odwod-

nienia lub udaru słonecznego, które mogą 

doprowadzić nawet do utraty życia. Tym 

właśnie może się skończyć długotrwałe 

przebywanie w pełnym słońcu.  Przede 

wszystkim należy zadbać o to,                

aby zwierzęta miały stały dostęp do czystej 

i świeżej wody. Brak dostępu do wody 

spowoduje odwodnienie, jest to bardzo 

niebezpieczne, szczególnie dla młodych 

zwierząt. Kolejną ważną sprawą, o której 

należy pamiętać, jest zapewnienie zwierzę-

tom schronienia przed słońcem w jakimś 

chłodnym, zacienionym miejscu. Jeśli 

mamy psa, który stale przebywa na dwo-

rze, koniecznością jest przestawienie jego 

budy w cień lub zastosowanie siatki ma-

skującej na kojec. W tym miejscu apeluje-

my do właścicieli czworonogów trzyma-

nych na łańcuchu: odepnijcie swoje pieski 

przynajmniej na czas upałów, aby same 

mogły znaleźć najchłodniejsze dla siebie 

miejsce! 

W żadnym wypadku nie wolno zostawiać 

zwierzęcia w zamkniętym samochodzie 

podczas upału! Temperatura wewnątrz 

pojazdu rośnie wtedy bardzo szybko i mo-

że osiągnąć nawet 70 stopni Celsjusza! 

Zwierzę w takich warunkach może się po 

prostu udusić. W takie dni nie powinno się 

również przywiązywać psów przed skle-

pami i w miejscach, gdzie mocno świeci 

słońce. Długie przebywanie na słońcu mo-

że skończyć się dla nich udarem. Wysoką 

temperaturę bardzo źle znoszą zarówno 

bardzo młode, jak i bardzo stare zwierzęta, 

zwierzęta chore, osłabione, otyłe i oczywi-

ście ciężarne samice. Dobrze jest wtedy je 

ochłodzić, polewając delikatnie wodą               

lub okrywając mokrym ręcznikiem. Pamię-

tajmy również, aby nie zostawiać żadnych 

zwierząt na balkonie, chyba, że jest on 

zacieniony, a zwierzę może w każdej chwi-

li wejść do chłodnego pomieszczenia. La-

tem wielu z nas często podróżuje, także             

ze swoimi pupilami. Jadąc samochodem         

ze swoim zwierzakiem pamiętajmy o czę-

stym pojeniu go oraz o postojach co 2 go-

dziny.  Nie powinniśmy także zapominać   

o bezdomnych psach, wolno bytujących 

kotach i ptakach, które często w czasie 

upałów cierpią z pragnienia, ponieważ nie 

mają nikogo, kto by postawił przed nimi 

miskę z czystą i chłodną wodą. Pomyślmy 

także o tych biednych stworzeniach i wy-

stawmy dla nich w cieniu jedną lub kilka 

miseczek, aby mogły ugasić pragnienie. 

Wielu z nich przyniesie to ogromną ulgę. 

Chcemy Was prosić, abyście reagowali, 

gdy zobaczycie zwierzę, które nie ma do-

stępu do wody, długo przebywa na słońcu 

lub jest zamknięte w samochodzie.                           

W pierwszej kolejności spróbujcie poin-

formować o tym jego właściciela. Jeśli jest 

to niemożliwe, skontaktujcie się z najbliż-

szą organizacją pro zwierzęcą, strażą miej-

ską lub policją. Jeśli możecie, sami podaj-

cie wodę zwierzakowi. Często taki gest 

może uratować stworzeniu życie! 

Źródło tekstu: https://www.facebook.com/otoz.plock 

 

Źródło zdjęcia: 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka  

 

Z.R. 
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Kajakarstwo 
 

Kajakarstwo – niegdyś odmiana transpor-

tu (wodnego), dziś dyscyplina sportów 

wodnych oraz forma turystyki lub rekre-

acji, wykorzystująca kajaki i kanadyjki. 

 

 

Kajakarstwo trafiło do Europy (Wielkiej 

Brytanii) na przełomie lat 50. i 60. XIX 

wieku. Zaczęto wtedy używać łodzi wzo-

rowanych na kajakach eskimoskich. 

Pierwszy na świecie klub kajakarski zało-

żył Szkot John MacGregor, który w 1865 

roku zbudował Rob Roya – kajak drew-

niany z poszyciem klepkowym, przepływa-

jąc nim następnie rzeki w Wielkiej Bryta-

nii i w Europie. 

Efektem tej podróży była książka A Thou-

sand Miles in the Rob Roy Canoe, która 

spopularyzowała turystykę kajakową. 

W latach 70. XIX wieku rozpoczęto                     

w Kanadzie produkowanie drewnianych 

kanadyjek wzorowanych na indiańskich 

łodziach z kory brzozowej. Te drewniane 

kanadyjki stały się wkrótce równie popu-

larne jak kajaki. 

W Polsce za prekursora turystyki kajako-

wej uchodzi etnograf Zygmunt Gloger, 

który w 1872 odbył wycieczki po Wiśle, 

Bugu, Niemnie i Biebrzy. Za początek 

zorganizowanej działalności uważa się rok 

1928, kiedy to w ramach Polskiego Związ-

ku Narciarskiego powstała Komisja Kaja-

kowa (z siedzibą w Krakowie). W 1930 

roku Komisja przeistoczyła się w samo-

dzielny Polski Związek Kajakowy. 

Kajak – niewielka łódź turystyczna                    

lub sportowa. 

 

Napędzana jest wiosłem o dwóch piórach, 

nie opartym o żadne urządzenia przymo-

cowane do pokładu (w odróżnieniu od ło-

dzi wiosłowej). Załoga siedzi twarzą                  

do kierunku płynięcia. 

Kanadyjka, nazywana także canoe                   

lub kanu – niewielka łódź turystyczna                

lub sportowa napędzana wiosłem o jednym 

piórze (pagajem). Załoga klęczy lub siedzi 

twarzą do kierunku płynięcia. 
 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org                                      
Z.R. 
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Dokąd chciałbyś pojechać                         

w czasie wakacji? Dlaczego? 

 

 
 

 

- Na Dębki, ponieważ jeżdżę tam co roku       

z całą rodziną i miło spędzamy czas. 

Jakub Hommel  

- Chciałbym pojechać w góry, ponieważ 

mam takie marzenie. 

Franciszek Wasielke 

- Chciałabym pojechać do cioci, bo...chcę:) 

Magda Rompca 

- Pod namiot, bo uwielbiam naturę.  

Wiktoria  Hommel  

- Chciałabym pojechać do Kamienia,             

ponieważ jest tam jezioro. 

Aneta Nowicka 

 

- Na obóz w Góry Stołowe, bo jestem har-

cerzem. 

Szymon Kaźmierczak 

- Nad morze, bo lubię pływać. 

Martyna Miotk 

- Chciałabym pojechać nad morze, bo je 

lubię. 

Zuzia Rychlak 

- Chciałabym pojechać na biwak z rodzi-

cami pod namiot. Byłoby fajnie:) 

Julia Bartecka 

- Do kuzynki Magdy, bo tam jest fajnie. 

Weronika Bach 

- Chciałabym pojechać do Włoch, ponie-

waż zawsze o tym marzyłam. 

Nina Kaźmierczak 

- Na rajdy, ponieważ to lubię. 

Mateusz Konkol 

 

 

                                                                                                  

Aneta 



 

 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły                 

po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

*** 

 

Jasiu mówi do kolegi: 

- Wiesz co? Teraz moja mama codziennie 

jeździ konno, żeby zrzucić                              

trochę kilogramów. 

- I co? Pomaga? 

- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo. 

 

*** 

 

Konduktor w pociągu pyta się podróżują-

cej z psem blondynki: 

- Czy pani zapłaciła za tego psa? 

- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny! 

 

*** 

 

Lekarz przegląda opis choroby pacjentki:                                

- Oj, nie podoba mi się pani, nie podoba... 

- Pan, panie doktorze, też nie należy                   

do najprzystojniejszych... 

 

*** 

 

Szef krzyczy na pracownika: 

- Spać to pan może u siebie w domu,                      

a nie w firmie! 

- Dzięki szefie, już się zbieram. 

Niedźwiedź złapał zajączka.                                

Zajączek się drze: 

- Jak mnie zaraz nie wypuścisz                                   

i nie przeprosisz to, to... 

- To co?! 

- To trudno... 

 

*** 

 

Od dziś będziemy liczyli na komputerach! 

- oznajmiła nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie!! -                                

cieszą się uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile będzie                          

pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden 

komputerów?... 

 

*** 

 

Lekarz radzi pacjentce: 

– Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu 

na świeżym powietrzu i bardzo proszę 

ubierać się ciepło. 

Po powrocie do domu pacjentka                           

relacjonuje mężowi: 

– Lekarz polecił mi pojechać na tydzień        

na Bermudy, później w Alpy na narty... 

Ach! I upierał się jeszcze,                                  

żebyś mi kupił futro. 

 

*** 

 

Jedzie kobieta samochodem.                               

Nagle słyszy głośny hałas na zewnątrz. 

Zatrzymuje się, wychodzi z samochodu                   

i patrzy wokół. Widzi na ziemi jakąś część, 

dźwiga ją z trudem, próbując dopasować, 

gdzie się da. Nie mogąc znaleźć miejsca,               

z którego odpadła, wkłada część na tylne 

siedzenie i jedzie do mechanika. 

Po przeglądzie mechanik mówi: 

- Samochód w zupełnym porządku,                       

ale ten właz kanalizacyjny                                     

trzeba zawieźć  na miejsce.. 

 

*** 

- Panie doktorze, bolą mnie zęby,                      

które pan mi wstawił! 

- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 
 

Z.R. 



 

MINIKRONIKA SKO 

MARZEC – CZERWIEC 

Gminny Konkurs Ekonomiczny                           

w Częstkowie:) 

 

Jak działają banki? -                                  

lekcja SKO w klasie IV:) 

 

Rachunki, lokaty, fundusze ... -                    

lekcja SKO w klasie VI:) 

 

 

Pokaz mody w ramach konkursu SKO 

"Strój wyczarowany z odpadów":) 

 

 

Wydawać czy oszczędzać? -                       

lekcja SKO w klasie VI:) 

 

 

Korzystam z banku -                                 

lekcja SKO w klasie VI:) 

 

 

                                                                     
Opiekun SKO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE:) 
 


