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Witamy Was w ostatnim numerze  naszej gazetki  w roku szkolnym 2020/2021.           
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim czytelnikom radosnych, 
zdrowych, a przede wszystkim bezpiecznych chwil.

                              UWAGA 
Nie ryzykuj, z wakacji przywieź tylko miłe wspomnienia. 
Wakacje to dla wszystkich czas zabawy i nowych wrażeń. 
Korzystaj z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i 
bliskich. 
Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi. 
Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych. 
Uważaj na dzikie i bezpańskie zwierzęta. 

ZWRACAJ UWAGĘ NA ZAGROŻENIA PODCZAS WYPOCZYNKU, 

ABY PO POWROCIE DO SZKOŁY MIEĆ TYLKO DOBRE WSPOMNIENIA!

Zespół redakcyjny- Maria Bławat, Julia Lackorzyńska, 
Aleksandra Malczyk, Julita Majchrzyk, Natalia Marzec, 
Natalia Prasałek, Julian Wiśniewski, Zuzanna Sadowska.



z Natalią Prasałek i Julianem Wiśniewskim

➢  Słyszeliśmy ostatnio, że wygraliście XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy 
Regionalnej ,,Moje Ponidzie,,. Czy to prawda?

               Tak, bardzo nas to zaskoczyło

➢ Cieszycie się z wygranej?

Oczywiście, bardzo cieszymy , konkurs był dość trudny. 
Musieliśmy znać florę i faunę  Ponidzia, zabytki, znane postacie oraz 
zwyczaje naszego regionu.

➢ A nagrody?

Super, co widać na zdjęciu.

➢  Mieliście jakąś pomyłkę przy pisaniu testu?

Myślimy, że test napisaliśmy na 100% .

➢ Czy  było  pytanie, które prawiło wam szczególną trudność?

Pytanie,dotyczące kościoła św. Tekli w Krzyżanowicach.

➢  Jak przebiegał konkurs w obecnej pandemii?

Test pisaliśmy on-line przy włączonych
kamerkach.

➢ Pierwszy raz braliście udział w tego rodzaju
konkursie?

Tak, mamy nadzieję, że w przyszłym roku
znów weźmiemy  w nim udział.

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu: Maria Bławat i Julita Majchrzyk



AKTYWNIE I BEZPIECZNIE WYPOCZYWAJ NA WAKACJACH !
Upragnione wakacje to dla wszystkich czas błogiego relaksu i  odpoczynku po
ciężko  przepracowanym  roku  szkolnym.  Snujemy  różne  plany,  jak  spędzimy
wakacje.  A  to  właśnie  podczas  wypoczynku  mamy najwięcej  czasu,  żeby  się
poruszać i  zadbać o swoje zdrowie!  Aktywność fizyczna może być tak samo
relaksująca  jak  lenistwo.  Czym  jest  aktywny  wypoczynek?  Jest  to  czynne
uprawianie  sportów  lub  rekreacja.  Dlaczego  warto  postawić  na  aktywny
wypoczynek?  Ponieważ  taki  rodzaj  wypoczynku ma   nam  zapewnić
odprężenie,  poprawę  sprawności  kondycji  psychicznej,  utrzymanie
dobrego stanu zdrowia. 

Wakacyjny poradnik 
Żegnaj, ukochano szkoło! 
Są wakacje, jest wesoło! 
Stos zaległych książek czeka. 
Niech nikt zatem nie narzeka. 

     Już w plecaku mam maseczkę. 
                                                               Ruszam zatem na wycieczkę. 
                                                             Gminne szlaki na rowerze 
                                                             w te wakacje sam przemierzę. 

Namiot, kajak - są atrakcje.
Już jedziemy na wakacje.

Piłka, płetwy są w plecaku,
i ognisko na biwaku. 



Ciekawostki na Dzień Mamy
Dzień  Matki  pierwszy  raz  obchodzono  w Polsce  w  1914  roku   w  Krakowie.  Jako  jedyni
obchodzimy go 26 maja.

Dzień Matki jest też bardzo ważny dla Włochów, którzy są wyjątkowo rodzinni. Z okazji tego
święta piecze się ciasteczka w kształcie serca. Pomaga się też mamom we wszelkich domowych
pracach.  Niektórzy  zapraszają  mamy na  uroczysty  obiad  do  restauracji.  Dzień  Matki  we
Włoszech wypada w drugą niedzielę maja.

W  Tajlandii,  Dzień  Matki  obchodzi  się  12  sierpnia.  Na  ten  dzień  przypadają  urodziny
Królowej Sirikit,  którą uważa się tam za Matkę Całego Narodu Tajlandii.  Obchody mają
charakter  niemal  święta  narodowego.  Strzelają  fajerwerki,  organizuje  się  procesję
dziękczynną do pałacu Królowej gdzie składa się kwiaty.

Są państwa, w których Dzień Matki utożsamiany jest z Dniem Kobiet. Jest tak w Słowenii, 
Rosji, na Białorusi, w Bułgarii, Macedonii, czy Armenii.

W Kanadzie, królują 3 święta. Boże Narodzenie, Walentynki i właśnie Dzień Matki. Mamy są 
tutaj obdarowywane kwiatami, bonami sklepowymi lub własnoręcznie zrobionym ciastem. 
Podobnie jak we Francji, organizuje się z tej okazji wspólny posiłek.

W  Australii,  symbolem  Święta  Matki  są  goździki.  Ludzie  przypinają  je  sobie  w  dwóch
odmianach. Kolorowe oznaczają, podziękowanie dla żyjącej mamy, a białe goździki to hołd
dla matki zmarłej.

Trochę bardziej egzotycznie wygląda to w Indiach. Obchodzi się tam święto Durga Puja na
cześć Matki Bogów Durga i Wielkiej Matki Kali Ma. To bóstwa czczone w Indiach od zarania
dziejów.  Nie  ma  to  jednak  związku  z  tradycyjnym  Dniem  Matki.  Hindusi  jednak
zaadoptowali to święto i celebruję je w drugą niedzielę maja od około 10 lat.

.                                                                                       



                       

Bolbfish jest to ryba która ma bardzo specyficzny wygląd.                                                                  
Zamieszkuje wody Australii i Tasmanii.

Mara patagońska jest podobna do królika.
Zamieszkuje część Argentyny. W Polsce jej nie zobaczysz,

Jenot lub Tanuki to gatunek psowaty pochodzący z Azji Wschodniej.

                                                                                           Pigmejka – najmniejsza małpa na świecie

Sunda znana jako latający lemur. Można ją zobaczyć w całej Azji południowo-wschodniej, 
Indonezji, Tajlandii, Malezji oraz Singapurze.

Opracowały Aleksandra Malczyki Natalia Prasałek



Poeci z naszej szkoły

Bądź odpowiedzialny za siebie

Odpowiedzialność ważna sprawa.
Bądź z nią w każdej chwili.
Nie skacz z wysokości,
bo to Ci zaszkodzi.
Bądź odpowiedzialnym za siebie.
|Dbaj o zdrowie swoje,
niech Ci ono sprzyja.
Zapamiętaj sobie,
że to ważne jest!

                                       Życzliwość to ważna sprawa
Być życzliwym ważna sprawa,
miłym, dobrym i pomocnym.
Bo życzliwość to jest droga,
do przyjaźni i radości.
Uśmiech daje radość, szczęście.

                                           Życzliwości dużo trzeba.
                                            Bądź życzliwym całym sercem.

Moja mama
Moja mama jest kochana.
Gdy mi smutno,
ona mnie pociesza.
Mama mi pomaga.
Gdy jestem chora,
mama się mną opiekuje.
Więc gdy jej święto się zbliża,
to niech będą głośne brawa dla mam.

Alicja Marzec klasa III a 



Pasztet z soczewicy

Składniki:

400g soczewicy czerwonej

3 marchewki lub kawałek dyni

100 ml mleko krowiego lub roślinnego 

1 łyżeczka curry

Trochę soli

Szczyptę pieprzu

80 g korzenia pietruszki

2 cebule

190 g ryżu

80 g bułka tarta

100 g mąki ziemniaczanej 

Łyżeczka oliwy z oliwek

Kostka bulionu

Przygotowanie:

Warzywa umyj i obierz. Marchewki i pietruszkę zetrzyj na tarce i gotuj przez 10 minut        

w bulionie warzywnym. Soczewicę gotuj ok. 15 minut wraz z ryżem  w osolonej wodzie     

z dodatkiem oliwy. Cebulę drobno pokrój i podsmaż na oliwie. Dodaj odcedzone warzywa, 

cebulę, przyprawy i dokładnie wymieszaj. Gdy masa nieco ostygnie, dosyp bułkę tartą        

i mąkę ziemniaczaną. Wyrób raz jeszcze. Jeśli masa jest za gęsta, dolej mleko. Keksówkę

wysmaruj olejem i wysyp tartą bułką. Przełóż do niej masę i wyrównaj. Piecz                     

w rozgrzanym do 180°C piekarniku przez 60 minut.

Opisał: Julian Wiśniewski



„Krzysiu, gdzie jesteś?” – historia o odnajdywaniu w sobie
dziecka.  Bohater  nie  jest  już  małym Krzysiem.  Chłopiec
musiał  wyjechać  ze  Stumilowego  Lasu  do  szkoły,
zostawiając  swoich  najlepszych  przyjaciół  –  Kubusia
Puchatka,  Prosiaczka,  Tygryska,  Królika,  Pana  Sowę,
Kłapouchego oraz Kangurzycę z Maleństwem. 

"Paddington"-  Któż  nie  zaopiekowałby  się  małym
sympatycznym  misiem  siedzącym  samotnie  na  wielkim
dworcu kolejowym? Państwo Brown z dziećmi bez wahania
przygarnęli  uroczego  niedźwiadka  w  czerwonym  kapeluszu
i....  odtąd  już  nic  nie  było  jak  dawniej.  Do  Londynu  Miś
Paddington  przybył  w  tajemniczy  sposób  aż  z  Peru,  ale  ta
podróż to dopiero początek przygód niezwykłego zwierzaka.
Spokojne życie Jonathana Browna i jego siostry będzie teraz
pełne nie tylko prześmiesznych sytuacji, ale i niesamowitych,
magicznych zdarzeń.

"Harry Potter i kamień filozoficzny"- Harry jest jedyną
osobą,  której  udaje  się  przeżyć  spotkanie  ze  złym
czarnoksiężnikiem -  Lordem Voldemortem. W zdarzeniu
jednak  giną  jego  rodzice.  Osierocony  trafia  pod  opiekę
ciotki Petunii i wuja Vernona. Podczas swoich 11 urodzin
dowiaduje  się,  że  odziedziczył  po  rodzicach  magiczne
zdolności.  Wkrótce  trafia  do  szkoły  dla  czarodziejów  -
Hogwart. Na miejscu zapozna się z tajnikami quidditcha -
dość  nietypowego  sportu,  nauczy  się  latać  na  miotle,
spotka  jednorożce  i  centaury.  Przede  wszystkim  zaś
zmierzy się z siłami zła.

Propozycje Julii Lackorzyńskiej



               Zwiedzamy…..
Kraków- dobrze znane nam wszystkim miasto, znajdujące się niedaleko  Buska. 
Jest to miasto wojewódzkie, wielki ośrodek naukowy  i kulturalny.                          
W Krakowie znajduje się 12 wyższych uczelni. 
Jeśli tam będziecie, warto odwiedzić;

                                             Rynek Główny
Najstarsze zabytki Krakowa,  które powstały jeszcze
przed  wytyczeniem  samego  rynku  to  Kościół
Mariacki  i  Kościół  Świętego  Wojciecha.  Kościół
Mariacki to świątynia zbudowana w stylu gotyckim,
a jej największym skarbem jest ołtarz Wita Stwosza
pochodzący  z  XV  wieku.  W  centralnej  części
krakowskiego  rynku  znajdują  się  Sukiennice,w
których  handlowano  już  od  XIII  wieku.
Reprezentacyjny  gmach  w  stylu  renesansowym

powstał  w XVI wieku. Dzisiaj można tu kupić pamiątki, biżuterię i rękodzieła.    Na pierwszym
piętrze budynku znajduje się Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku. Na szczególną
uwagę zasługuje kamienica pod nr 27, zwana też Pałacem Pod Baranami. W budynku znajduje
się m.in. niewielkie kino „Pod Baranami”, które powstało w 1969 roku.

 Wawel 

Wawel  słynie  także  z  gotyckiej  katedry.  W  świątyni  koronowano

i  pochowano  wielu  władców  Polski.  W  ciągu  wieków  do  katedry

dobudowano  wiele  kaplic,  z  których  najsłynniejsza  to  kaplica

Zygmuntowska ze złotą kopułą. W środku umieszczono nagrobki Zygmunta

Starego i Zygmunta Augusta.  Warto też wspiąć się po schodach do jednej

z trzech wież katedry - Wieży Zygmuntowskiej. Nie jest najwyższa, ale wisi

tutaj słynny dzwon, który ma wielkie znaczenie dla polskiej historii, gdyż odlany został z armat

wrogów państwa.  Z wieży można też podziwiać piękny widok na Kraków.  Zamek Królewski na

Wawelu  posiada  wspaniały  dziedziniec  renesansowy  otoczony  krużgankami,  arkadami  oraz

kolumnami.

opracowała Natalia Marzec



Z okazji Dnia Dziecka uczniowie z klasy II B wzięli udział w
krajoznawczej wycieczce do Buska- Zdroju i jego pięknych okolic.
Celem  wycieczki  była  przejażdżka  ekologicznym  pojazdem-
„Słoneczny  Expres”  nie  tylko  po  zakątkach  miejsc
uzdrowiskowych,  ale  także  szlakiem  malowniczych  terenów
Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

Przejażdżkę rozpoczęliśmy od Zbludowic,  a następnie ulicą
Grotta, aleją Mickiewicza,  przez centrum miasta dotarliśmy do
terenów buskiej  ścieżki  rowerowej.  Na trasie  przejazdu dzieci

mogły  zobaczyć  zmodernizowany  Park  Zdrojowy,
nowoczesne rzeźby przy Bristolu i BSCK, pomnik Wojciecha
Bellona, pomnik Leszka Czarnego czy  zamek „Dersław". 

Perełką wycieczki była ”sosna na szczudłach”, rosnąca
w  Lesie  Winiarskim,  prawie
stuletnia  sosna  pospolita
z  naziemnym  systemem
korzeniowym.  Od  2002  roku
to  niezwykłe  drzewo  zostało
oficjalnie  uznane  za  pomnik

przyrody. Mali przyrodnicy rozpoznawali i nazywali wiele drzew,
krzewów  i  kwiatów  leśnych,  a  nawet  dotarli  na  konwaliową
polanę.

Atrakcją wycieczki była olbrzymia góra z piasku, na której odbył się
klasowy piknik.  Pogoda dopisała,  więc drugoklasiści  z przyjemnością
urządzili sobie kreatywny tor przeszkód i różne zabawy integracyjne.

  R. Wolańska, A. Kowalska



Mały Jasiu mówi do swojej mamy:
– Mamusiu, proszę kup mi małpkę na urodziny.
– Dziecko, a czym Ty ją będziesz karmił?
– Kupimy taką z zoo, bo Pan w szkole mówił, że ich nie wolno karmić.

Podchodzi Jasiu do pani w ciąży i pyta:
– A co pani tam ma ?
-Dzidziusia – odpowiada pani
– A kocha pani tego dzidziusia?
– Tak, bardzo!
– To dlaczego go pani zjadła…?

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem. 
U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

Jasiu woła do idącego z nim przez jaskinię ojca:
- Tato, tato, toperz!
- Nietoperz, synku!
- Jak nie toperz to co?             

Na geografii nauczyciel pyta:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, proszę pana. Na moim osiedlu nie ma kablówki.

 Zmieniłeś rybką wodę? - pyta mam Jasia.
- A po co, przecież tamtej jeszcze nie wypiły - odpowiada Jasio.

Ojciec usypia Jasia, śpiewając mu kołysankę.                                                                                              
Po 20 minutach mama Jasia staje w drzwiach i cichutko pyta:                                                          
- Zasnął?
- Tak - szeptem odpowiada Jaś.

Wybrała Zuzanna Sadowska



 Kolorowanka na wakacje



         
1.

       
2.

      
3.

       
4.

         
5.

         
6.   

      
7.

1. Szkolna lub zagraniczna...  

2. Pomarańczowe warzywo...  

3. Parzące ziele, dobre też na serce...  

4. Magnetyczna, informacyjna lub piszesz na niej kredą...  

5. Smażone na oleju często z jabłkami

6. Robimy je aparatem

7. Inaczej tornister... 

                                                                 

   Julia Lackorzyńska


