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Maj i czerwiec to wyjątkowe miesiące, 

w których są szczególne dni! Pięknie się 

ze sobą łączą – doskonale je znacie i 

mamy nadzieję, że hucznie obchodzicie 

  

26 MAJA – DZIEŃ MATKI 
Jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt 

na świecie – 26 maja obchodzone jest jednak tylko w Polsce, w innych krajach jest to najczęściej 

pierwsza lub druga niedziela maja. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet. 

Dzień ten ma dwie, z pozoru niezależne historie – europejską i amerykańską. Już w starożytnej 

Grecji czczono matki-boginie, który symbolizowały płodność i urodzaj. Zwyczaj ten formie powrócił 

w Wielkiej Brytanii w XVII wieku, gdzie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw. 

niedzielę u matki – matka oznaczała jednak rodzinny kościół, parafię. Była to również okazja do 

spotkania z członkami rodziny i z czasem obyczaj ten przekształcił się w Dzień Matki. W USA z kolei 

święto ma swoje początki w końcu XIX wieku - najpierw promowany był Dzień Matczynej Pracy, 

następnie Dzień Matek dla Pokoju, aż w końcu w 1914 Kongres zatwierdził Dzień Matki jako święto 

narodowe. Światowe rozpowszechnienie Dnia Matki miało miejsce w drugiej połowie XX wieku.  

 

Jak można uświetnić ten dzień?  

 

 

Estera Rogosz 

 

 

1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA 

 

Obok gwiazdki to pewnie ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. Uchwaliło go w 1954 roku 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących 

praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

Życzymy wszystkim dzieciom, aby ich prawa były wszędzie respektowane, 

aby były godnie traktowane, szczęśliwe, radosne, obdarzone miłością. Aby 

mogły rozwijać swoje talenty, umiejętności, dzięki którym kiedyś zadziwią 

świat!  

Chciałabym się podzielić pomysłami na 
prezenty dla mamy. Ja kupiłam mojej 
mamie medal " Super mamy". Cena 
jest na kieszeń każdego dziecka . Rok 
wcześniej z moją siostrą odbiłam nasze 
rączki z farby i napisałam odręcznie 
życzenia. Myślę, że właśnie takie 
prezenty cieszą moją mamę 
najbardziej. PS: Warto też pamiętać o 
byciu w ten dzień super grzecznym! 
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Kalina Wierdak 

 
Jakby nie było pandemii na wakacje chciałabym polecieć do 
Nowego Jorku. Mogłabym pozwiedzać te duże i piękne miasto. 
Jest to moje marzenie, mam nadzieję, że kiedyś tam polecę. 
 

 

 

Amelia Domżalska 

W wakacje nasza rodzina ma plany mniej więcej ustalone, jednak 
pandemia trzyma nas w niepewności. Na początku, zamierzamy 
przylecieć do Wielkiej Brytanii, a w przybliżeniu do Szkocji. W 
Szkocji mieszka moja kuzynka i u niej byśmy byli przez ok. 5/6 dni. 
Następnie polecimy lub przypłyniemy (to zależy od decyzji moich 
rodziców) do Hiszpanii, gdzie wynajmiemy domek. Bardzo się 
cieszę na te wakacje ponieważ są szanse, że tak się stanie. W 
dodatku, w sierpniu będę na weselu mojego wujka, na którym 

spotkam się z Hanią (moją kuzynką) po raz kolejny. 
 

 

Weronika Hałubiec 

Chciałabym bardzo, bardzo pojechać do LEGOLANDU, który znajduje się w 
Danii, mam takie plany, ale nie wiem, czy w tym roku się uda przez 
pandemię. Wymarzone wakacje to dla mnie także normalne spotkania z 
przyjaciółmi. Chciałabym się spotykać z moją przyjaciółką. Raz ona by 
przychodziła do mnie, może nawet na kilka dni,  a potem ja do niej. Każdy 
dom wygląda inaczej, więc u mojej przyjaciółki może być inna super 
przygoda, a u mnie w domu też inna! Mam nawet już kilka pomysłów co 
mogłybyśmy robić u mnie w domu ;). Nie mogę się doczekać! Bo to byłyby 
mega wakacje.  

 

Szymon Talik 

Moje wymarzone wakacje: chciałbym je spędzić w innym kraju lub 

wyjechać do Wrocławia albo nad morze. Mam nadzieje, że w te 

wakacje spotkam się też z kolegami i koleżankami. 
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Julia Bajko 

Najbardziej na wakacje chciałabym polecieć kiedyś na Kretę - 
wyspę w Grecji. Choć już tam kiedyś byłam to i tak dalej 
chciałabym tam pojechać. Byłam tam z rodzicami w 2018 roku. 
Przed hotelem był basen, a trochę dalej plaża. Choć i tak plażę 
mieliśmy blisko wolałam kąpać się w basenie, ponieważ woda 
w morzu była taka słona, że po kąpieli wszystko mnie 
swędziało. Poznałam tam również moją koleżankę Zuzię. 
Bawiłyśmy się codziennie. Wieczorami o godzinie 21.00 były 
organizowane imprezy dla dzieci. Była tam wielka scena, gdzie 

były różne występy, np. pan robił sztuczki z ogniem. Było to niebezpieczne, lecz wyćwiczone. Były 
tam również ogromne zjeżdżalnie. Chciałam tam zostać dłużej, lecz musieliśmy wracać do domu po 
tygodniu. Z jednej strony było mi smutno, że wracamy, a z drugiej się cieszyłam, ponieważ  
wiedziałam, że zobaczę swojego kotka, za którym tęskniłam. 
 

Antonina Świstuń 

W wakacje chciałabym się wreszcie spotkać z przyjaciółmi, spędzić z nimi 
wolny czas. W wakacje pojadę także na obóz i z tego powodu bardzo się 
cieszę. Nie mogę się doczekać wakacji. Chciałabym, żeby w te wakacje było 
ciepło i słonecznie.  
 

Estera Rogosz 

Wakacje chciałabym spędzić bez obostrzeń. Chciałabym wtedy 
jeździć do parków wodnych, do zoo z moją całą rodziną. Wakacje 
kojarzą mi się z wypoczynkiem i takie powinny być. Najlepiej ten 
wolny czas spędzić z rodziną. Wakacje trwają tylko 2 miesiące, a rok 
ma aż 12 miesięcy! To nawet nie połowa, dlatego trzeba ten czas jak 
najlepiej wykorzystać. 

 

 

Igor Latacz 

Wakacje są dla mnie czasem, w którym mogę 
odpoczywać od nauki, jeździć nad wodę i bawić się do późna 
na dworze. Moje wymarzone wakacje chciałbym spędzić w 
Grecji na wyspie Rodos. W czasie tych wakacji chciałbym 
nauczyć się pływać na desce surfingowej, nauczyć się szybko 
jeździć na skuterze wodnym z moim tatą, grać w piłkę i robić 
zamki z piasku. Podczas tej wycieczki w moim planie podróży 
na pewno znajdzie się zwiedzanie ruin zamku.  
 
 

 
Jakub Wytulani 

Moje wymarzone wakacje to wyjazd do Francji. Bardzo chciałbym zwiedzić Wieżę 
Eiffla, Łuk Triumfalny, Disneyland. Marzyłem o takich wakacjach odkąd byłem 
mały i mam nadzieję, że tam kiedyś pojadę.  
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Martyna Micek 
 

Moje wymarzone wakacje byłyby w ciepłych krajach, 
takich jak na przykład: Chorwacja lub Grecja. Nasz 
apartament byłby niezbyt duży, ale ładny, w spokojnej 
miejscowości. Z rana po codziennej rutynie poszłabym 
nad morze i kąpała się w nim do południa. Podczas 
pobytu na plaży chodziłabym po promenadzie 
podziwiając krajobraz i zbierałabym muszelki. Jeśli plaża 
byłaby piaszczysta zbudowałabym wielki zamek z piasku 

oraz inne budowle. Na pewno zbyt długo bym się nie nudziła ponieważ, czasami można w takich 
krajach spotkać dzieci z Polski. Po powrocie do apartamentu zjadłabym obiad i rozmawiała z 
rodzicami na balkonie. Gdy nadszedłby wieczór pojechalibyśmy zwiedzać miasto. Zjedlibyśmy lody, 
i kupili jakieś małe pamiątki, takie jak na przykład magnes. Po powrocie do domu gralibyśmy w gry 
planszowe. Po wykąpaniu się i umyciu zębów położyłabym się do łóżka i wspominała wydarzenia z 
tego dnia i myślałabym, co mogę porobić jutro. 
 

Może niedługo wybierasz się gdzieś na wakacje zagranicę.  

Sprawdź, czy rozpoznasz te flagi? 

Przygotowała Kalina Wierdak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Nasza redakcja życzy wszystkim uczniom naszej szkoły, aby mieli 

wymarzone wakacje! Odwiedzajcie wiele interesujących miejsc, 

spotykajcie ciekawych ludzi i pamiętajcie o swoich przyjaciołach.  

Dużo odpoczynku, słońca, ciepła i wielu radości!  

I najważniejsze – spędzajcie wolny czas BEZPIECZNIE!  

Do zobaczenia we wrześniu! 
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Od 25 do 27 maja trwał Egzamin Ósmoklasisty. 

Życzymy naszym starszym kolegom satysfakcjonujących 

ocen i powodzenia w wyborze kolejnej szkoły. 

Wszystkiego dobrego! 

 

 

 

 

 

Od 31 maja wreszcie możemy spotkać się z naszymi koleżankami i 

kolegami w szkolnej ławce, tej prawdziwej, a nie wirtualnej  Cieszymy 

się, że możemy odnowić relacje i znowu poczuć szkolny klimat. 

Oczywiście cieszymy się również ze spotkań z nauczycielami face to face 
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CO WARTO PRZECZYTAĆ? 

 
 
Kalina Wierdak: Nela mała reporterka "Nela i skarby Karaibów" 
W tej książce Nela opowiada o tym jak nurkowała i szukała 
skarbów, opowiada o Morzu Karaibskim i o piratach. Zwiedzała 
dawną jaskinię, gdzie zauważyła nietoperze. Znalazła legwany, 
poleciała helikopterem, żeby szukać zatopione wraki i statki. 
Szuka fregat i czapli. Książka jest bardzo interesująca i ciekawa, 
dlatego ją bardzo polecam. 
 
 

 
Estera Rogosz: „Tajemniczy Ogród” Frances Hodgson Burnett 
Ostatnią przeczytaną przeze mnie książką jest "Tajemniczy ogród" 
Frances Hodgson Burnett. Jest to historia smutnego losu małej 
Mary i jej kuzyna Colina. Dzieci po tragicznych wydarzeniach 
odzyskują radość, uśmiech dzięki tytułowemu ogrodowi. To w nim 
wraz z przyjacielem Dickiem odkrywają magię i dzięki niemu życie 
całej trójki zmienia się na lepsze. Polecam tą książkę każdemu kto 
lubi świat fantazji. 

 
 
Amelka Domżalska: „Enola Holmes”  
Bardzo bym chciała polecić książki „Enola Holmes” (czyt. Enola Holms). Uważam, że 
wszystkie części są świetne. Jeżeli chcesz przeczytać np. 2 część Enoli, musisz znać 
treść 1 cz., żeby wiedzieć o co chodzi. Polecam wszystkie części, a jest ich 4, jednak 
ważne jest to, że nie zawsze są momenty odpowiednie dla np. osób w wieku 6-8 lat. 
Książki te są o rozwiązywaniu różnych spraw i myślę, że większości osobom może się 
taki kontent spodobać. 
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Weronika Hałubiec: „Już, już” Katarzyna Wasilkowska 
Serdecznie polecam książkę „Już, już!”, ponieważ mówi o 
ważnych dla nas dzieci sprawach, czyli o niebezpieczeństwach, 
jakie może przynieść nieodpowiedzialne korzystanie z komputera, 
Internetu i gier sieciowych. Lula, główna bohaterka dobrze się 
uczy i niby wszystko jest dobrze, aż do momentu, gdy zacznie grać 
w dziwną sieciową grę „Kryształowy zamek”. Wszystko się w jej 
życiu zmieni i ona sama nie będzie już tą samą dziewczynką. 
Opowieść jest bardzo wciągająca i niesamowita!  
 

 
 
Martyna Micek: Opowieści z Narnii "Podróż wędrowca do świtu” 
C. S. Lewis 
To trzecia opowieść z tej serii. Łucja i Edmund muszą spędzić 
wakacje u nieznośnego kuzyna, Eustachego. Pewnego dnia dzieci 
znowu trafiają do Narnii razem z ich kuzynem. Lądują na okręcie 
statku "Wędrowca do Świtu", gdzie spotykają swoich przyjaciół: 
waleczną mysz Ryczypisk oraz księcia Kaspiana. Podczas 
poszukiwań siedmiu baronów przeżyli niezwykłe przygody np. o 
mało nie zostali sprzedani jako niewolnicy. Podczas podróży 
wszyscy pokonują swoje strachy i lęki. Eustachy również zmienił się 

na lepsze. Na jednej z wysp znajdują trzech śpiących baronów. Chcą ściągnąć z nich 
urok więc córka Ramandu powiedziała im, że muszą popłynąć na koniec świata i 
pozostawić  tam jedną z osób lub zwierząt. Był to Ryczypisk, który bardzo o tym 
marzył. Gdy dopłynęli na koniec świata spotkali się z Aslanem, a potem wrócili do 
domu. 

 
Weronika Hałubiec: „Tatry. Przewodnik dla dużych i małych” 
Barbara Gawryluk, Paweł Skawiński. 
Serdecznie polecam tę książkę tym, którzy lubią chodzić po 
górach, a szczególnie, gdy wybierają się w Tatry. W książce tej 
znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o najwyższych 
górach Polski. Poznacie zwierzęta i rośliny, które można 
spotkać na szlakach. Poznacie schroniska, taterników i TOPR. 
Wodospady, stawy, najważniejsze szczyty. Przewodnikiem jest 
Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, który powie Wam,  co należy zabrać ze sobą na 
szlak, a czego w górach nie zostawiać! Wiele ważnych 

informacji zdobędziecie i poznacie ciekawostki. Książka ma również piękne ilustracje, 
a na koniec quiz z wiedzy o Tatrach.  
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        Poznaj swój kraj 
   Nasz reporter w terenie 

 
Nasz kolega Szymon Talik zaprasza Was na fotograficzną wycieczkę po górskich 

szlakach. Tym razem są to Tatry. Może to ciekawa propozycja na wyjazd wakacyjny? 
Mamy nadzieję, że Was zachęci. Jeśli nic nie wiecie o Tatrach, skorzystajcie z książki, 

którą opisaliśmy w „Co warto przeczytać?” 
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Przerwa na uśmiech  
 

 

Dlaczego żarty o blondynkach są krótkie? 

Żeby brunetki mogły je szybko zapamiętać.  
 

*** 

        Dwie blondynki przychodzą na przystanki. 
      Jedna pyta: 

   - Hej! Którym pociągiem jedziesz? - pyta jedna.  
-Jadę 2 a ty?- odpowiada druga.  

 -Ja jadę 1!-mówi pierwsza z blondynek.  
   *Nagle przyjeżdża pociąg z numerem 12*  

                      -O! Chyba jedziemy razem!!! 
 

                         *** 
 

Mąż i żona oglądają telewizję.  
Nagle mąż zmienia kanał i mówi do żony:  

-Wiesz, lekarz zalecił mi więcej sportu. 

 

      *** 

 

– Czy my jesteśmy jadowite? – pyta wąż węża.  
– Nie wiem, a co? – pyta wąż  

– Bo chyba ugryzłem się w język. 
 

Amelka Domżalska  

 
Pani na lekcji: 

-Jasiu, która rzeka jest dłuższa Ren czy Missisipi?  
-Missisipi   

-A o ile   
-O 6 liter :) 

 
Igor Latacz  
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Weronika Hałubiec 
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Opracowanie: Weronika Hałubiec i Estera Rogosz 

W ciągu roku szkolnego i w wakacje dbajcie o dobrą formę. Lato szczególnie sprzyja 

sportom wodnym, więc w tym numerze kilka słów o pływaniu! 

Aktywność fizyczna w wodzie niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych.  
Oto kilka z nich: 
1. Wspomaga układ oddechowy 
2. Dobrze wpływa na stawy 
3. Pomaga zrzucić zbędne kilogramy 
4. Pobudza układ krążenia 
5. Poprawia kondycję i wytrzymałość 
6. Wpływa pozytywnie na nastrój 
7. Koryguje wady postawy 
8. Poprawia giętkość ciała i koordynację ruchową 
9. Obniża poziom złego cholesterolu 
10. Pomaga redukować stres 
  
Najpopularniejsze style pływackie: 
1. Pływanie żabką – styl klasyczny 
2. Pływanie kraulem – styl dowolny 
3. Pływanie stylem grzbietowym 
4. Pływanie pieskiem 
5. Pływanie motylkiem 

Nasza koleżanka, Estera Rogosz o pływaniu wie wszystko i dzieli się z Wami swoimi 

doświadczeniami -  

 

 

 

 

Chciałabym opowiedzieć o swojej miłości do sportu. Dyscypliną, którą wybrałam jest 

pływanie. Do niedawna pływałam w klubie UKS Spiders, pod okiem trenera Wojtka. 

Bywało bardzo ciężko, ponieważ byłam w grupie najmłodsza. Teraz po namowach 

czterech trenerów zmieniłam klub na KP Delfin Krapkowice. Dostają się do niego 

najzdolniejsi zawodnicy z powiatu. Treningi są wyczerpujące 3 razy w tygodniu pod 

opieką 3 różnych trenerów. Jestem z siebie bardzo dumna, że jestem jego częścią i 

mam licencję zawodnika PZP, co czyni mnie reprezentantką Polski. W wodzie 

zapominam o kłopotach i smutkach czuję się szczęśliwa. 
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Język angielski – powtórzenie  
Przygotowała: Kalina Wierdak  
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Język niemiecki – powtórzenie 

Jak odmieniamy czasowniki regularne w czasie teraźniejszym? 

Opracowała: Weronika Hałubiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie (jeden czasownik jest nieregularny, wiesz, który?): 
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Darmowe książki w sieci – gdzie je znaleźć?  

                          Legalne źródła. 

Opracowała: Weronika Hałubiec 

Brakuje Wam jakiejś lektury lub pada deszcz  

i nudzicie się, a nie macie pod ręką ulubionej książki? 

Łatwo możecie zdobyć coś do czytania lub uzupełnić 

braki w lekturach! To wszystko jest możliwe, dzięki 

książkom elektronicznym – e-bookom, które możecie 

legalnie pobrać z sieci. Takie miejsca są wyraźnie 

oznaczone. Książki z takich źródeł są udostępniane 

dzięki wolnej domenie.  

Najfajniejszym dla nas źródłem lektur i różnych innych 

książek jest strona: 

WOLNE LEKTURY https://wolnelektury.pl 

 

Książki są pogrupowane w kolekcjach – na przykład : Kolekcja lektury dla uczniów szkół 

podstawowych. Można również samemu wyszukać konkretną książkę i autora.  

Niektóre książki są nawet w wersji audiobooka – czyli książki, którą czyta lektor.  

Książki można pobierać w różnych formatach i czytać na komputerze, tablecie, czytniku, a nawet 

smartfonie. Czytnik jest chyba najlepszy, bo ma specjalny e-papier, który nie męczy wzroku, bo nie 

odbija światła, ma też różne stopnie szarości, aby być najbardziej podobnym do papieru.  

Inne strony z polskimi elektronicznymi książkami to: 

 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: http://polona.pl 

 Federacja Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl  

Zagraniczne 

 Europeana: http://europeana.eu 

 Jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów 

pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych instytucji. 

Wśród zasobów można znaleźć między innymi pamiętniki, czasopisma, listy i książki 
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Prace plastyczne uczniów klasy IV b 
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