
Strona 1 

                     Biuletyn wydawany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach                

Numer 5/ maj, czerwiec 2018(46)         semestr II 2017/ 2018 

 

ŻEGNAMY WAS ! 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich 
w Poddębicach 

DRODZY CZYTELNICY! 
 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni numer biuletynu.  
Mamy nadzieję, że ciekawe artykuły 

 i szata graficzna, przypadną Wam do gustu. 
Życzymy miłej lektury i udanych wakacji!  

 
Redakcja PodLOTka 

LATO 

zdjęcie: W. Rykowska         
 

 

Chodzę do szkoły,  
różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz 
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki 
motyw: 

 
Że jeszcze tylko: 

Czerwiec i... 
 

Wakacje, już będą wakacje 
Na pewno mam rację  

wakacje będą już.  
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Powiatowy Przegląd Teatrzyków 
„Czarodziejski Kufer” zaczarował nas 18 kwiet-
nia 2018r. już po raz czternasty. Nad jego przebie-
giem czuwała p.Bożena Piaseczna i p.Wioleta  
Rykowska. Jako prowadzące doskonale sprawdzi-
ły się Klaudia Jaruga i Julia Bielawska, uczennice 
klasy VIa ze SP w Poddębicach. 

Przedstawienia oceniali w tym roku: p. Re-
nata Dzieciątkowska – Dyrektor  Biblioteki Peda-
gogicznej w Poddębicach (przewodnicząca jury), p. 
Beata Ziółkowska - Wicedyrektor  Publicznego 
Przedszkola w Poddębicach oraz p. Dariusz Ści-
bor - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Poddębicach. 

W konkursie mogliśmy zobaczyć kilka bar-
dzo interesujących przedstawień. 

Po zaprezentowaniu się wszystkich teatrzy-
ków, jury przyznało: 
I miejsce dla grupy teatralnej z klasy Va ze SP w 
Poddębicach, za spektakl pt:,,Bazyliszek  
i Magda”  (opiekun: p. Bożena Piaseczna). 
II miejsce ex aequo wywalczyły przedstawie-
nia ,,Na wsi” ze SP w Niemysłowie (opiekun:  
p. Anna Rokoszewska) i „Jaś i Małgosia w wersji 
proekologicznej”  w wykonaniu klasy IVb ze SP 
w Poddębicach (opiekun: p. Małgorzata Ludwi-
czak) 
III miejsce zdobyła inscenizacja:„Paweł i Gaweł 
na wesoło” przygotowana przez grupę aktorów z 
klasy VIa ze SP w Poddębicach ( opiekun p. Boże-
na Piaseczna). 

W przerwie obrad jury, uczestnicy wykony-
wali plakaty reklamujące ich przedstawienia. 
Wspólne malowanie wzbudziło wiele pozytywnych 
emocji. 
 

„Czarodziejski Kufer” zaczarował nas po raz czternasty… 

Sędziowie, oprócz I, II i III miejsca, przy-
znali także nagrody aktorskie: Bartoszowi Lewan-
dowskiemu ze SP w Niemysłowie, za kreację 
Dziadka w widowisku „Na wsi” oraz Kindze Olej-
nik z kl. IVb ze SP w Poddębicach, która wcieliła 
się w rolę Wiedźmy w proekologicznym spekta-
klu ,,O Jasiu i Małgosi”. Kolejne nagrody aktor-
skie trafiły do Kamili Kacprzak z kl. Va ze SP w 
Poddębicach, która zagrała przekupkę w bajce ,,O 
Bazyliszku i Magdzie” oraz do Cypriana Majew-
skiego - ucznia kl. VIa, czyli tytułowego Gawła. 

Nagrody za najciekawsze stroje sceniczne 
powędrowały do Konstancji Janiak – scenicznej 
Garncarki (SP w Poddębicach) oraz grupy teatral-
nej z kl. Va ( SP w Poddębicach). 

Dyplomy, nagrody i podziękowania wrę-
czali: członkowie jury i p. Elżbieta Janaszkiewicz 
- zastępca dyrektora  SP w Poddębicach. 

Dzieci cieszyły się ze wspaniałych nagród 
książkowych ufundowanych przez poddębickie in-
stytucje: Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiato-
we oraz Urząd Miejski w Poddębicach. 

Szkoła bardzo dziękuje Prezesowi Banku 
Spółdzielczego - p. Romanowi Janiszewskiemu, 
Staroście Poddębickiemu - p. Ryszardowi Rytte-
rowi oraz Burmistrzowi Poddębic - p. Piotrowi 
Sęczkowskiemu za pomoc w organizacji przeglą-
du, gdyż bez ich zaangażowania konkurs ten nie 
miałby tak wspaniałej oprawy. 

Gratulacje i serdeczne podziękowania skła-
damy wszystkim młodym aktorom i opiekunom 
grup teatralnych. 

                                                                                                        
                 Wioleta Rykowska   
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 Cudze chwalicie, swego nie znacie… 

 24. 04. 2018 r. w naszej szkole odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu ,, Spotkania z ciekawy-
mi ludźmi”. Tym razem gościliśmy przedstawi-
cieli zespołu ludowego ,,,Bałdrzychowianie”.  
Pani Teresa Sosnowska i pan Andrzej Pawłowski 
przybliżyli nam kulisy swoich tanecznych pasji 
oraz kultury ludowej. Wszystkim bardzo spodo-
bały się zaprezentowane przez nich fragmenty 
tańca i pieśni. Artyści z Bałdrzychowa mogą po-
chwalić się wieloma sukcesami, o czym wiedzą 
nieliczni. Poza występami lokalnymi promują 
nasz region także za granicą - brali udział  
w Festiwalu Zespołów Ludowych w Finlandii. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Dorota Sęczkowska 

 

Kolejne sukcesy naszych uczniów… 

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Kon-
kursie Literacki Talent ,,Na strunach wyobraźni Herber-
ta” organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu 
P o d d ę b i c k i e g o  p r z e z  B i b l i o t e k ę  
Pedagogiczną  w Sieradzu Filię w Poddębicach. Celem 
tego konkursu było napisanie bajki inspirowanej bajka-
mi twórcy  ,,Pana Cogito”. Herbertowskie  bajki są od-
czytywane jako zapis wędrówki w głąb wyobraźni i 
wrażliwości poety. I w taką podróż udali się autorzy 
konkursowych prac. Grać na strunach wyobraźni Her-
berta jest szalenie trudno, ale nasi uczniowie świetnie 
poradzili sobie z tym wyzwaniem. Każda z napisanych 
prac była mądra, przemyślana i  niespodziewana. Za 
każdą z nich krył się bardzo młody człowiek z wielką 
wyobraźnią i wrażliwością. Jury oceniło prace i  zgod-
nie stwierdziło, że były one zdumiewające. 

Naszą szkołę reprezentowali: 

Julia Woźniak z klasy VIIc, 

Anita Krysiak z klasy VIIc, 

Karol Mikołajczyk  z klasy VIIa  zajął II miejsce, 

Zofia Dębiec z klasy VIIb  otrzymała wyróżnienie. 

Podziwiamy i gratulujemy. 

Bożena Piaseczna 
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Witaj maj, 3 maj! 
 

 W dniu 27 maja 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej nr  1  im.  Lo t nikó w Po lsk ic h  
w Poddębicach odbył się apel z okazji rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowały go 
klasy V pod czujnym okiem wychowawców:  
p. Wiolety Rykowskiej i p. Tomasza Wójcika. 
  O sprawach poważnych, tym razem mówio-
no z humorem, jednak tak, by treść została zacho-
wana. Uczniowie z klas Vc i Vd bardzo zaangażo-
wali się, by postacie, które odgrywali wypadły 
wiarygodnie. Lekka forma bardzo spodobała się 
publiczności.  

 Cała akcja przedstawienia rozgrywała się w klasie, gdzie 
nauczycielka podczas lekcji historii zadawała uczniom pytania, 
związane z czasami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Odpowiedzi dzieci rozbawiały do łez. Całą tę sytuację przerwały 
głośne fanfary i pojawienie się samego króla Stanisława na lekcji. 
Swą osobą zaskoczył nie tylko uczniów, ale i widzów. Wszyscy z 
niecierpliwością czekali, kto jeszcze zjawi się na scenie. Duże po-
ruszenie wywołało pojawienie się Biskupa Krasickiego oraz 
dwóch szlachciców. Przybliżyli oni czasy, w których powstała 
druga na świecie i pierwsza w Europie - Konstytucja, czyli ustawa 
zasadnicza. Dzieci natomiast nauczyły gości, przybyłych z prze-
szłości, jak korzystać ze współczesnej technologii i elektroniki. To 
było bardzo pouczające spotkanie różnych pokoleń. 
 Apel, choć inny niż wszystkie, bardzo spodobał się uczniom 
naszej szkoły. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. 

Wiktoria Adamczyk i Lena Miłosz, kl. Vc 
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Znamy wyniki XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik” 
 Kolejna, XI edycja Konkursu za nami.  
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod 
kierunkiem nauczycieli przyrody i (w klasach I-
III) ze swoimi wychowawczyniami. Przeprowa-
dzano i analizowano eksperymenty i doświad-
czenia, rozwiązywano trudne zadania i testy, 
analizowano zjawiska przyrodnicze.  Była to 
okazja do rozszerzenia wiadomości i umiejętno-
ści, w tym konkursie znacznie wykraczające po-
za wymagania szkolnego programu. 
 Wyniki Konkursu są zadowalające, bo-
wiem 7 uczniów naszej szkoły zostało laureata-
mi. 
 
Jakub Mruk kl. Ic – nagroda główna 
Bartek Malinowski kl. IVe – nagroda 
Jakub Kowalczyk kl. Ic – wyróżnienie 
Rafał Ożadowicz kl. IIb – wyróżnienie 
Kamil Kowalczyk kl. IVc – wyróżnienie 
Mikołaj Matczak kl. Vd – wyróżnienie 
Julita Łuczak kl. VIb – wyróżnienie 
 

Serdeczne gratulacje!  
Jesteśmy z Was dumni   

XVIII Powiatowe Potyczki Matematyczne 
Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

– Poddębice 2018 

 W dniu 17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Lotników Polskich w Poddębicach odbyły się XVIII Powiatowe 
Potyczki Matematyczne Uczniów Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów – Poddębice 2018. W bieżącym roku szkolnym 
w powiatowych „Potyczkach matematycznych” wzięło udział 
ponad 90 uczniów. Poniżej przedstawione są wyniki konkursu. 

 Do następnego etapu (międzypowiatowego) według regu-
laminu zakwalifikowali się Bartłomiej Malinowski – SP Pod-
dębice , Julita Łuczak – SP Poddębice, Joanna Wilk – SP 
Poddębice, Marianna Obrębska – SP Poddębice,  Kacper 
Wójcik – SP Uniejów, Igor Bienias – Gimnazjum Poddębice, 
Wiktor Kobielski – Gimnazjum Poddębice, Łukasz Gapiński 
– Gimnazjum Poddębice, Jakub Stefański – Gimnazjum 
Uniejów. Byli to uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca. 

Najlepsi matematycy z naszej szkoły to:  

Klasa IV 

Adam Bierzyński – SP Poddębice 
Tymoteusz Warzyński – SP Poddębice 
 

Klasa V 
Dawid Kołata – SP Poddębice 
Lidia Godlewska – SP Poddębice 

Wyróżnienia: Przemysław Rychlicki – SP Poddębice, Witold 
Adamczyk – SP Poddębice,    

Klasa VI 
1. Julita Łuczak – SP Poddębice 

Wyróżnienia: Kuba Kałużniak – SP Poddębice,   

Klasa VII 
1. Joanna Wilk – SP Poddębice 
2. Marianna Obrębska – SP Poddębice 
Mikołaj Chodakowski – SP Poddębice 

Wyróżnienie: Aleksandra Gapińska – SP Poddębice 

 Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, 
Bank Spółdzielczy w Poddębicach. 

Podczas sprawdzania prac uczniowie zostali zapoznani z działa-
niem Geotermii w Poddębicach. W Pijalni Wód uczniowie obej-
rzeli filmy dotyczące inwestycji w Poddębicach. 

Gratulujemy laureatom! 

                                         Mariusz Marciniak 
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 Duma, uśmiech  i  łzy wzruszenia … 

 Jest już tradycją, że w naszej szkole  nie 
zapomina się o rodzicach. Uczniowie  klasy VIa  
i Va przygotowali pod czujnym okiem wycho-
wawczyni  p. Bożeny Piasecznej  i p. Barbary 
Matusiak spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty.  
Uczniowie klasy VIa i Va zaprosili swoich 
rodziców  do szkoły, aby złożyć im serdeczne 
życzenia, z okazji zbliżającego się ich święta   
i zaprezentować montaż słowno-muzyczny. 

Artyści dali z siebie wszystko. Pełni zaangażowa-
nia tańczyli, recytowali wiersze i śpiewali piosen-
ki o mamie i tacie, wyrażając w ten sposób uczu-
cia przywiązania, miłości, szacunek, a także 
wdzięczność za trud wychowania.  
Na twarzach dumnych rodziców dało się zauwa-
żyć uśmiech, a czasem nawet łzy wzruszenia.  
W trakcie przedstawienia rodzice gromkimi  bra-
wami dziękowali  za udany występ. 
  Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom 
przygotowane upominki. 
                           Bożena Piaseczna 
 

Trochę o dniu matki 

 
 
     Dzień Matki to święto ustanowione jako 
wyraz szacunku dla wszystkich matek.  
Święto wiązało się jednak ze spotkaniem  
w gronie rodziny i z czasem przekształciło się 
w Dzień Matki. Współczesna wersja tego świę-
ta została zapoczątkowana w Stanach Zjedno-
czonych w XX wieku. Rozpowszechnienie 
Dnia Matki na skalę światową miało natomiast 
miejsce w drugiej połowie XX wieku.  
 W Polsce święto przypada 26 maja.  
Po raz pierwszy obchodzono je w Krakowie w 
1914 roku. Jest to okazja do wręczenia wszyst-
kim mamom kwiatów, laurek oraz prezentów 
p r z y g o t o w a n y c h  p r z e z  d z i e c i .  
 Celem święta jest przede wszystkim wy-
rażenie wdzięczności za trud włożony przez 
matki w wychowanie dzieci oraz za miłość, 
którą je obdarzają.  

                                   Witold Adamczyk, kl. Va 

   KOCHANI RODZICE 
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 Może łatwiej zapamiętasz... 
 
 Wiersze obrazują zagadnienia gramatyczne 
związane z rzeczownikami policzalnymi i niepo-
liczalnymi, użyciem some i any oraz how much 
i how many. 
 
1. 
 
There is some salad in the bowl. 
There are some seeds for the owl. 
 
There are some chips in my bag. 
There is some ice for my dad. 
 
There aren't any sweets in the house 
And there isn't any cheese for the mouse. 
 
There isn't any meat in the fridge 
And there aren't any cars on the bridge. 
 
2. 
 
How much flour do we need  
to make a cake of poppy-seed? 
 
How much bread do you eat every day? 
Not much, just a loaf for my healthy stay. 
 
How many pancakes can you eat 
in a contest like "Super Speed"? 
 
I can eat many but not a lot. 
I'm not as good as a super Scot. 
 
                            Jakub Warpasz kl. VIId 

 Konkurs Piosenki Anglojęzycznej 
                         - rozstrzygnięty 

 W dniu 29 maja 2018 roku odbył się po raz kolejny 
Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. W konkursie 
wzięło udział 24 uczestników z 6 szkół podstawowych z tere-
nu powiatu poddębickiego: w Dalikowie, Niemysłowie, Pod-
dębicach, Świnicach Warckich, Uniejowie oraz Wartkowi-
cach. Po raz pierwszy przesłuchania nie odbyły się na terenie 
Szkoły Podstawowej w Poddębicach, a w Pijalni Wód  
Termalnych w poddębickim parku. W jury konkursu zasiadło 
dwoje przedstawicieli Szkoły Muzycznej I Stopnia  
w Uniejowie: pani Magdalena Itman, nauczyciel fortepianu 
oraz pan Marek Ostrowski, nauczyciel gitary. Nad poprawno-
ścią językową czuwała pani Magdalena Twardowska-Lisek, 
nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Wielu uczestników 
zaprezentowało wysoki poziom, więc jury przyznało aż trzy-
krotnie miejsca ex aequo: 

I miejsce: 

Kinga Kujawińska – SP Poddębice, kl. VI 
Aleksandra Stempień – SP Dalików, kl. V 

II miejsce: 

Weronika Kujawa – SP Uniejów, kl. VII 
Weronika Napieraj – SP Uniejów, kl. VII 

III miejsce: 

Alicja Terlecka – SP Poddębice, kl. IV 
Natalia Folwarczyk – SP Świnice Warckie, kl. VII 

Wyróżnienia: 
Alicja Burska – SP Poddębice, kl. VI 
Milena Kawucha – SP Dalików, kl. VII 
Patrycja Kowalczyk – SP Świnice Warckie, kl. IV. 

 Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom  
i zapraszają młode talenty do udziału w kolejnej edycji. 

                                                                    Barbara Matusiak 
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Ogólnopolski Konkurs Literacki    

„Lotnicy – podniebni bohaterowie”  
- rozstrzygnięty 

 

 7 czerwca 2018 roku, podczas uroczystego apelu, w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębi-
cach, podsumowano IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”. Pomy-
słodawczyniami tej formy aktywności szkoły i promowania 
Patrona są p. Wioleta Rykowska i p. Bożena Piaseczna. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie wiersza 
zgodnie z tematyką, określoną w regulaminie. Konkurs został 
objęty honorowym patronatem przez Posła na Sejm RP- pana 
Piotra Polaka, Starostę Powiatu Poddębickiego - pana  
Ryszarda Ryttera, Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Poddębicach - panią Lidię Dominiak. 

W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z klas 
IV-VII szkół podstawowych ze Świdwina, Dłutowa, Kosza-
lina, Dęblina, Piły,  Wielenina i Poddębic,  których patro-
nem są lotnicy.   
 Celem konkursu było zainteresowanie uczniów losami 
lotników polskich, walczących na frontach II wojny świato-
wej, ukazanie historii lotnictwa oraz piękna związanego z 
lataniem.  Ta forma miała również rozwinąć w dzieciach za-
interesowanie poezją, ukazać twórczą aktywność uczniów 
jako źródło osobistej satysfakcji.  
   Konkurs cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Do udziału w tegorocznym konkursie nadesłano 49 prac 
z 7 szkół podstawowych. Komisja uznała, iż wszystkie prace 
spełniły warunki regulaminowe i przyznała: dwie I, dwie II i 
trzy III nagrody oraz 9 wyróżnień. 

I nagroda – Aleksandra Masłowska, klasa VI A 
Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939   
roku w Dłutowie 
I nagroda – Wiktoria Orenczak kl. VII 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników  
Polskich w Świdwinie 

II nagroda – Maciej Witczak, kl. IVb 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
II nagroda – Juliusz Tymiński, kl. VII d 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
III nagroda –  Matusz Nagórka,  kl. IVa   
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich  

              w Koszalinie 
III nagroda – Artur Jaszczura, kl. VIa 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
III nagroda  - Anna Gosk 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa  
Polskiego w Dęblinie 
wyróżnienie – Julia Linke, kl. VIIe 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
wyróżnienie – Oliwia Grącka, klasa VIIb 
Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939  
roku w Dłutowie 
wyróżnienie – Kornelia Klimkowska, kl. VIb 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
wyróżnienie – Tobiasz Gdański, kl. VI 
Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora   
w Wieleninie 
wyróżnienie - Marika Wójcik kl. VIc 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich  

              w Pile 
wyróżnienie – Aleksandra Klemke, VIIb 
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich  

              w Koszalinie 
wyróżnienie – Witold Adamczyk, kl. Va  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
wyróżnienie –Patrycja Kaczka, kl VI 
Szkoła Podstawowa im. płk. pil.Szczepana Ścibiora  
w Wieleninie 
wyróżnienie – Karina Borowska, kl. IVb 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich  

              w Poddębicach 
Nagrody rzeczowe w tegorocznym konkursie ufun-

dowały poddębickie instytucje: Starostwo Powiatowe w 
Poddębicach, Urząd Miejski w Poddębicach, Bank Spół-
dzielczy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Pol-
skich w Poddębicach. 

Szkoła  bardzo dziękuje Staroście Poddębickiemu - 
p. Ryszardowi Rytterowi oraz pracownikom Wydziału 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w Staro-
stwie Poddębickim, Burmistrzowi Poddębic - p. Piotrowi 
Sęczkowskiemu oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego - p. 
Romanowi Janiszewskiemu za pomoc w organizacji kon-
kursu, gdyż bez ich zaangażowania konkurs ten nie miałby 
tak wspaniałej oprawy.  

 

Wioleta Rykowska 

 
„Lotnicy - podniebni bohaterowie” 

2018 
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Zespół Cheerleaders „GWIAZDKI” na 
VII Otwartych Mistrzostwach  
Mażoretek Polski Środkowej 

  

 

 

 

 

 

 

 W dniu 14 kwietnia 2018 roku odbyły się w 
Poddębicach VII Otwarte  Mistrzostwa Mażo-
retek Polski Środkowej. Grupy taneczne repre-
zentowały województwa: łódzkie, świętokrzyskie 
i mazowieckie, było ponad 125 prezentacji od 
przedszkolaków poprzez kadetki, juniorki i se-
niorki. 

 Zespół taneczny „GWIAZDKI‘’w skład 
którego wchodzą dziewczęta z klas IV-VII: Ant-
czak Julia, Dębowska Emilia, Grodzicka Wikto-
ria, Janiak Wiktoria, Kacprzak Iwona, Kacprzak 
Wiktoria, Krupa Klaudia, Krzewiniak Justyna, 
Langierowicz  Dagmara, Łuczak Daria, Marci-
niak Joanna, Michalak Maja, Śpiączka Nadia, 
Zawadzka Milena  reprezentowały naszą szkołę 
w kategorii tanecznej POM- POM. Dziewczęta 
starały się pokazać od najlepszej strony i wypaść 
jak najlepiej. 

Po zakończonych pokazach nasza grupa cheerle-
aderek zajęła: 

 VII miejsce w kategorii DUO/TRIO  
POM-POM  JUNIORKI 

( Maja Michalak, Wiktoria Grodzicka) 

 VII miejsce  SCENA POM-POM 
FORMACJE  JUNIORKI 

Gratulacje dla dziewcząt za zaangażowanie i 
pracę włożoną w przygotowanie się do mi-
strzostw. 

                                                                                                                                
Aneta Brewińska 

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła 
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  

w Mini Piłce Nożnej 

 W dniu 21.05.2018 r. odbyły się Zawody Po-
wiatowe w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt w Poddę-
bicach. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły w skła-
dzie: 

Bielawska Julia, Boczkowska Julia, Jaruga Klau-
dia, Jaruga Magdalena, Kwiatkowska Wiktoria, 
Langierowicz Dagmara, Łuczak Julita, Majewska 
Maja, Pawlak Aleksandra, Pytlos Weronika, Urba-
niak Tatiana, Zapisek Vanessa  zajęła 

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce 
Nożnej w kategorii dziewcząt 

i awansowała do zawodów rejonowych. 

                                                       Gratulacje! 

Aneta Brewińska 
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Uczniowie klasy VII E  
w drukarni i Muzeum Oświaty w Łodzi 

 
             21 maja pod opieką naszej wychowawczyni p. Beaty  
Bednarek i p. dyrektor Elżbiety Janaszkiewicz udaliśmy się do  
Muzeum Oświaty w Łodzi, by dowiedzieć się, jak wyglądała polska 
szkoła w okresie międzywojennym i powojennym. Zasiedliśmy  
w starych ławkach, obejrzeliśmy pomoce naukowe sprzed 100 lat, 
pisaliśmy gęsim piórem maczanym w atramencie i piórem ze stalów-
ką. Ćwiczyliśmy trudną sztukę kaligrafii, a niektórzy mieli okazję 
poklęczeć za karę na grochu.  
        Zajęcia minęły bardzo szybko i  nadszedł czas na kolejną lekcję. 
Tym razem z doradztwa zawodowego w Zakładach Amcor Flexibles. 
Firma specjalizuje się w produkcji opakowań  
do artykułów spożywczych. Gospodarze- pracownicy zakładu przy-
witali nas słodkim poczęstunkiem: sokami, czekoladami, ciasteczka-
mi i chipsami, oczywiście w firmowych opakowaniach. Następnie 
wysłuchaliśmy kierowników poszczególnych działów, którzy opo-
wiedzieli nam o swojej pracy. Poznaliśmy pracę menedżera, beha-
powca, logistyka, ludzi, którzy zajmują się dystrybucją, kontrolą, 
pracują w kadrach.  

 
 Po godzinie zostaliśmy ubrani w „gustowne”,  jednorazowe fartusz-
ki, czepki i kamizelki. Otrzymaliśmy zatyczki do uszu i rękawiczki gu-
mowe, i ruszyliśmy na hale produkcyjne. Naszym przewodnikiem był 
tata Edwina, pan Marcin Buldecki, który pełni funkcję kierownika pro-
dukcji. Na własne oczy widzieliśmy, jak powstają różne opakowania.  Na 
koniec wróciliśmy do sali konferencyjnej. Podziękowaliśmy kierownic-
twu za miłe przyjęcie i bardzo ciekawą lekcję doradztwa zawodowego i 
ruszyliśmy do Mc' Donalda. Po tylu słodkościach mieliśmy ochotę na coś 
ostrzejszego. O godzinie 15. 45 byliśmy już w Poddębicach.  
Wycieczkę można uznać za bardzo udaną.  
Niech żałują ci, którzy z nami nie pojechali.  

Beata Bednarek 
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                                              Z wizytą na planie ,,Ojca Mateusza” 

W dniach 8-9 maja 2018 r. klasa Va i Vb poznawały ciekawe miejsca województwa świętokrzy-
skiego wraz z wychowawcami, p. Barbarą Matusiak i p. Dorotą Janiak oraz opiekunami, p. Iwoną Łuczak  
i p. Bożeną Piaseczną.  

Pierwszym punktem programu był San-
domierz, którego zwiedzanie grupa rozpoczęła 
od spaceru lessowym Wąwozem Królowej Ja-
dwigi. Przemierzywszy urokliwe uliczki mia-
sta, uczniowie dotarli na starówkę, gdzie zapo-
znali się z historią miasta, legendami, a także 
odbyli krótką wycieczkę trasą podziemną. 
Grupa miała niebywałe szczęście, gdyż w cza-
sie zwiedzania sandomierskiego rynku mogła 
być świadkiem zdjęć do serialu „Ojciec Mate-
usz”. Co prawda nikomu nie udało się zdobyć 
autografu ani zdjęcia z aktorami, ale i tak było 
to dla wielu niebywałe przeżycie.  

Ostatnim punktem w Sandomierzu była bazylika 
katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
skąd wszyscy udali się do Ujazdu, by zwiedzić nie-
samowity zamek Krzyżtopór. Zamek wzniesiony 
został w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji 
łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną. 
Mimo że lata świetności ma już za sobą, nadal robi 
na zwiedzających niesamowite wrażenie. Z zamku 
grupa miała jedynie 800m do pensjonatu Cyrkon, 
miejsca noclegu. Po obiadokolacji i zainstalowaniu 
się w pokojach, uczniowie udali się na przyległe 
boisko, gdzie odbyły się integrujące gry i zabawy, 
a także dyskoteka. 

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się śniadaniem, po którym klasy udały się do Muzeum Archeolo-
gicznego i Rezerwatu „Krzemionki”. Tam mogły przemierzyć trasę prezentującą oryginalne wyrobiska 
neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Najciekawszą częścią trasy był niewątpliwie prawie półkilo-
metrowy spacer po podziemnych, świetnie zachowanych pradziejowych wyrobiskach. 
 Spotkanie z prehistorią uczniowie mogli kontynuować w bałtowskim Juraparku. Główną atrakcją by-
ła ścieżka dydaktyczna, gdzie można było podziwiać modele dinozaurów w skali 1:1 wykonane z wielką 
dbałością o szczegóły  i w zgodzie z najnowszymi odkryciami w paleontologii. Grupa zwiedziła także Mu-
zeum Jurajskie oraz Prehistoryczne Oceanarium.Po obiedzie uczniowie wyruszyli w drogę powrotną do 
domu. Trudno było się rozstać z województwem świętokrzyskim, które skrywa jeszcze wiele interesują-
cych miejsc i przygód. 

                                                                                                                                 Barbara Matusiak 
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 Uczniowie klas Vc i Vd w Sandomierzu i Kazimierzu Dolnym 
 W dniach 17 - 18 V 2018r. odbyła się 
wycieczka szkolna do Sandomierza i Kazimie-
rza Dolnego. Uczestniczyły w niej dwie klasy 
V c oraz V d wraz z wychowawcami p. Wiole-
tą Rykowską i p. Tomaszem Wójcikiem. Nasz 
wyjazd rozpoczął się od zbiórki przy ul. Szkol-
nej o godz. 7 rano.  Z drobnymi opóźnieniami 
wyruszyliśmy w drogę. W pierwszym dniu 
wycieczki pogoda nam nie dopisywała...   
Można by rzec, że była okropna! Deszcz dał 
nam się we znaki. Po wyruszeniu  
z Poddębic kierowaliśmy się w stronę Kazi-
mierza Dolnego. W czasie jazdy było wesoło,  
więc czas nam szybko mijał.  

 Pierwszym etapem zwiedzania były 
ruiny zamku. Widok, mimo wciąż padającego 
deszczu, jaki rozciągał się z góry, zrobił na nas 
ogromne wrażenie. W dole rzeka Wisła i pano-
rama miasta. Podczas tego zwiedzania wszy-
scy bardzo zmokliśmy, dlatego nie wspinaliśmy się już na Górę Trzech Krzyży. Następnie skierowaliśmy się na renesansowy 
rynek Kazimierza Dolnego.  Znajduje się tu pies ze złotym nosem, o którym legenda mówi, że kto dotknie jego nosa będzie 
chroniony od złych ocen. Jesteśmy ciekawi czy to się sprawdzi. Cały rynek  otoczony jest pięknymi kamienicami i straganami z 
pamiątkami, na których królują kogutki. Zaopatrzeni w pamiątki, ruszyliśmy w stronę przystani. Czekał nas rejs statkiem do 
Janowca. Podczas tej podróży mogliśmy podziwiać piękną przyrodę tego miejsca. 

 Kolejnym etapem podróży był przejazd do hotelu Cyrkon w Ujeździe. Zanim jednak do niego dotarliśmy, czekała nas 
jeszcze przygoda z drzewem, które leżało na drodze. Mieliśmy jednak świetnego kierowcę, który usunął przeszkodę i dalej mo-
gliśmy kontynuować naszą podróż. Na miejscu zjedliśmy  obiadokolację i rozpakowaliśmy się w pokojach. Nie mieliśmy jednak 
zbyt wiele czasu, bo o 21 rozpoczęliśmy nocne zwiedzanie zamku w Krzyżtoporze. To była chyba najlepsza atrakcja tej wy-
cieczki! Już same ruiny zamku, mimo upływu czasu robią wrażenie na zwiedzających, a oglądać je nocą… to dodatkowy dresz-
czyk emocji. Zwłaszcza, że towarzyszył nam duch Białej Damy... 

 Następnego dnia, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy do Sandomierza. Na początku obejrzeliśmy Stary Rynek, który jest 
pięknie zachowany. Następnie kierowaliśmy się do zejścia w podziemia, które  mieszczą się przy kamiennicy Oleśnickich. Znaj-
dują się tam liczne korytarze oraz dawne lochy. Podziemia służyły mieszkańcom jako schronienie przed najazdami Tatarów. 
Bardzo nam się spodobały, robiły wrażenie swoją nieprzewidywalnością. Z podziemiami sandomierskimi związane są również 
liczne legendy. Najbardziej zapamiętaliśmy tę o Halinie Krępiance, co uratowała Sandomierz przed zagładą.  
 Goszcząc w tym mieście odwiedziliśmy także bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Później udali-
śmy się na spacer sandomierskimi uliczkami, mijając po drodze wiele kościołów. Przechodziliśmy przez Ucho Igielne - jest to 
furta w murach obronnych.. Na koniec zwiedzaliśmy wąwóz Królowej Jadwigi, który jest w centrum miasta. Brzegi wąwozu 
otoczone są pętlą korzeni drzew, które rosną na jego brzegach. Idąc wąwozem odnosi się wrażenie, jakby szło się bajkową kra-
iną.  Mieliśmy znakomitego przewodnika, pana Iwa, który w bardzo obrazowy sposób opowiadał o mieście i jego zabytkach. 

Około godziny 14 udaliśmy się na obiad do Restaura-
cji Ciżemka. Mieliśmy tę przyjemność, że jedliśmy 
go w winiarni, czyli piwnicy jednej z kamienic.  

 Na tym zakończyliśmy pobyt w Sandomierzu.  
W drodze powrotnej było bardzo miło i wesoło, i … 
znowu zaczęło padać. Ale my na szczęście już wra-
caliśmy do domu. Byliśmy bardzo zmęczeni, lecz 
zadowoleni. Zwiedziliśmy wiele fascynujących 
miejsc. Ciekawe, gdzie w przyszłym roku zabiorą nas 
nasi wychowawcy? 

Uczniowie z kl. Vc 
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Jak bezpiecznie i przyjemnie spędzić 
wakacje: 

 
Rower, rolki i piłka. 
#  Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zacho-
waj na niej  wyjątkową ostrożność!!! – na jezdni 
rządzą samochody i tego się trzymajmy. 
#  Jeżdżąc rowerem, jeśli to możliwe zawsze ko-
rzystaj ze ścieżek rowerowych!!! – przynajmniej 
nie trzeba  tak bardzo uważać na samochody. 
#  Nie pożyczaj roweru nieznajomym!!! – istnieje 
ryzyko, że już go  nie odzyskasz. 
# Podczas jazdy na rowerze zakładaj kask i pamię-
taj o światłach odblaskowych!!! – w kasku poczu-
jesz się jak  profesjonalista, a odblaski są cool. 
#  Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z 
przejść  dla pieszych!!! – przecież po to je wymy-
ślono. 
#  Graj w piłkę daleko od ulicy, a najlepiej w miej-
scach do tego przezna-
czonych!!! – na trawie 
piłka lepiej się toczy.. 
 
 

 
Nad wodą. 
# Kąpiemy się tylko w miejscach do tego wyzna-
czonych, oznakowanych i zawsze pod opieką do-
rosłych, rodziców lub ratownika!!! – przecież 
wszyscy chcą by wakacje były udane.  
#  Słuchaj poleceń ratownika!!! – on wie co robi, a 
Ty czasami  zapominasz. 
#  W wodzie bądź ostrożny i nie utrudniaj kąpieli 
innym!!! –   niech inni mówią, że jesteś super dzie-
ciak. 
#  Dbaj o czystość plaży, z której korzystasz!!! – 
bo fajnie wyglądają czyste plaże. 
#  Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!!! – w końcu 
po coś go napisano, a łamanie regulaminu może się 
dla Ciebie źle skończyć. 

 

W górach. 
# Zawsze chodź wyznaczonym 
szlakiem i nie zbaczaj z niego!!! – 
niedźwiedzie, wilki i żmije bar-
dzo tego nie lubią. 
#   Słuchaj się opiekuna lub prze-
wodnika!!! – zwłaszcza  przewod-
nik wie co mówi, dlatego warto 
go posłuchać. 
#   Nie wyruszaj w góry podczas burzy lub gdy po-
goda jest  niepewna!!! – parasol, kalosze czy 
płaszcz przeciwdeszczowy na niewiele się przyda-
dzą. 
#   Wychodząc w góry, powiedz w schronisku 
lub tam gdzie  mieszkasz gdzie idziesz i zawsze 
miej przy sobie naładowany telefon!!! – tam fak-
tycznie naładowany telefon może  okazać się bar-
dzo potrzebny. 
 
 
Dbając o własne bezpieczeństwo… 
Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, odda-
lone od jezdni. 
Dbaj o środowisko – śmieci wyrzucaj do kosza, 
a jeśli go nie ma, zabieraj ze sobą do domu. 
Ogniska rozpalaj tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych i pod opieką dorosłych. 
Zawsze mów rodzicom lub opiekunom dokąd  
i z kim wychodzisz. 
Po zmroku nie wychodź bez opieki osoby  
dorosłej. 
Jeśli jesteś sam w domu, nigdy nie otwieraj 
drzwi obcym. 
Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem 
lub spaceru z nieznajomymi. 
Nie zaczepiaj i nie podchodź do obcego psa, nie 
dotykaj go, nawet jeśli wydaje się być łagodny. 

 
Poruszając się po jezdni pieszo lub rowerem, 

pamiętaj, że „DUŻY MOŻE WIĘCEJ” 
Ten „DUŻY” to samochód, który jest większy 

 i silniejszy od Ciebie – nie masz szans  
w zderzeniu z nim. 
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 Dzień Dziecka na Byczynie 

 
 Dzień Dziecka to wspaniała okazja, 
by zorganizować różne zabawy, dlatego 
uczniowie wspólnie z wychowawcami 
udali się do  Centrum Sportu i Rekreacji 
w Byczynie. Tegoroczne święto, miało 
charakter gminny i zostało zorganizowa-
ne przez Burmistrza Poddębic - pana  
Piotra Sęczkowskiego. 
 Dzieci bardzo aktywnie spędziły ten 
dzień. Była gra w piłkę, skakanie na dmu-
chańcach, rodeo, pływanie motorówką  
w basenie i zabawa na zjeżdżalni. Atrak-
cją okazał się także pokaz jazdy na rowerze. Prezentował go mistrz w tej dziedzinie, spe-
cjalnie zaproszony na tę okazję. 

Na zakończenie, wszystkie dzieci zostały ob-
darowane upominkami. 
 Wesoła zabawa i uśmiechnięte buzie na-
szych uczniów – to najlepszy dowód na to, że 
Dzień Dziecka był udany. 

Wioleta Rykowska 
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Zabawy dzieci  
w różnych krajach świata 

 
Angielskie toys, niemieckie kinderspiel, francuskie jouets, 
czy nasze polskie zabawki – na to słowo wszystkie dzieci 
wszędzie reagują z ogromnym entuzjazmem. Radość jest ta 
sama, jednak czy we wszystkich zakątkach świata zabawki i 
zabawy wyglądają tak samo?  
 
Dzieci w Indiach spędzają wolny czas grając w kabaddi. 
Nazwa w języku hindi oznacza „utrzymać oddech” i podpo-
wiada reguły gry. Dzieci dzielą się na dwa zespoły i ustawiają 
naprzeciwko siebie na prostokątnym boisku. Po sygnale wy-
typowany zawodnik wbiega na pole przeciwników i krzycząc 
jednym tchem: kabaddi musi dotknąć jak największą liczbę 
rywali. Zanim skończy okrzyk ma za zadanie wrócić na stro-
nę swojej drużyny. Inną popularną zabawą w tym południo-
wym zakątku Azji jest rangoli (na zdjęciu po prawej), trady-
cyjna sztuka tworzenia barwnych kompozycji na ziemi. Hin-
dusi tworzą je z ziaren ryżu, piasku, zbóż, płatków kwiatów, 
czy malują je kredą. Wielobarwne ornamenty wznoszone są 
przed tradycyjnymi świętami, jednak maluchy potrafią godzi-
nami leżeć na ziemi tworząc mozaiki bez żadnej okazji.  
 
W chłodnej Skandynawii tradycyjną zabawą jest kubb (na 
zdjęciu po lewej), gra plenerowa dla dwóch drużyn mająca 
wiele wspólnego z popularnymi kręglami. Kubb polega na 
strącaniu zbijakami obrońców przeciwnej drużyny w celu 
wyeliminowania króla stojącego na środku boiska. Wszystkie 
elementy służące w zabawie wykonane są z drewna, jednak 
nie bez powodu kubb nazywa się grą Wikingów, dla których 
Skandynawia była niegdyś areną ciągłych bitew i wojen.  
 
Jeszcze inaczej bawią się dzieci w krajach latynoskich. Tam 
popularną zabawą jest piñata (na zdjęciu po prawej), tanecz-
ne pląsy organizowane najczęściej w czasie urodzinowych 
fiest. Dzieci przygotowują papierową kulę - piñatę, wypełnio-
ną migdałami w słodkim lukrze, ciastkami i wszelkimi łako-
ciami, którą potem wieszają na gałęzi drzewa. Solenizant z 
zawiązanymi oczami kręci się w kółko do rytmu muzyki, po 
czym przy użyciu specjalnego kija musi rozbić kulę i złapać 
jak najwięcej słodyczy.  

Alaska 

Pozostajemy w chłodnym klimacie, który w ogóle nie odstra-
sza dzieci przed zabawą na świeżym powietrzu. Na Alasce 
dzieci spędzają wolny czas grając w futbol. Wygląda on jed-
nak nieco inaczej niż ten tradycyjny. Boisko piłkarskie zastę-
puje tutaj mocno ubity śnieg, który jest dosłownie wszędzie. 
Zamiast piłki, do gry wykorzystywany jest skórzany worek 
wypchany sierścią łosia. I tylko reguły pozostają niezmienne 
– celem jest wbicie piłki za linię bramkową drużyny przeciw-
nej. 

 

 

Indonezja 

Kolejny przykład zabawy, którą doskonale znamy. Nazywa 
się “Semut, orang, gajah” czyli “Mrówka, człowiek, słoń” i 
jest odpowiednikiem polskiej gry “Papier, kamień, nożyce”. 
Mrówkę symbolizuje mały palec, człowieka palec wskazują-
cy a słonia kciuk. Gracze stają na przeciwko siebie i walczą 
na gesty. Mrówka pokonuje słonia, bo może wślizgnąć się do 
jego ucha i łaskotać, doprowadzając tym samym do szaleń-
stwa. Człowiek wygrywa z mrówką, bo może ją nadepnąć i 
zmiażdżyć. Człowiek przegrywa ze słoniem, bo ten jest od 
niego większy i może go stratować. 

RPA 

Jak widać na przykładzie RPA niektóre zabawy występują w 
różnych regionach świata w niezmienionej formie tylko pod 
inną nazwą. Tak jest w przypadku gry “Mbube! Mbube!” 
czyli “Lew! Lew!”, popularnej wśród dzieci z ludu Zulu. Jej 
uczestnicy tworzą okrąg wokół dwóch osób, które mają za-
wiązane oczy. Jedna z nich jest lwem, druga antylopą. Na-
stępnie kręci się tymi osobami tak, by straciły orientację. Gdy 
lew zbliża się do antylopy, publiczność głośno dopinguje, 
gdy się oddala, milknie. U nas ta zabawa znana jest jako ciu-
ciubabka. 

A jak jest na naszym polskim podwórku? Dzieciaki 
uwielbiają bawić się w chowanego czy berka ledwo nadąża-
jąc za własnymi pomysłami. Ciągle popularną zabawą, 
zwłaszcza wśród przedszkolaków, jest usypianie starego 
niedźwiedzia. Na pewno niewielu z nich wie, że w podobny 
sposób dzieci w Afryce zaczepiają hienę. Którego z malu-
c h ó w  n i e  z a c i e k a w i ą  t a k i e  r ó ż n i c e ? 
 
 Kiedy skończą się pomysły na tradycyjne zabawy war-
to zaproponować dzieciom coś nowego. Co stoi na przeszko-
dzie, aby na chodniku przed domu stworzyć mozaikę przy-
strojoną mleczem i kamykami lub przemienić się w groźnego 
Wikinga. „Zabawy zaczerpnięte z różnych stron świata nie 
tylko urozmaicą letnie popołudnie, ale przede wszystkim po-
mogą rozbudzić w najmłodszych ciekawość innych kultur i 
świadomość różnorodności otaczającego je świata. Mogą być 
również pretekstem do uczenia tolerancji” - komentuje Rafał 
Piotrowski, przedstawiciel ds. marketingu polskiej firmy Wa-
der-Woźniak, której zabawki przybliżają polską, dziecięcą 
tradycję po niemal wszystkich kontynentach.  Zabawowe 
zwyczaje dzieci różnią się od siebie w różnych zakątkach 
świata. Wypływają z tradycji i historii danego kraju, nie rzad-
ko zależą od klimatu czy dostępu do bogactw naturalnych 
regionu. To cenna wiedza, którą warto zaszczepiać w malu-
chach od najmłodszych lat. A jak powszechnie wiadomo- 
najskuteczniejszą nauką jest sama zabawa. Więc do dzieła! 

 

 Jakub Kacprzak, kl. Va 

 

 



Strona 16 

WAKACYJNA ROZRYWKA :) 

1. Znane imię „Kamil" weź, 
wspak odczytaj, dodaj „ś". 

2. Nie pomogą strugi łez, 
krzew ten zawsze będzie bez… 
lecz bez czego? Nikt już nie wie… 
Jak tak można, panie krzewie! 

3. Miasto nad Sekwaną leży, 
słynie w świecie ze swej wieży. 

4. Oto jest pytanie (dobrze się zastanów): 
cóż to za włochata smakoszka bananów? 

5. A teraz Rozwiążcie, 
proszę problem taki: 
co wspólnego mają 
pisarze i ptaki? 

6. Oto figiel złego losu: 
maja rogi obok nosów. 

7. Kolor włosów, konia maść, 
trzeci może z konia spaść. 

8. Choć to kolor już nie modny, 
wciąż Czerwony jest. cóż z tego? 
Po dziś dzień nie znosi wilków, 
za to lubi leśniczego. 

9. Oto ważny problem, panowie i panie: 
jakie miasto widać choć jest zakopane? 

10. Nie jest to wiadomość nowa:miasto to się często  
chowa.                                                   

11. Pomyśl Tomku wraz z Agnieszką:jaki ptak się czu-
bi z reszką?  

12. Jest liniowa, jest podmiejska (ta na stacjach czeka). 
Starsi znają także taką, co stoi 
przy sklepach.  

 

   

 

Wakacyjne zagadki Przepisy na udane wakacje 
 

Z a kilka tygodni rozpoczną się nasze upragnione waka-
cje chciałybyśmy podać znakomity przepis na to, aby 

gruntownie odpocząć od szkoły i lekcji. 
 Składniki: 
dobry humor, łóżko, ciekawe książki,  telewizor, komputer, 
piłka, fotel, Internet.                                                                                             
 Kolejność wykonywanych czynności:  
W dobrym humorze odpocznij na wygodnym łóżku, oglą-
dając telewizję. Gdy już nie będzie ciekawych programów 
usiądź w fotelu i przeczytaj fragment interesującej cię 
książki. Po zakończeniu  rozwijającej twą osobowość lek-
tury, usiądź przed komputerem i zagraj w jakąś pasjonującą 
grę lub „poserfuj” po  internecie, a pod koniec dnia (przed 
wieczorem) skorzystaj z piłki, umawiając się z przyjaciół-
mi na krótkie rozgrywki. 
  By jednak, te wszystkie czynności były wykonane 
prawidłowo, musisz zawsze pamiętać o bezpieczeństwie 
swoim i innych. Czyli, nie zasypiaj na słońcu, nie siedź 
blisko ekranu telewizora i komputera. Przy komputerze nie 
spędzaj więcej czasu niż 3 godziny dziennie. Kiedy grasz 
w piłkę, uważaj, żeby np. nie zbić komuś szyby lub w po-
śpiechu nie wpaść pod samochód. Książki czytaj tylko przy 
odpowiednim świetle, a z internetu korzystaj zawsze pod 
nadzorem rodziców.  
 Ten wspaniały przepis zapewni Wam udany wypo-
czynek oraz sprawi, że powrócicie do szkoły szczęśliwi  
i wypoczęci po wakacjach. 
                              

J uż wkrótce wakacje. Na pewno wielu z was zastanawia-
ło się, co warto, a czego nie powinno się robić w tym 

okresie? Jak dobrze je spędzić i efektywnie z nich skorzy-
stać? Z racji tego, że czuję się fachowcem w tej dziedzinie, 
bo z wakacjami mam do czynienia już od kilku lat, ośmie-
lam się napisać kilka swoich sprawdzonych rad.  

Najlepiej :  
- chodzić spać późnym wieczorem  

- robić imprezy z koleżankami 
- wstawać przed południem  

- przeżywać nowe zwariowane przygody 
- uprawiać sporty 

- szukać przyjaźni i miłości 
- czytać różne ciekawe, fajne książki 

- „wyluzować się” 
  

Najgorzej : 
- czytać nudne ksiązki  

- być spiętym 
- nie chodzić na baseny itp. 
- uczyć się całymi dniami  
- chodzić spać przed 23.00 

- wstawać o 8.00 
- siedzieć w domu 

 
Z tymi radami wakacje na pewno będą udane, czego życzę 
wszystkim i każdemu z osobna, bez wyjątku!  

 

Ślimak,  Bez, Paryż, Małpa,  Pió-
ra, Nosorożce, Kasztan, Czerwo-
ny Kapturek, Zakopane, Często-
chowa, Orzeł, Kolejka. 
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