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Wakacje, znów mamy wakacje !

W tym
numerze

     Dnia 10.06. 2015 r. w Szkole Podstawowej w
Siedliskach odbyła się wycieczka autokarowa do
Zamościa pod opieką pań: Marty Mil, Małgorzaty Stec i
rodziców. Uczniowie zwiedzili najpiękniejsze miasto
Roztocza jakim jest niewątpliwie Zamość, nazywany - za
sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-
urbanistycznego - "Perłą Renesansu" i "Padwą Północy".
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera był również
atrakcją tego wyjazdu. Uczniowie zwiedzili dokładnie
zakamarki ogrodu, terraria, małpiarnię, motylarnię i inne
zwierzęta świata. Zakupili szereg atrakcyjnych pamiątek,
zmęczeni ale też zadowoleni bezpiecznie powrócili do
domu.

Kinga Szczołko, kl. II

Zamość "Perła
Renesansu"
W bałtowskim raju
Atrakcje Bałtowa
Pożegnania nadszedł
czas
Bezpieczne wakacje
Wakacyjna
rozrywka.

Autorami tekstów są:
Kinga Szczołko, 

Martyna Maciewicz.
Redaktorzy naczelni: 
pani Grażyna Żytka, 

pani Justyna
Gawlikowska.

Zamość, 10.06.2015 Turysta

Zamość

Zamość Zamość

Nadszedł czas
upragnionych

wakacji i
odpoczynku.

Szukasz miejsca,
gdzie warto
pojechać? 

W tym roku na
wakacyjne
eskapady

polecamy Zamość
i Bałtów.  Nasi

uczniowie już tam
byli i dzielą się

wrażeniami.

Zamość 
"Perła Renesansu"

MM pixers.pl

MM

MM MM



www.nowiny24.plNowiny | Numer 10 07/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTrele Morele

W bałtowskim raju

       Dnia 18 czerwca 2015 r. uczniowie klas
II-VI zwiedzali Bałtowski Kompleks
Turystyczny.
Naszą wędrówkę po Bałtowie rozpoczęliśmy o
godzinie 1000. Pierwszym etapem wycieczki
był Park Rozrywki. Wśród atrakcji były: statek
piracki, karuzela łańcuchowa, basen z kulkami,
rollercoaster, family coaster, euro bungy.
Zabawa była wyśmienita! Dzieci korzystały z
atrakcji parku po kilka razy, a do wspólnego
szaleństwa udało się im namówić swoich
opiekunów.
  Kolejnym punktem wycieczki
była Sabathówka. Przekraczając bramę
Sabathówki trafiliśmy do świata wiedźm i
czarownic, świata którym władają tajemne
moce i w którym to, co niemożliwe staje się
realne. W przepięknej scenerii łączącej świat
rzeczywisty ze światem baśniowym
spotkaliśmy się z czarownicą Togatą.
Poznaliśmy obrzędy i rytuały sprzed lat, a w
Chacie Czarownicy mogliśmy skosztować
przygotowanych specjalnie dla nas
 magicznych wywarów i potraw.
 Następnie udaliśmy się na
zwiedzanie Zwierzyńca. Spacer „dolną
częścią” bałtowskiego Zwierzyńca był
spotkaniem z różnobarwnym światem ptaków. 

Dopełnieniem tego obrazu były liczne ssaki,
wśród których uwagę dzieci przykuły makaki,
kuce, osły, skunksy, ostronosy, wiewiórki,
owce i kozy. Przez „górną część” Zwierzyńca
podróżowaliśmy amerykańskim schoolbusem.
Ponad 400 zwierząt biegających swobodnie w
kilku sektorach żyje tu w warunkach
zbliżonych do ich naturalnego środowiska.
Obserwując wielbłądy, lamy, bydło zebu,
australijskie emu, azjatyckie antylopy nilgau,
strusie afrykańskie i wiele innych gatunków
oraz słuchając opowieści przewodnika
ubarwiającej podróż, mogliśmy dowiedzieć się
wiele o zwyczajach zwierząt.
      Po zwiedzaniu Zwierzyńca przyszedł czas
na JuraPark, gdzie mogliśmy podziwiać
modele dinozaurów i innych prehistorycznych
stworzeń – wszystkie naturalnej wielkości. W
parku poruszaliśmy się wzdłuż ścieżki
dydaktycznej,  podzielonej na okresy
geologiczne. Z dużym zaciekawieniem
wysłuchaliśmy opowieści przewodnika na
temat życia dinizaurów. 
 Ostatnim punktem wycieczki
było Prehistoryczne Oceanarium, gdzie
podziwialiśmy świat podwodnego życia
ogromnych gadów. Mieliśmy okazję spotkać
się „oko w oko” z gatunkami, które żyły na
Ziemi tysiące lat temu. 
 

Największe wrażenie na wszystkich zrobił
potężny, mierzący blisko 20 metrów długości
Megalodon. Przeżyliśmy chwile grozy, gdy ten
prehistoryczny rekin zaczął nas atakować.
Szyba popękała, polała się
woda… Zastosowana technologia
trójwymiarowego przekazu sprawiła, że
wszystko było tak rzeczywiste, że prawie w to
uwierzyliśmy.
 Wycieczka dostarczyła nam wielu
niezapomnianych wrażeń, a czas wspólnie
spędzony z pewnością pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników. Zadowoleni i z
uśmiechem na twarzy wróciliśmy do domu.
   Podczas wycieczki dziećmi opiekowały się
panie: Agnieszka Bachusz, Maria Bunda,
Maria Romańczuk-Mazur i Justyna
Gawlikowska.

Martyna Maciewicz,
kl. VI

Bałtów, 18.06.2015 DinozaurJG pl.123rf.com



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 10 07/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Trele Morele

Atrakcje Bałtowa

Park Rozrywki Park Rozrywki

Sabathówka Przejażdżka schoolbusem

JuraParkZwierzyniec

Wakacyjna 
rozrywka

Humor ;–)

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka
prędkość, jakie wrażenia. Jadę na słoniu,
patrzę za mną pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.

Krzyżówka

PIONOWO:
1. Tam idziemy na jagody, 2. Zwierzę, które
można spotkać w cyrku albo nad morzem, 4.
Pakujesz się do niego, gdy idziesz na
wycieczkę, 5. Nie odbywają się w szkole
podczas wakacji, 7. Wakacyjny miesiąc, 8. …
przeciwsłoneczne, 9. Do nadmuchiwania
materaca lub kół roweru

POZIOMO:
3. Więcej niż pluskanie w morzu, 6.
Oznaczona trasa w górach, 8. Kosmetyk do
opalania, 10. Z plażą, ale nie morze, 11. Gdy
jest bardzo gorąco, 12. Nakrycie głowy z
daszkiem, 13. Członek załogi statku

JG JG

JG JG

JGJG

czasdzieci.pl
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Słonecznych wakacji !

  Nadszedł czas upragnionych wakacji.
Gdziekolwiek odpoczywamy, powinniśmy
to robić mądrze i rozważnie. Aby radośnie
spędzić czas, wymyślacie samodzielnie lub z
kolegami różne gry i zabawy. Niestety,
czasami przesadzacie z fantastycznymi
pomysłami, nie zdając sobie sprawy z tego, że
możecie narazić siebie lub innych na
niebezpieczeństwo, a nawet utratę życia. Nie
zapominajcie zatem:
1.  Zamiast zapałkami bawcie się zabawkami.
2. Nie zaprzyjaźniajcie się z nieznajomymi, bo
nie wiecie kim są i jakie mają zamiary.
3.  Woda jest rozkoszą w upał, ale korzystajcie
z niej tylko w obecności rodziców lub
opiekunów.
4.  Nie każdy skok do wody jest na miarę
mistrza, czasami kończy się kalectwem lub
utonięciem – nie skaczcie do wody w akwenie,
którego nie znacie! Zawsze kąpcie się pod
opieką kogoś dorosłego.
5. Rower jest najwspanialszym mustangiem
świata, ale jezdnią trzeba się dzielić z innymi,
przestrzegajcie więc zasad ruchu drogowego,
a także kultury i odpowiedzialności.
6. Wasze zainteresowania są nauką na miarę
Einsteina, ale z różnymi doświadczeniami
eksperymentujcie w laboratoriach pod
kierunkiem specjalistów a nie w domu, czy na
podwórku. Nie bawcie się chemikaliami,
materiałami łatwopalnymi. Bez konsultacji z
opiekunami nie zażywajcie żadnych leków.
Zawsze uważajcie na elektryczność i gaz
7. Bądźcie odpowiedzialni. Starajcie się
przewidzieć możliwe konsekwencje waszych
zachowań.

Bezpieczne 
wakacje

Pożegnania nadszedł czas

„Już wspólnej drogi pryska czar
Ostatni uścisk rąk

Niech serca nasze grzeje żar
najmilszych wspomnień krąg…”

  26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny
2014/2015, a tym samym pożegnaliśmy
naszych absolwentów.
  Naszej redakcji również nie ominęły
pożegnania. Rozstajemy się z kilkoma
osobami, które wniosły znaczący wkład w
naszą gazetkę i wiele razy przyczyniły się do
wygranej w konkursach Junior Media.
Dziękujemy: Sarze i Martynie M. –
specjalistkom od wywiadów, recenzji i
felietonów, Oliwii – najlepszej
fotoreporterce i autorce wielu artykułów,
Natalii i Martynie J. – które pisały w
wolnych chwilach na tematy różne. Będzie
nam Was brakowało. Życzymy Wam wielu
sukcesów w nowych szkołach – szlifowania
talentów dziennikarskich i nie tylko!
Powodzenia !
  Żegnamy także wszystkich pozostałych
absolwentów, z którymi łączą nas wspaniałe i
niezapomniane wspomnienia. 
Naszym absolwentom życzymy wielu
sukcesów, wytrwałości w realizacji marzeń, a
nam wszystkim udanych WAKACJI.

Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje!

Redakcja 

Absolwenci SP Siedliska, 26.06.2015
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