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JEDZIEMY
W GÓRY
Niedługo wakacje,
więc większość z nas
gdzieś wyjeżdża. Ja
chcę zabrać was w
góry.

Postanowiłam wam 
pokazać, co zabrać
do walizki i
apteczki, jeśli
wybieracie się w
góry. Oprócz
rzeczy, które
bierzemy
praktycznie na
każdy wyjazd, w
górach przyda się
na pewno kompas i
kurtka
przeciwdeszczowa,
i oczywiście
wygodne górskie
buty.
Na górskie szlaki
warto wziąć mały
plecak

turystyczny, do
którego będziemy
mogli włożyć latarkę,
zapalniczkę czy
termos. Pamiętamy
także o mapach z
trasami i szlakami. 

Wszystkim się
pewnie wydaje, że
chodząc po górach
cały czas jesteśmy
w lesie i ze strony
słońca nic nam nie
grozi. Nic bardziej
mylnego, przecież
będziemy
zdobywać różne
szczyty, iść przez
polany, a tam na
pewno narażeni
będziemy na
promienie
słoneczne, dlatego
zawsze pamiętamy
o kremach z filtrem,
dobrych
okularach.słonecznych
i czapce z daszkiem. 
Swoją funkcję
spełnią niewątpliwie

podczas wieczornego
ogniska – płyn na
komary i kleszcze
oraz maść na
ugryzienia owadów.
Zawsze pamiętajmy,
by apteczka była
kompletna. Piękne
widoki uwieczniamy za
pomocą aparatu
fotograficznego albo
ukochanej komórki.

A co robimy, gdy
pada? 
Ciekawa książka,
szkicownik czy kostka
Rubika to najlepszy
sposób na nudę.

Oliwia Sypień, kl. VI b

RUSZAMY
NAD

MORZE
Chyba niejedna z nas
marzy o wakacyjnym
wypoczynku nad
morzem. Spokój,
szum fal, gorące
słońce – wszystko, co
trzeba do szczęścia.
Aby szczęścia nic
nam nie zakłóciło,
należy się do wyjazdu
odpowiednio
przygotować, by nie
biegać bez potrzeby
po sklepach.

Ubrania – zapakuj na
każdy dzień zestaw
(po co tracić czas na
pranie)
Strój kąpielowy –
zawsze mniej ze sobą
dwa. W ten sposób
możesz w każdej
chwili iść na plażę,
nawet gdy jeden ze
strojów nie wysechł lub
jest brudny.
Buty – pamiętaj o
klapkach na plażę, ale
zapakuj też pełne (nad
morzem nie zawsze
jest cudowna pogoda)
Słońce  bywa
zdradliwe, może
zaszkodzić, stąd w
twojej walizce

muszą znaleźć się
olejki i kremy do i po
opalaniu, a także
okulary słoneczne.

Piłka plażowa, frisbee
– wszystko to możesz
wykorzystać, by
aktywnie spędzić czas
na plaży. Nie ma nic
gorszego niż
smażenie się z
każdego boku na
słońcu.

Jednym słowem –
MIŁEGO
WYPOCZYNKU

Amelia Mastalerz,
kl.IVb

TYLKO BIERKI!
  Niewątpliwie i w górach i nad morzem może padać. Dlatego zawsze trzeba
pomyśleć o zapewnieniu sobie rozrywki na deszczowe popołudnie.
Chciałabym wam zaproponować grę, która zmieści się do każdej torby
podróżnej i na pewno umili czas całej rodzinie.

  Wystarczy tylko stół lub podłoga i osoby, z którymi lubimy spędzać czas.
Tą grą są bierki. Zestaw patyczków potrafi dostarczyć niezapomnianych
chwil radości i świetnej zabawy. Wystarczy rozsypać je na stole, a później
zebrać ich jak największą ilość. I tu zaczyna się cała zabawa, ponieważ
wyciągając jedną bierkę nie można poruszyć żadnej innej. To wcale nie jest
taka prosta sprawa. Trzeba wykazać się sprytem i zręcznością, żeby to
osiągnąć. Oczywiście każdy chce zdobyć jak najwięcej bierek za jak
największą liczbę punktów. Każdy rodzaj patyczków ma inną punktację.
Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli chcecie,  możecie
ustalić swoje zasady, np. kto w trzech czy pięciu rundach zdobędzie
największą liczbę punktów lub kto zdobędzie najwięcej patyczków jednego
koloru. Spróbujcie.

  Jeśli nie macie jeszcze tej gry, wyciągnijcie ze skarbonki 10 zł i kupcie ją, a
nigdy nie będziecie się nudzić. W bierki zagrają zarówno młodsi jak i starsi, a
nawet najstarsi domownicy. Najbardziej lubię grać w bierki z babcią i
kuzynem, razem wesoło spędzamy czas.

Maja Marysiewicz, kl. V b

ZABAWA NA PLAŻY
Piraci  to zabawa, w której może uczestniczyć wiele osób.
Doskonale będzie się bawić młodsze rodzeństwo. Potrzebne do
niej są ,np. kapsle od butelek, opakowania po jogurtach lub inne
kolorowe przedmioty.
Rysujemy na piasku dwa kwadraty jednakowej wielkości. Każda osoba
dostaje po 10 przedmiotów do zakopania. Potem osoby wymieniają się
polami i próbują odkopać skarby.
Wygrywa ten, kto pierwszy odkopie wszystkie skarby.

Krzysztof Marciniec, klasa V d

fot. Ada Urbańska

fot. Oliwia Sypień
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WAKACJE W DOMU
Wakacje w domu nie muszą być nudne! Istnieje
wiele ciekawych zabaw. Jedną z
najpopularniejszych gier jest zabawa w
chowanego. Gry niewymagające ruchu to karty,
państwa miasta, statki, sudoku czy planszówki.
W deszczowe dni warto poczytać książki lub zająć
się swoim hobby. Rysuj! Słuchaj muzyki! Baw się ze
swoim zwierzątkiem! Chodź na spacery!
Wakacje to czas kiedy masz dużo wolnych chwil.
Wykorzystaj je na spotkania ze znajomymi i
przyjaciółmi lub odwiedź dawno niewidzianą ciocię.
Eksperymentuj w kuchni lub śpiewaj.
Spędzaj czas aktywnie na basenie (jest w naszej
szkole), odpoczywaj, naucz się czegoś nowego
(może podszlifuj język), zrób wycieczkę rowerową,
może zacznij pisać pamiętnik? A może fotografia
okaże się nowym hobby? Pójdź do kina.
 Zobacz, ile znalazłam możliwości…

Zastanów się, na co nie miałeś czasu podczas
roku szkolnego i zrób to teraz!
Maja Stachera, klasa V d

 NASZ PRZYJACIEL PIES – 
NA WAKACJACH

Gdy zabieramy ze sobą pupila na wakacje,
pamiętajmy o kilku podstawowych rzeczach. Oto
kilka porad jak zapewnić  naszemu przyjacielowi
komfort i bezpieczeństwo:

Zawsze zabieramy ze sobą w podróż
książeczkę szczepień
Zabieramy ze sobą miski, jedzenie i ulubione
zabawki zwierzaka, a także legowisko
Podczas podróży pamiętamy o wodzie do
picia i częstych przystankach
Pamiętajmy o wodzie i  lekko uchylonym
oknie w aucie, jeśli pies w nim musi chwilę
zostać
Nigdy nie zostawiamy zwierzęcia podczas
upału w samochodzie!
Po przybyciu na nowe miejsce łagodzimy
stres, czyli zabieramy pupila na długi spacer,
by oswoił się z nowym otoczeniem
Jeśli pupil nie może jechać z nami, znajdź w
okolicy hotel dla zwierząt

Pamiętaj, twój pies czy  kot to nie przedmiot.
Kiedy cię nie ma – tęskni.
Ada Urbańska, kl. VI b
                                                                                 
                       

RADY NA GADY
  Cieszymy się na myśl kąpieli w morzu, leżenia
na ciepłym piasku, szalonych zabaw, ale niestety
w domu zostaje terrarium z naszym ulubieńcem.
Co z nim zrobić? Pies pojedzie z nami lub spędzi
czas w hotelu, papużki lub ptaszki zabierze do
domu babcia lub koleżanka, ale wąż boa albo inny
gad. Ten już nie budzi takiego entuzjazmu wśród
znajomych, większość boi się naszego
milusińskiego lub po prostu brzydzi.

  Do kogo się zwrócić. Nie wiecie? A od czego
mamy Internet?! Oto strony, które podpowiedzą,
co zrobić z gadami podczas wakacji, kiedy
muszą na dłużej pozostać same w domu.

http://www.jaszczurki.net/opisy-i-artykuly/co-
zrobic-ze-zwierzeciem-podczas-wakacji-
wyjazdow

http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/wakacje-
ze-zwierzetami-schroniska-hotele-
urlop,12751.html

Redakcja

               
JEDZIEMY ZA GRANICĘ

Na co zwrócić uwagę podczas wakacji za
granicą? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na
to pytanie.
Przede wszystkim musisz zapoznać się ze strefą
czasową w państwie, do którego się wybierasz.
Tak samo ważne jest zapoznanie się z kulturą
danego państwa, ponieważ niektóre nasze gesty
mogą być tam czymś niegrzecznym. Na przykład
uniesiony kciuk w Polsce, Francji czy USA
oznacza, że łapie się stopa lub sygnalizuje, że
coś jest w porządku, natomiast w Grecji i Iranie
gest ten ma wulgarną wymowę.  Ale nie tylko oto
chodzi, że może dojść do językowych
nieporozumień. 
Pamiętajmy, że nie ma kultury i zwyczajów
lepszych czy gorszych – SĄ ONE PO PROSTU
INNE.
 I zwyczaje każdego państwa należy uszanować.
Nie jest zbyt elegancko, gdy stale mówimy, jakie
u nas wszystko jest świetne, smaczne i dobre, a
tu gdzie jesteśmy jest beznadziejnie i brzydko.
Poza tym, gdy jesteśmy daleko od domu, warto
popróbować innych smaków, zobaczyć co inni
ludzie lubią, jak się bawią. To na pewno pozowali
nam bardziej tolerancyjnie spojrzeć i na naszych
znajomych, którzy nie podzielają naszych gustów.

Klaudia Śliwiany, klasa VIb

good morning - dzień
dobry
yes - tak
no - nie
please - proszę
I'm sorry - przepraszam, przykro mi
excuse me - przepraszam 
thank you - dziękuję
You're welcome - proszę
sure - oczywiście
I don't know - nie wiem
Can you repeat, please? - czy możesz
powtórzyć?

bw

bw

bw

http://www.jaszczurki.net/opisy-i-artykuly/co-zrobic-ze-zwierzeciem-podczas-wakacji-wyjazdow
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/wakacje-ze-zwierzetami-schroniska-hotele-urlop,12751.html
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RUSZAMY W PODRÓŻ
Przeprowadziłam w 4 klasach mini sondę na
temat tego, dokąd wyjedziemy na tegoroczne
wakacje. Poniżej zamieszczam jej wyniki.

WAKACYJNE
MARZENIA

Moje wymarzone wakacje na pewno bym
spędziła z moimi przyjaciółmi. Nie ważne, czy
wyjechalibyśmy za granicę czy zostalibyśmy w
kraju, wyruszylibyśmy w góry czy nad morze.
Najważniejsze to spędzić je w dobrym
towarzystwie i we wspaniałym humorze.
Jeśli wyjazd – to preferowałabym Gruzję.

 Dlaczego tam? Wydaje mi się daleka i
tajemnicza. Na zdjęciach widziałam  góry, a 
uwielbiam  wędrówki po nich. Spodobała mi się
również stolica tego kraju – Tibilisi. Na  pewno
spróbowałabym wielu regionalnych potraw  i
porozmawiałabym z ludźmi, którzy wydają się
szczerzy i sympatyczni. To byłyby moje
wymarzone wakacje i mam nadzieję, że kiedyś
tam pojadę.

Ada Urbańska

KSIĄŻKA
NA
SZARE
DNI  
Niby nie lubimy
druku, ale są wśród
nas i tacy, dla
których czytanie jest
pasją, po prostu
połykają książki. Do
takich należy nasz
kolega z klasy Filip,
który wybrał kilka
pozycji, by polecić je
nam na wakacyjne
dni.

Terry Pratchett 
Smoki na zamku
Ukruszon
Smoki na zamku
Ukruszon

to zbiór wczesnych
opowiadań
Prachetta. Kolosalne
poczucie humoru
oraz wachlarz
postaci są, jak to
zwykle u tego autora,
imponujące. Jak sam
mówi: Wystąpią w
nich smoki i
czarodzieje, radcy i
burmistrzowie, żądny
przygód żółw i
potwór z jeziora, a
także rozliczne
spiczaste kapelusze
oraz mniej liczne
magiczne zaklęcia (z
których tylko garstka
działa tak jak
powinny)
 
Śrut Pavel
Niedoparki,
Niedoparki
powracają
Niedoparki

to domowe stworki
żywiące się twoimi
skarpetkami.
Zawsze biorą tylko
po jednej sztuce,
zostawiając ci drugą
nie do pary – stąd ich
nazwa. W książce
śledzimy przygody
niedoparka o imieniu
Hihlik, który mimo
całkowitego zakazu
rozmawia z
właścicielem domu,
w którym mieszka,
próbuje też
zniszczyć gang
kojotów. Książka
swoimi postaciami
może sprawić, że na
początku uzna się ją
za książkę dla dzieci,
jednak wydarzenia,
ilość stron i ilustracje
zaprzeczają temu.

Adam Wajrak  Wilki 
 

Książka Wajraka jest
fascynującą relacją o
mieszkańcach
puszczy, gdzie
wśród zarośli i
wielkich drzew przez
całą dobę tętni życie
niczym w wielkiej
metropolii. W
puszczy nawet
trzask załamanej
gałązki jest dla
niektórych zwierząt
sygnałem
zagrożenia. Autor w
opisy wplótł
informacje swych
badań o wilkach, ich
życiu w watahach,
nawykach
żywieniowych,
ciągłych zmianach
miejsca pobytu.
Napisał też o swojej
przyjaźni z tymi
dzikimi zwierzętami.
Całą książkę

ozdabiają przepiękne
zdjęcia z
doskonałymi
ujęciami zwierząt w
różnych sytuacjach.

Alfred Szklarski
Tomek w krainie
kangurów 
Tomek w krainie
kangurów to
pierwszy tom
przygód Tomka
Wilmowskiego. Z
Warszawy,
pozostającej pod
carskim
panowaniem, Tomek
wyrusza do Australii,
by wraz z ojcem
geografem przeżyć
mnóstwo
niebezpiecznych, ale
też i wspaniałych
przygód. 
Ten tytuł to pierwsza
część cyklu przygód

młodego Tomka
Wilmowskiego, jego
ojca, bosmana
Nowickiego i
przyrodnika Smugi.
Wszyscy dorośli są
emigrantami z
Polski, która w tym
czasie była pod
zaborami.
Bohaterowie łowią
zwierzęta do
ogrodów
zoologicznych na
różnych
kontynentach,
przeżywają mnóstwo
mrożących krew w
żyłach sytuacji.
Dzięki nim możemy
poznać faunę, florę i
zwyczaje
pochodzące z
różnych części
świata.
Wyboru dokonał Filip
Graban, kl. VI b
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zy-dobrze-idziemy.blogspot.com/2011/07/na-
dywaniku.html
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