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Lato, lato!
Ludwik Jerzy Kern

Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.
Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.
Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.
Już za parę chwil, godzin parę,
Weźmiesz rower swój no i dalej,
Polskę całą zwiedzisz wszerz,
Trochę rybek złowisz też,
Nie przyjmując się niczym wcale.
Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,
Lato, lato jak się masz.
Lato, lato dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.

Wakacje

Wakacje

Wakacyjny przepis na owocowe
szaszłyki

Składniki:
- 1 duży arbuz,
- ananas,
- 0,5 kilograma truskawek.

Narzędzia:
- ostry nożyk,
- patyczki do szaszłyków.

Sposób przygotowania:
Umyj i pokrój wszystkie owoce w kostkę.
Następnie nadziej na patyczki arbuza,
truskawki oraz ananasa. Szaszłyki włóż
do lodówki na 10 minut.
Smacznego!

Weronika Meller Va 
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Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na
zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Jednak
musimy pamiętać jak dbać o bezpieczeństwo
swoje i innych.
Oto zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby
bezpiecznie spędzić wakacje:

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim
przebywasz.
2. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie bierz od
nich żadnych słodyczy i prezentów.
3. Kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonych.
4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje
porywisty wiatr.
5. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie
upałów pij dużo wody, noś nakrycie głowy i
smaruj się kremem z filtrem.
6. Zadbaj o właściwy strój będąc w górach czy nad
morze.
7. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli nadchodzi
burza.
8. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze
szlaku.
9. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty
odstraszające owady i klaszcze. Później w domu
dokładnie sprawdź ciało na obecność kleszczy.
10. Uważaj na rośliny i owoce, których nie znasz,
mogą być trujące.
11. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie
potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
12. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim
co robisz.

Miłych i bezpiecznych wakacji!

Paula Bochat Va

Wakacje
Wakacje

Orzeźwiający sok arbuzowy

Składniki:
- 1 duży arbuz.

Narzędzia:
- ostry nożyk,
- blender.

Sposób przygotowania:
1. Pokrój arbuza na kawałki, postaraj się
wydłubać z niego pestki. 
2. Następnie włóż miąższ do blendera i
miksuj tak długo aż powstanie jednolita
konsystencja. 
3. Przelej sok do dzbanka i wstaw do
lodówki na 30 minut.

Smacznego!

Kacper Kwaśniak Va
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Imiona w naszej szkole
W zeszłym tygodniu przeprowadziłyśmy w naszej
szkole sondę, żeby sprawdzić jakie imiona żeńskie, a
jakie męskie dominują w naszej szkole. 
Wśród dziewczyn zwyciężyło imię Zuzanna, drugie
miejsce zajęły Julia i Wiktoria, a trzecie – Oliwia.
Wśród chłopaków pierwsze miejsce zajęli: Sebastian,
Paweł, Jakub oraz Michał.

Zaciekawione tym, dlaczego rodzice naszych kolegów
i koleżanek postanowili wybrać właśnie te imiona
sięgnęłyśmy do słownika, żeby sprawdzić ich
znaczenie:

1. Zuzanna - imię oznacza lilię wodną, kwiat lotosu,
który był ulubionym kwiatem hinduskich bodhisattwów
oraz egipskich bogów. W związku ze swoim
pochodzeniem i biblijną historią, imię Zuzanna
symbolizuje kobiecość i tajemnice kobiecej duszy.

2. Julia -  imię żeńskie powstałe w starożytnym
Rzymie jako przydomek od nazwy rodowej Julii (pol.
Juliusze); znaczące wstydliwa, burza, kobieta z rodu
Julii.

3. Wiktoria - imię żeńskie pochodzenia łacińskiego
(łac. victoria – zwycięstwo). W mitologii rzymskiej
nosiła je rzymska bogini zwycięstwa i chwały.

4. Oliwia - to imię o łacińskich korzeniach. Oznacza:
„tą co hoduje oliwki” lub „gałązkę drzewa oliwnego”,
symbolizującą pokój.

5. Sebastian - imię męskie pochodzenia greckiego
Sebastos. Wywodzi się od słowa oznaczającego
"czcigodny", "dostojny", "wysoko postawiony",
"mądry".

6. Paweł - imię pochodzenia łacińskiego oznaczające
osobę drobną, małego wzrostu. Paulus oznacza
„mały”, „drobny”. W Polsce imię to znano już od
Średniowiecza, a obecnie jest bardzo popularne.

7. Jakub -  jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od
słowa aqeb (pięta), lub skrót aramejskiego słowa
ja'aqob'el (niech Bóg ochrania).

8. Michał -  jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od
słowa mikha'el (któż jest jak Bóg?). 

Gdzie uczniowie będą spędzać
wakacje?

Ciekawe tego, gdzie nasi koledzy i koleżanki będą
spędzać wakacje przeprowadziłyśmy krótką sondę.
Oto jej wyniki:
- nad morzem (45 osób),
- w domu (28 osób),
- za granicą (21 osób),
- w górach (15 osób),
- u babci (13 osób),
- nad jeziorem (4 osoby),
- w parku rozrywki (3 osoby),
- na obozach/koloniach (2 osoby),
Pojawiły się również pojedyncze odpowiedzi: u cioci,
na rybach, w Krakowie, na działce, w ZOO, u kolegi.
Julia Piwecka Vb, Weronika Meller Va
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Amelia Wielgos
Marzeń pełna głowa…

Marzeń pełna głowa,
Serce me otwarte
Inspiracje nowe chowa
Co dzień pomysłów wiele.
To artysta w nowym ciele.
To piosenkarz na tej scenie,
To projektant, to tancerka,
Inspiracja nowa zerka.
Choć nie każda do spełnienia
Wątpliwości ani cienia.
Walizka słów wyciągnięta przez życie
Jutro czeka nowe odkrycie.

Wakacyjny humor
Agent biura podróży wynajmuje
Kowalskim apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta
Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.
.........................................................................
Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi
do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem
na słoniu, a obok mnie dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...
.........................................................................
Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na
wakacjach? - na krecie
Agata Pikul Va

                                                            Karteczka z marzeniem
        Pewnego słonecznego dnia spacerowałam z moją przyjaciółką po parku. Pod jednym z drzew
zobaczyłyśmy budkę z napisem ,,Punkt Spełniania Marzeń”. Zaciekawione tym, co się tam znajduje
zatrzymałyśmy się. W budce stała bardzo miła pani Monika. Spytała: „Dziewczynki, jakie macie marzenie?”.
Odpowiedziałam z radością: „Marzę o udziale w międzynarodowym turnieju tańca!”. Pani kazała nam napisać
swoje marzenie na karteczce i włożyć je do pudełka. Zdziwiło nas to, ale zrobiłyśmy to bez zadawania dalszych
pytań. Jeszcze przez chwilę rozmawiałyśmy o marzeniach, po czym z przyjaciółką poszłyśmy na lody.
     Po kilku tygodniach dostałam list od Rafała Maseraka. Napisał w nim, że zaprasza mnie na turniej. Po
przeczytaniu wiadomości skakałam ze szczęścia. Od tej chwili moje treningi nabrały tempa. Po szkole całymi
popołudniami ćwiczyłam swój występ. W przerwach między lekcjami myślałam, jaki strój założę. Mimo iż do
turnieju było jeszcze sześć miesięcy bałam się, że nie wyćwiczę perfekcyjnie układu. Z pomocą mamy
zaprojektowałam strój, który później same uszyłyśmy. Zbliżała się data wyjazdu, a ja coraz bardziej
denerwowałam się jak to będzie. Nareszcie przyszedł dzień podróży. Wstałam wcześnie rano, jeszcze zanim
zadzwonił budzik. Tuż po śniadaniu tata włożył walizki do bagażnika i wyruszyliśmy w drogę. Po wielu
godzinach dotarliśmy do celu. Tata zameldował nas w hotelu. Następnego dnia obudziłam się wypoczęta oraz
podniecona. Zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy na turniej. Na miejscu już byli uczestnicy. Zameldowałam się
na występ. Przez pięć godzin oczekiwania na swoją kolej oglądałam występy innych, rozciągałam się oraz
ćwiczyłam solówkę. Gdy nadszedł mój czas byłam bardzo zestresowana, że czegoś zapomnę lub się pomylę.
Zatańczyłam najlepiej jak umiałam. Gdy skończyłam, to cały stres ze mnie zszedł. 
     Późnym wieczorem zostały ogłoszone wyniki. Zajęłam 2. miejsce. Bardzo się cieszyłam. Choć wiem, że
karteczka z marzeniem bardzo mi pomogła dostać się do konkursu, bez ciężkiej, wielogodzinnej pracy i
wsparcia rodziny nie zajęłabym drugiego miejsca.
Anna Oszust 
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Lista przysłów na "lato"

•Byłoby dłuższe lato, gdyby nie zima.
•Co lato odkłada, to zima przejada.
•Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.
•Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
•Lepsze jedno lato, jak dwie zimy.
•W lutym śnieg i mróz stały, czynią w
lecie upały.
•Bartłomiej (ci) zwiastuje, jaka jesień
następuje, i czy w przyszłym latku
dożyjesz dostatku.
•Kwiecień – plecień, co przeplata, trochę
zimy, trochę lata.

Cztery litery, czyli rzecz o eufemizmach.
Definicja i przykłady

Język stwarza nam więcej możliwości wyrażania
swoich myśli, niżby nam się mogło wydawać. Istnieją
bowiem sposoby przekazywania niewygodnej prawdy
bądź niecenzuralnych treści w sposób łagodny,
zawoalowany. Służą temu eufemizmy. Przyjrzyjmy się
bliżej temu zagadnieniu i kilku przykładom.

Czym są eufemizmy?
Oto definicja: eufemizm (z gr. eu – dobry, dobrze;
phemí – mówię) to figura stylistyczna polegająca
na sformułowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby
załagodzić jej znaczenie.

Kiedy stosujemy eufemizmy?
Eufemizmy stosowane są w sytuacjach, kiedy nie
chcemy złamać tabu religijnego czy kulturowego
bądź też nie zamierzamy nikogo urazić.
Stosowanie tej figury stylistycznej może być także
wyrazem dobrego wychowania, empatii.

Eufemizmy na co dzień – przykłady

Kto z nas nie zna takich wyrażeń jak mijać się z
prawdą ?
To klasyczny eufemizm stosowany w codziennym
języku. Można by powiedzieć prościej – kłamać  –
jednak w niektórych kontekstach słowo to
odczuwane są jako zbyt dosadne. Kiedy chcemy
załagodzić trudną emocjonalnie sytuację śmierci,
użyjemy wyrażenia odejść na zawsze czy
frazeologizmu przenieść się na łono Abrahama.

Eufemistyczne frazeologizmy

Zresztą eufemizmy są stale obecne w polskiej
frazeologii – jesień życia to starość, zwrot mieć
lepkie ręce odnosi się do złodzieja, a wziąć kogoś
na języki jest omownym wyrażeniem dla
plotkowania, obgadywania kogoś. Przykładów jest
dużo więcej – puścić pawia (wymiotować) lub
pójść tam, gdzie król piechotą chodzi (iść do
toalety).
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