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Czerwiec na maju zwykle się
wzoruje, jego pluchy, pogody
często naśladuje...

PARTNER

Dzień Dziecka:).

Dzień
Dziecka (MDD) –
dzień
ustanowiony w
1954 przez
Zgromadzenie
Ogólne Organizacji
Narodów
Zjednoczonych. Dla
upowszechniania
ideałów i celów
dotyczących praw
dziecka. W Polsce
obchodzony jest 1
czerwca.

...

..

Dzień Ojca.
Kinga

Dzieci

Pierwszy raz Dzień Taty obchodzili
mieszkańcy miejscowości Spokane w
USA 19 czerwca 1910. Z inicjatywą
ustanowienia tego święta wystąpiła
mieszkanka tej miejscowości, Sonora
Louise Smart Dodd. Chciała w ten sposób
oddać hołd swojemu ojcu, którego uważała
za niezwykłego człowieka (po śmierci żony
sam wychował sześcioro dzieci).
W Polsce, podobnie jak w Nikaragui,
święto to obchodzone jest
23 czerwca. A Wy macie jakieś pomysły
na prezent na Dzień Ojca?:).
...

...
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CZERWIEC

To już ostatnia gazetka wydawana przez naszych
obecnych redaktorów. Za rok będzie już inny styl
wydawania "Naszej Szesnastki", ale myślę, że nasza
szkolna gazetka trafi w dobre ręce. Sądzę, że znajdą
się osoby w tej szkole, które również chcą zostać
redaktorami i dobrze zajmą się pisaniem artykułów.
Nie tylko przyszli dziennikarze mogą zostać
recenzentami "Naszej Szesnastki", także zwykłe
osoby, które po prostu chcą coś napisać i zacząć
redagować gazetkę mogą zgłosić się do obecnego
redaktora naczelnego(Kinga Konieczna klasa 6c) i
zarezerwować sobie miejsce na przyszły rok.
Na tej stronie chcemy przedstawić Wam wakacyjne
wierszyki.

WAKACJE

Tęsknie za
morzem, za
ciepłym
słońcem,
spacerem plażą
o zachodzie.
Łagodnym
szumem fal
tańczących,
tęczowym
światła
odbiciem w
wodzie. Już
szkolny rok
skończony, już
biją wakacji
dzwony.
Zaczynają się
wakacje
będziemy mieć
czas wolny.

Siedzimy przy
ognisku,
wesoło
wszystkim jest.
Że lato pełne
przygód, do nas
uśmiecha się.
Piękne lato tego
roku,
słońce świeci,
aż do zmroku.
Dzieci kąpią
się w
promieniach,
słońce buzie
rozpromienia.
Słońce świeci
już od rana,
woda w rzece
jest nagrzana.

Jolcia

Krajobraz

KONIEC ROKU
SZKOLNEGO
Hop! Do wody
drogie dzieci,
póki jeszcze
słońce świeci.
Woda schłodzi
wasze ciała,
w wodzie frajda
doskonała.
Niech więc
każdy się
ośmieli,
skorzystać
z letniej kąpieli.
Jedziemy na
wakacje do
lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie,
słonko o piękną
pogodę.

Dojrzewają w
polu czerwone
truskawki,
czas pożegnać
szkolne
krzesełka i
ławki.
Wakacje,
wakacje, to
słońce i pogoda.
To zdrowie i
przyroda, to
radość i
przygoda.
Poziomki,
jagody
dojrzewają w
lesie,
Jaką to pogodę
lato nam
przyniesie?

Kończą się już
zajęcia, wakacji
idzie czas,
żegnajcie
młodsze dzieci,
już
opuszczamy
was! A gdy w
przyszłym roku
nie będzie tutaj
nas,
wspomnimy
Was, tą klasę,
a Wy
wspomnijcie
nas! Chociaż
słońce jasno
świeci, trochę
smutne są dziś
dzieci. Czas
uścisnąć sobie
ręce i pożegnać
najgoręcej.

Na tym
kończymy
ostatni artykuł z
wierszykami w
tym roku i
zachęcamy do
redagowania
"Naszej
Szesnastki" w
przyszłym roku
2014/2015.
Serdecznie
dziękujemy za
czytanie
naszych stron i
powierzamy
obowiązek
"dbania o
gazetkę"
czwarto-, i
piątoklasistom!

www.dzienniklodzki.pl
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Trochę żartów nie zaszkodzi.

Blondynka płynie statkiem i widzi,
że koło niej siedzi mężczyzna i
zastanawia się, jak do niego
zagadać.
Myśli, myśli i w końcu podchodzi
do niego i pyta go:
- Pan też płynie tym statkiem?

Tatry
Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
- Mamo, ciocia i wujek idą!
- Nie mówi się ciocia i wujek tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
- Mamo, kuzyn i kuzynka idą!
- Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko
kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcię i dziadka i mówi do
mamy:
- Mamo, mamo, dziadostwo idzie.

Kinia ;P
Pani na lekcji odpytywała kolegę Jasia. Potem
przyszła kolej na niego.
Kolega powiedział do Jasia:
- Odpowiedź na 1 pytanie to 1939 rok, na 2 to Adolf
Hitler a na 3 naukowcy tego nie stwierdzili.
Więc pani pyta Jasia:
- W którym roku się urodziłeś?
- W 1939- odpowiada Jasiu.
- Jak nazywa się twój ojciec?
- Adolf Hitler - rzekł.
- Czy ty masz mózg?
- Naukowcy tego nie stwierdzili.

Hipnotyzer w cyrku wskazuje na
jednego z widzów i mówi do
publiczności:
- A teraz zahipnotyzuję tego pana i
każe mu zapomnieć wszystkie
niemiłe sprawy.
- Nie! - krzyczy mężczyzna z
trzeciego rzędu.
- On jest mi winien 500 złotych

Babcia

Kinia ;P
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Babeczka Kotek

:)

Motylkowe Tarty

Nikola

Składniki:
babeczka o dowolnym smaku,
lukier czekoladowy,
dwie żółte pastylki i jedna brązowa,
żelowy pasek "sumo" w kolorze żółtym,
kawałek czekolady,
kawałek czerwonej galaretki.
Wykonanie:
1. Wierzch babeczki pokryj czekoladowym lukrem.
2. Z czekolady wytnij dwa uszka kota w kształcie
trójkąta. Przyklej je na czubku "głowy".
3. Zanim lukier zastygnie - przyklej dwa żółte oczka,
zrób środeczki z masy czekoladowej.
4. Z żółtego żelka wytnij trzy paski - wąsy. Przyklej.
Na nich umieść czekoladową pastylkę - nos.
5. Teraz pozostał tylko czerwony języczek - wytnij
go z galaretki.
Smacznego!

!

Nikola

Składniki:
gotowe małe tarty (lub upieczone własnoręcznie
według ulubionego przepisu),
bita śmietana,
różnokolorowe galaretki w kształcie półkola,
czekoladowe wafle w kształcie rurki,
kilka rodzynek.
Wykonanie:
1. Gotową tartę wypełnij bitą śmietaną.
2. Dwie galaretki o tym samym kolorze przetnij na
pół.
3. Ułóż je na tarcie tak, żeby utworzyły skrzydła
motyla. Pośrodku ułóż czekoladową rurkę.
4. Rodzynki za pomocą nożyczek poprzecinaj na pół
i ułóż je u wezgłowia motyla tak, żeby
przypominały czułki.
Smacznego!

www.dzienniklodzki.pl
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Kameleon

!

Nikola

Kameleonowate, kameleon – rodzina gadów z grupy jaszczurek, słynąca ze zdolności do zmiany ubarwienia,
długiego języka i oryginalnych kształtów ciała. Mają chwytny ogon i palce zrośnięte w rodzaj szczypiec, którymi
przytrzymują się gałęzi. Nazwa kameleon wywodzi się z gr. chamaji - lew na ziemi.
Większość gatunków występuje w Afryce i na Madagaskarze. Nieliczne spotykane są w innych regionach:
południowa Europa (1 gatunek), Bliski Wschód (1 gatunek), Indie (1 gatunek), Hawaje (1 podgatunek kameleon
Jaksona - wprowadzony sztucznie, zaaklimatyzowany i Cejon (1 gatunek).
Biotopem kameleonów są tropikalne, wilgotne lasy oraz tereny pustynne i skaliste. Większość gatunków wiedzie
nadrzewny tryb życia.Ma ciało mocno bocznie spłaszczone, zwłaszcza część grzbietowa, na której skóra tworzy
wysoką, płaską listwę o ostrej krawędzi. Nogi cienkie, tej samej długości, wszystkie palce przeciwstawne,
zrośnięte po 2 lub 3 w rodzaj szczypiec, ogon długi i chwytny (poza Brookesia sp.). Głowa kanciasta, sklepiona,
często pokryta rogowymi naroślami. Oczy poruszają się niezależnie od siebie, tak że każde może patrzeć w
inną stronę. Powieki zrośnięte na tyle, że zostaje tylko niewielki otwór na źrenice. Dzięki takiej budowie oczu i
bardzo dobremu wzrokowi mogą bez obracania głowy widzieć wszystko wokół siebie. Ich oczy oprócz
podstawowego zestawu barw (niebieski, zielony, czerwony) odbierają jeszcze światło ultrafioletowe. Język
bardzo długi, na końcu szeroki, pokryty lepkim śluzem. Długość języka pozwala jaszczurce pochwycić pokarm
na odległość zbliżoną do długości jej ciała.
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Raj Kapeluszników
Kapelusze są tylko dla dziadków ?
Nieprawda!
To jeden z ulubionych ostatnio gadżetów modowych
gwiazd. Kapelusze pasują prawie do wszystkich
stylizacji. Słomkowy? Elegancki? A może coś z filcu?
W sklepach znajdziesz rodzaj nakrycia głowy w sam
raz dla siebie.
Myślę, że gdy pokaże się słońce, kapelusze jak co
roku podbiją nasze głowy.

!

Nikola

!

Nikola

!

Nikola

www.dzienniklodzki.pl
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Miejsca i zakątki
Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie, Bałtyk – płytkie
morze śródlądowe na szelfie
kontynentalnym w północnej
Europie. Połączone z Morzem
Północnym przez Cieśniny Duńskie
oraz Kattegat i Skagerrak.
Za zachodnią granicę Bałtyku
właściwego przyjmuje się cieśninę
Sund i próg podwodny ciągnący się
na głębokości 18–20 m od
przylądka Darber (wyspa Falster)
na zachód od tej linii znajduje się
akwen Bałtyku Zachodniego o
powierzchni ok. 8000 km²
nazywany przez Niemców także
Ostsee; akwen ten obejmuje m.in.
część wód Cieśnin Duńskich
(oprócz Małego i Wielkiego Bełtu).
Zuzia

..

..

.

.

.

Do Bałtyku wpada około 250 rzek.
Temperatura Bałtyku zależy od
szerokości geograficznej, ale też od
zasolenia ( słona woda łatwiej
zamarza). Temperatura wód
południowego Bałtyku waha się od
18 stopni w lecie do 0 w zimie.
Północna część Bałtyku zlodzona
jest od listopada do maja.

.

....
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Wakacyjne hity książkowe

Książki

Ania

Popularne u nas
Hejka, nazywam się Ania Zimnica, a to jest mój pierwszy artykuł o
książkach. Książki na wakacje, polecane przez nasze bibliotekarki
dla młodszych to np. ,,Mikołajek'' lub ,,Martynka''. Natomiast
dla starszej grupy wiekowej polecane są książki autorstwa Ewy
Nowak np. ,,Dwie Marysie''. Ja osobiście polecam słynne książki o
Hani Humorek których jest cała seria. Łatwo i szybko się je czyta i
są bardzo ciekawe. Inną propozycja są także ,,Opowieści z Narnii'',
,,Harry Potter'' lub ,,Kroniki Spiderwick''. Myślę, że dałam wam
duży wybór książek na wakacje i zajrzycie przynajmniej do jednej
z nich.

www.dzienniklodzki.pl
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~ Wakacje ~

Wakacje to najwspanialszy czas w całym
roku. Wszystkie dzieci z utęsknieniem
czekają zakończenia roku szkolnego i
rozpoczęcia czasu wolnego. Podczas ich
trwania można w różny, ciekawy sposób
spędzać wolne chwile. Jedni wyjeżdżają
nad morze lub w góry, inni odwiedzają
rodzinę w Polsce lub za granicą albo
zostają w domu. Mnie najbardziej
zapadły w pamięci ubiegłoroczne
wakacje, które spędziłam w wielu
ciekawych miejscach.

Zuzolek

Kinia

Ach, te wakacje!
Wakacje to czas wesoły,
śpimy długo, bo nie wstajemy do szkoły.
Głęboko do szafy chowamy kożuchy,
a tony lodów pochłaniają nasze brzuchy.
W wakacje na łące kwiaty wąchamy
i często na rowery wsiadamy.
Jesteśmy nad morzem i w siatkówkę gramy,
a gdy się zmęczymy pod parasolem siadamy.
Czas pożegnać wakacyjne zabawki,
bo już pora wracać do szkolnej ławki.
Spakujemy do tornistra z wakacji wspomnienia,
by na naszych buziach uśmiech rozpromieniał.
Kinga i ...
Wiele osób uważa, że koniec
wakacji to idealny czas, żeby...
zaplanować kolejny wakacyjny
wyjazd. A jeżeli nawet nie
zaplanować, to przynajmniej zadać
sobie pytanie - gdzie następnym
razem pojechać?
Dla tych, którzy podróżują po
Polsce, myślę że warto jechać
w góry lub nad morze na wiele
dni.
Góry - dla tych, którzy lubią
wycieczki itp.
Morze Bałtyckie - dla tych, którzy
lubią pływać i odpoczywać.

... Zuzia
Dla tych, którzy na wakacje
zostają w domu...
Można pojechać do rodziny lub
zrobić sobie jakąś wycieczkę
rowerową razem z rodzicami i
rodzeństwem.
Można poznać nowe osoby. Jeżeli
gracie na jakimś instrumencie,
możecie poćwiczyć.
Jak widać, nawet w domu jest co
robić... :)

Dla tych, którzy na wakacje
jadą za granicę.
Można pojechać do wielu
fantastycznych krajów. Do tych
ciepłych, ale i do tych zimnych.
Za granicą możemy zdobyć dużo
wiedzy oraz możemy poznać
wszystkie zwyczaje z innego
państwa.
Także zabawy tam nie zabraknie.

