
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Hura wakacje" 

Hura! Wakacje! Słodkie lenistwo! 

Od jutra będzie mi wolno wszystko: 

Leżeć na łące, 

Gonić zające,  

Biec drogą polną, 

Albo iść wolno 

Prosto przed siebie, 

Do chmurek w niebie. 

(…) 
                                        Ludmiła Marjańska 

 

                            Żegnamy się z Wami na czas wakacji.  

                Życzymy wszystkim udanego wypoczynku,  

                                dużo słońca,  

                                miłych wrażeń,  

                               niezwykłych podróży.  
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Dzień Dziecka to święto międzynarodowe. 

W Polsce obchodzone jest od roku 1950 

w dniu 1 czerwca.  

 

 
 

Dzień Dziecka w naszej szkole to tradycyjnie - Dzień Sportu.  

Drużyny reprezentujące każdą klasę rywalizowały ze sobą na boisku 

szkolnym. 

Zwycięzcami w konkursach sprawnościowych okazały się: 

  klasa 4b  

  klasa 6a.  

A jak brzmi wyraz „dziecko” w innych językach? 

 angielski- child        niemiecki - kind 

 francuski -  mes       hiszpański -  nińo  

 włoski -  infante 

  

Nie każde dziecko na świecie może cieszyć się ze szczęśliwego 

dzieciństwa. W wielu biednych krajach, gdzie jest lub była wojna, dzieci 

to mali „żołnierze”. W Indiach i Bangladeszu małe dzieci ciężko pracują 

– w przędzalniach, fabrykach dywanów i papierosów, szyją piłki 

futbolowe. Więc kiedy coś kupujecie, sprawdzajcie, gdzie zostało  

wyprodukowane.  (źródło – Wikipedia) 

Opracowała Asia Pacholczyk 5b 



 

Czy z pojedynczego liścia może się rozwinąć cała roślina? 

 

Potrzebne będą: 
- zielony liść begonii (ze zdrowej rośliny)  

- torf ogrodowy 

- ziemia ogrodowa 

- miseczka rozsadowa (dostępna w centrach 

ogrodniczych) 

- zszywki biurowe 

- ostry nóż kuchenny 

- spryskiwacz 

- przezroczysta folia 

 

Sposób postępowania: 
- Napełnij miseczkę mieszanką ziemi i torfu. 

- Nawilż ziemię za pomocą spryskiwacza. 

- Natnij listek nożem w miejscach rozgałęzienia się żyłek. 

- Umocuj liść za pomocą zszywek na 

wilgotnej ziemi. 

- Spryskaj listek wodą.  

- Przykryj miseczkę przezroczystą folią. 

- Utrzymuj wilgotność ziemi (unikaj 

jednak zbyt dużej wilgotności) 

- Poczekaj kilka tygodni. 

 

 

Co się stanie: 
W miejscach nacięć tworzą się nowe korzenie i łodygi. 

 

 
Eksperyment pobrano z Książki „101 Eksperymentów z roślinami”  

 

                                                          Opracowała: Weronika Popa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fraszki  
 

Warunek 
  

Gdybym za dwie dwójki dostał jedną 

czwórkę,  

Mógłbym już pokazać rodzicom cenzurkę  

 

Torreador 
   Będzie Stach torreadorem, 

Bo rozłożył na trawniku  

Własny zeszyt do polskiego, 

W którym roi się od byków. 

 

O jednym 

Ma na lekcji tyle wiedzy, 

Ile szepną mu koledzy. 

 

Nieścisła wiadomość 
Jak kura pazurem pisze ?! 

Nieprawda, bo – długopisem.  
Ryszard Przymus 

O pewnym Bronku 

Ze wszystkich przedmiotów szkolnych 

Bronek lubi najbardziej jeden: dzwonek. 
Tadeusz Gicgier 

 

Mam nadzieję, że poprawiłam Wam trochę humor. Życzę wesołych wakacji.  
Do zobaczenia we wrześniu.. 

 
 

Wybrała i opracowała: Zuzia V b.  



 

 

Przed Wami dwa miesiące WAKACJI, a więc wyjazdy na obozy lub kolonie.  

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były bezpieczne i przyjemne: 

 

1) Miej ograniczone zaufanie do nowo poznanych osób. 

 

2) Chroń ciało przed intensywnym słońcem. 

 

3) Kąp się tylko w dozwolonych miejscach. 

 

4) Noś okulary przeciwsłoneczne podczas upałów (najlepsze są te ze szkłami 

brązowymi, zielonymi lub niebieskimi). 

 

5) Uważaj na osy i szerszenie – są bardzo niebezpieczne!!! 

 

6) Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw!  

 

7) Jeżdżąc rowerem, korzystaj ze ścieżek rowerowych; 

 

8) Bądź odpowiedzialny!!! 

 

9) Działaj z wyobraźnią!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj!!! 

Numer alarmowy Policji – 112 lub 997 Żaneta, Oliwia i Agata 6c 


