
  

 

 

 

 

 

 

           Nr 5  (28) maj/czerwiec 2016 

 

„Latem” 

 

 

 

Latem tyle jest uciechy  

wśród świeżej zieleni  

w lesie sarna, w stawie ryba  

a my opaleni. 

 

Zaś w ogrodzie tyle kwiatów:  

róże, maki i piwonie.  

Kiedy długo deszczu nie ma  

sami dbamy o nie. 

 

Gdy brakuje bardzo wody  

wtedy ziemia o nią prosi,  

więc biegamy z konewkami  

po ogrodzie cioci Gosi. 

 

SZKOŁA JEST FAJNA  

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy                         
i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do 
dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 
- Jedynka jest w dzienniczku. 

  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe: 
- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 

- To dlaczego tej pracy nie zrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 

  

Koniec roku szkolnego. Synek 
przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do 
pieniędzy. 

- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na 

przyszły rok, zostaję w tej samej klasie. 

 



 

Cześć! 

Uff…jak miło i jak wesoło, bo za chwilę WAKACJE!!! Jeszcze w szkole gorący okres 

sprawdzianów i wystawiania ocen, ale już za chwileczkę, już za 

momencik…WAKACJE!!! Kolejny numer w Waszych rękach! Ostatni w tym roku 

szkolnym. 

Zapraszamy do lektury 

 

 

LETNIE PRZYSŁOWIA 

„Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty.”                                                                                                                          

„Lipcowe upały - wrzesień doskonały.”                                                                                   

„Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje.”                                                                                                                                                                     

„Lepsze jedno lato niż dwie zimy.” 



Oj działo się…! 
ŚWIĘTA MAJOWE 

1, 2, 3 maj 

 

DZIEŃ MAMY 

26 maj 

 

DZIEŃ DZIECKA 

1 czerwca 

 

PIERWSZY DZIEŃ LATA 

21 czerwca 

 

DZIEŃ TATY 

23 czerwca 

 

WAKACJE 

 

 



 

 

Za chwilę WAKACJE! Tak na koniec ostatni trening                           

Trening czyni MISTRZA !  

Ćwiczenie 1. Do podanych wyrazów dopisz pokrewne, by można było zastosować 

wymianę ch:sz.                                                                                                                                  

mucha – ……………………………………………….. 

zawierucha – …………………………………………. 

dach – …………………………………………………… 

Stach – ………………………………………………….. 

ruch – ……………………………………………………. 

suchy – …………………………………………………..                                                                                                                            

Ćwiczenie 2. Zamień podane wyrazy na liczbę mnogą.                                                            

konduktor – ……………………………………………. 

monter – ………………………………………………… 

spiker – ………………………………………………….. 

kontroler – ……………………………………………… 

doktor – …………………………………………………..                                                                                                                                

Ćwiczenie 3. Uzupełnij zdanie wyrazem „nie”. Zastanów się, jak napisać – razem czy 

oddzielnie?                                                                                                                                                            

Józio jest  …… uważny. …… uważał dziś na lekcji. …… wiedział, jak odpowiedzieć na 

zadane pytanie. Pani powiedziała, że jest …… grzeczny.                                                                                     



Ćwiczenie 4. Do każdego wyrazu dobierz wyraz o znaczeniu przeciwnym.                                         

przyjaciel – ……………………………………………… 

mało – …………………………………………………….. 

wierzch – …………………………………………………. 

dołek – …………………………………………………….. 

źle – …………………………………………………………. 

lekko – ……………………………………………………… 

Ćwiczenie 5. Przepisz, dodając przymiotniki.                                                                                        

bohater – czyn ……………………………………………… 

róża – zapach ……………………………………………….. 

noga – piłka ………………………………………………….. 

góra – potok …………………………………………………. 

źródło – woda ………………………………………………..                                                                                                                                                             

Ćwiczenie 6. Odgadnij wyrazy. W każdym z nich znajduje się „ch”.                                                     

zamieszanie, nieporządek – …………………………………………… 

gradowa, burzowa – ………………………………………………………. 

ze strzechy lub z dachówek – ………………………………………….. 

wzorowe, poprawne – …………………………………………………….                                                                                                                 

Ćwiczenie 7. Od podanych wyrazów utwórz wykonawców czynności.                                              

malować – ………………………………………………………  

spawać – …………………………………………………………  

grać – ……………………………………………………………..  

myśleć – …………………………………………………………. 

 



 

 

„Latarnia Morska Darłowo- Darłówko” 

 

 

 
 

Zasięg światła- 15 Mm, Wysokość 

światła- 19,7m n.p.m..                                                           

Jest to latarnia udostępniona 

do zwiedzania. 

 

Latarnia ta położona jest 

tuż przy ujściu rzeki 

Wieprzy, przy wejściu do 

portu w Darłówku.Góruje 

nad budynkiem stacji 

pilotówwybudowanym                   

w 1885r. Początkowo 

wieża była dużo niższa                         

i dopiero kolejne remonty 

uczyniły z niej 

pełnosprawną latarnię. 

Obecna wysokość wieży, 

to 22 m, a na jej szczycie 

znajduje się nowoczesny 

machanizm wskazujący 

drogę statkom.  

 

 

Rysunek i tekst przygotował Patryk Mania uczeń klasy II c 



j  

 

„Wakacyjne rady”  
Głowa nie jest od parady  

I służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

Kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda,  

Chłodna, bystra, czysta.  

Tylko przy dorosłych  

Z kąpieli korzystaj.  

 

 

Jagody nieznane  

Gdy zobaczysz w borze,  

Nie zrywaj! Nie zjadaj,  

Bo zatruć się możesz.  

 

Urządzamy grzybobranie.  

Jaka rada stąd wynika?  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

Nie wkładaj do koszyka.  

 

Biegać boso- przyjemnie,  

Ale ważna rada:  

Idąc na wycieczkę  

Dobre buty wkładaj!  

W. Badalska 

 

A teraz coś pysznego „Letnia sałatka z pora i rukoli”- mniam, 

mniam, mniam… SMACZNEGO  

SKŁADNIKI: 

 1 por 

 3 garście rukoli 

 5 plastrów ananasa 

konserwowego 

 10 sztuk pomidorków 

koktajlowych 

 parmezan 

 Sos winegret – składniki: 

 1 łyżka musztardy 

Tarsmak 

 50 ml octu winnego 

 50 ml oleju 

 100 ml soku z ananasa (z 

puszki) 

 1 łyżeczka cukru 

 ½ łyżeczki soli 

 

Por dokładnie umyć, białą jego część pokroić               

w cienkie półkrążki. Dodać rukolę, pokrojonego 

w cząstki ananasa, pomidorki koktajlowe i 

wymieszać. Sałatkę polać obficie sosem 

winegret, na wierzch zetrzeć parmezan. 

 



 

 

 

 



 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotowała Julia Dąbrowska z klasy III c.  

 1          

   2        

    3       

    4       

 5          

     6      

     7      

8           

   9        

  10         

     11      

  12         

 

1. Dzień Babci i … . 

2. Mama koźląt. 

3. Obecna pora roku. 

4. Przed 1 jest… . 

5. Po nocy nastaje … . 

6. Może być asfaltowa. 

7. Zwierzę na drodze. 

8. Drewniany chłopiec z długim 

nosem. 

9. Z truskawkami lub ruskie. 

10.  Najpiękniejsze dla Mamy … . 

11. Daje pyszne mleko. 

12. Kwiat z kolcami. 

 

 

Rozwiązanie: ………………………………………………………………. 



Kolejną krzyżówkę przygotował Janek Stutko z klasy II c. 

  1           

     2        

   3          

    4         

5             

    6         

  7           

 

Rozwiązanie: ………………………………………………………………. 

 

 

 

„Pan Samochodzik i Templariusze”. Książka Zbigniewa Nienackiego.                         

Młody czytelniku pragnę Cię poznać z panem Samochodzikiem, książką zwaną 

sensacją. Cofnij się w czasie i zdobądź wiedzę o Templariuszach i Krzyżakach. 

Potem wskakuj do ferrari pana Samochodzika, które potrafi pływać i razem                   

z Sokolim Okiem, Wiewiórką, Thelem i Ewą szukaj skarbów. 

Miłej lektury życzy Jakub Prędki z klasy II c 

 

rys. Jakub Prędki kl. II c 



 

Kochana Mamo to jest czas dla Ciebie. Twoje dziecko 

przygotowało życzenia i rysunek…usiądź, przeczytaj… 

 

rys. i życzenia przygotowała Maja z klasy I a 

 

Kochana Mamo! 

Życzę Tobie uśmiechu na 

buzi, radości w dzień i nocy 

oraz uścisków mocy                              

i czekoladek 

Maja 

 

Maj to życie, maj to kwiaty. 

Bzy, konwalie, róże, bratki. 

Maj w uczucia tak bogaty 

Maj to także Święto Matki! 

                                       Gosia 

 
rys. i życzenia przygotowała Gosia Felińczak    

z klasy I b 

                            
rys. i życzenia przygotowała Maja Gulczyńska z klasy II c 

Mamo dzisiaj dla Ciebie 

buziaków sto i Ciebie mocno 

kocham. Mam dla Ciebie 

życzenia, bo to Dzień Mamy! 

Maja 



Mamo kocham Cię jak 

bukiet kwiatów!                                   

Kocham Cię jak różę!                                          

Pocieszasz mnie!                                       

Kocham Cię Mamo                                      

na dobre i złe! 

Wiktoria 

 

 

rys. i życzenia przygotowała Wiktoria Jankowiak z klasy II c 

 

rys. i życzenia przygotował Maurycy Rusiecki z klasy I a 

 

 

Moja Mama to jest jak 

słońce… zawsze gorąca                    

i mnie kochająca ! 

Maurycy 

 

 

Mamo ja Cię kocham… 

Magda 

 

 

rys. i życzenia przygotowała Magdalena Terech z klasy II c 



 

rys. i życzenia przygotowała Tatiana Śróda z klasy II c 

Mamo całuski będę dawać 

Ci codziennie.                                 

Mamo kochać będę                          

Cię zawsze.                                                        

Jak czasami krzyczysz                           

to wiem, że i tak będziesz 

mnie zawsze kochać! 

Tatiana 

 

Mamusiu! Bardzo Cię kocham                                  

i chcę  podarować Tobie serduszko. 

Dlatego szeptam Ci na uszko,                                   

że chcę czerwone, piękne jabłuszko. 

Zrobię z niego słodką szarlotkę,                           

złotą jak twe włosy ;-)                                                       

I w twych oczach zobaczę łzy szczęścia 

świecące jak krople rosy! 

Letycja 

 

rys. i życzenia przygotowała                              

Letycja Leniec z klasy I a  

 

rys. i życzenia przygotowała Justyna Grześkowiak z klasy II c  

 

Mamo, Mamo coś Ci dam! 

Małe swerce, które mam! 

A w tym sercu róży kwiat 

Mamo, Mamo żyj 100 lat! 

Justyna 

 



 

 

Kochane dzieciaki życzymy Wam udanych 

i bezpiecznych wakacji  

A z okazji Waszego święta samych 

radosnych i beztroskich dni  


