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ZNÓW BĘDĄ WAKACJE 

Koleżanki i koledzy  

Kończy się rok szkolny. Spędziliśmy  go w większości  na zajęciach 
on-line.  Staraliśmy się umilić Wam czas oddając do Waszych rąk  
GAZETKĘ RAZEM.  Mamy nadzieję, że każdy znalazł w niej coś dla 
siebie. 

Zbliżają się wakacje. Wielu z Was wyjedzie na wypoczynek.  
Korzystajcie z rozwagą z darów lata! Bawcie się w bezpiecznych  
miejscach! Dbajcie o przyrodę! 

Bądźcie mili i koleżeńscy! 

Życzymy wam, abyście nadchodzący czas wakacji wykorzystali jak 
najmądrzej z korzyścią dla swojego zdrowia. Uczyć się można wszę-
dzie i zawsze...  Bawiąc się pamiętajcie o bezpieczeństwie, aby 
wszystko co robicie nie zagrażało zdrowiu i życiu.  

Redakcja GAZETKI RAZEM 
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Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

• Na kąpiel i pływanie wybierajmy zawsze miejsca bezpieczne i 
strzeżone.  

• Zwracajmy uwagę na kolor flagi, wywieszanej na kąpielisku. 
Jeśli jest flaga biała, to z powodzeniem możemy pływać. Jeśli 
czerwona lub czarna, to pod żadnym pozorem nie wolno nam 
wchodzić do wody. 
• Nie wolno się kąpać przy ślu-
zach, mostach, czy innego typu 
budowlach wodnych, a także w 
brudnej wodzie i tam, gdzie są 
silne wiry i prądy. 

• Wybierając się na plażę, pa-
miętajmy o zabraniu kremu z fil-
trem UV, nakrycia głowy oraz 
okularów przeciwsłonecznych. 
• Unikajmy kąpieli w rwących 
rzekach, bo wystarczy niewielkie poślizgnięcie się na kamieniu, 
by porwał nas nurt rzeki. 
• Jeśli przez długi czas przebywaliśmy na słońcu, warto jest od-
czekać przez chwilę w cieniu, zanim postanowimy wejść do wo-
dy. Nasz organizm może doznać tzw. szoku termicznego. 
• Nie ryzykujmy skoków do wody “ na główkę” - nawet w miej-
scu  

• Idąc w góry wybierajmy szlaki o takim poziomie trudności, 
które będziemy w stanie pokonać.  
• Zawsze pamiętajmy, by mieć przy sobie naładowany telefon i 
zapisany numer GOPR - 601 100 300. 
• Przed wyjściem na szlak, warto jest poinformować gospodarza 
obiektu, w którym przebywamy o tym, gdzie dokładnie się dziś 
wybieramy. 
• W góry najlepiej jest wyruszać wczesnym rankiem. 

• Uważnie śledźmy prognozy pogody,  

•  Na wyjścia wybierajmy sprawdzone, oznaczone szlaki, na któ-
rych znajdują się schroniska, szałasy. 
 
Żródło:https://www.nocowanie.pl/jak-bezpiecznie-spedzic-
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Książki dla dzieci z pięknym motywem wiosny, przyjaźni  

i opiekuńczości. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

POLECA 

Stefan Casta i Bo 

Mossberg 

„Mrówka Zosia 

opowiada 

o kwiatach, drze-

wach, jagodach i 

grzybach”. 

To 

druga przepięknie 

wydana 

książka 

o przyrodzie Oficy-

ny Wydawniczej 

Multico. Książka ta, to znakomity przewodnik po roślinnym świe-

cie dla dzieci. Jest podzielona na cztery działy: kwiaty, drzewa, ja-

gody i grzyby, a w każdym z nich znajdą dzieci wiele obrazków,  

o których opowiada im mała mrówka o imieniu Zosia.  

Holly Webb „Dzielny, mały Karmel”. Książeczka wydawnictwa 

Zielona Sowa z lubianej przez dzieci serii „Zaopiekuj się mną”.  

W książeczce dzieci znajdą kocie towarzystwo. Helenka i jej ku-

zynka Weronika opiekują się zwierzętami, które trafiają do kliniki 

weterynaryjnej, które zmuszone są na dłuższy w niej pobyt,  

a przeznaczają na to wszystkie wolne chwile.  
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Agnieszka Frączek „Zielono mi” . W zbiorze wierszy dzieci 

przeczytają wiersze lekkie, zielone, wiosenne, o przyrodzie, 

zwierzętach, roślinach, o żabach na zakupach, stonodze, motylku, 

zającu, skrzydłach i o tym, by nie deptać trawników.  

Tomasz Samojlik „Ryjówka przeznaczenia”. To komiks  

o niewielkich ssakach, bardzo ruchliwych i wiecznie głodnych. 

Komiks ten, to bardzo ciekawa formuła z zawiłymi procesami 

ekologicznymi, obserwacja 

zwierząt i leśnej przyrody 

w tle.  

Katarzyna Najman 
„Tomek poznaje świat”. 

To bardzo ładnie wydana 

książka, która spodoba się 

każdemu dziecku. Tomek 

uwielbia zwierzęta, 

zabawy na świeżym 

powietrzu, odkrywanie 

skarbów na strychu domu 

babci i majsterkowanie.  

Weronika Kurosz „Skarby leśnych braci”. Są to baśnie 

 w świetnym, klasycznym wydaniu. Trochę, jak przygody Jasia 

Fasoli, tylko w wydaniu bardzo nowoczesnym. To niesamowite 

przygody dwóch braci – starszego Bazylego – opiekuńczego, 

odpowiedzialnego, pomysłowego, takiej „złotej rączki” i Marcelego 

– ślicznego, troszkę dziecinnego, bardzo liczącego na starszego 

brata, którego stara się też naśladować. Mieszkają na skraju 

tajemniczej puszczy, gdzie dzieją się niezwykłe rzeczy.  

 

STR. 4 NUMER 35 

źródło: dorotasmakuje. Com  



STR. 5    

W tym roku przypada 100. Rocznica urodzin Stanisława Lema. Pisarz 

uznany jest za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki, a na 

świecie to najpoczytniejszy pisarz science – fiction. W swoich rozważa-

niach nad postępem technicznym i cywilizacyjnym dostrzegł  jego nega-

tywne skutki, mające wpływ na miejsce ludzkości i jej losy we wszech-

świecie.  

Do grona patronów dołączył Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, 

dramaturg, prozaik i scenarzysta. Głęboko związany z losem pokolenia 

wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycz-

nego. Jego twórczość trafia do odbiorców całego świata i oddziałuje na 

współczesną literaturę polską.  

W 2021 roku Cyprian Kamil Norwid obchodziłby swoje 200. Urodziny. 

To kolejny patron roku 2021, został doceniony przez Sejm za: tu cytat 

„twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w pol-

ską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”.  

Krzysztof Kamil Baczyński to kolejny patron 2021 roku. To jeden z naj-

wybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, którzy także 

zostali podkreśleni w uchwale. Tu cytat: „W uznaniu zasług K. K. Ba-

czyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultu-

ry, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Ro-

kiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”W tym roku przypada 40. Roczni-

ca śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. W uchwale zwrócono uwagę, że 

„kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijań-

skich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od 

komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc pol-

skiej kultury. 

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/patroni-roku-2021-lem-norwid-baczynski-rozewicz/  
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WYPRAWA DO LASU – czy jesteś Ekoludkiem?  

Będąc w lesie: 

a) słuchasz radia nastawionego na cały regulator 

b) wsłuchujesz się w głosy przyrody 

c) wreszcie możesz głośno pokrzyczeć. 

Na wycieczce poza miasto, zbędne opakowanie: 

a) zabierasz ze sobą do domu 

b) mocno zgniatasz i wyrzucasz w trawę 

c) wrzucasz do pustej dziupli. 

Zbierając grzyby: 

a) Wyrywasz je razem z grzybnią 

b) obcinasz korzonki tuż przy ziemi 

c) rozdeptujesz muchomory, bo są trujące. 

Napotykasz mrowisko: 

a) rozgrzebujesz je 

b) obchodzisz je, starając się niczego nie ruszać 

c) wkładasz kij w mrowisko. 

Zamierzasz rozpalić ognisko w oznaczonym miejscu na par-

kingu: 

a) obłamujesz gałęzie z najbliższych drzew 

b) czekasz, aż tata zetnie jakieś drzewo 

c) zbierasz połamane gałęzie, tzw. chrust. 
Na drodze spotykasz idącego żuczka: 

a) Wkładasz go do pudełka od zapałek i zabierasz do domu 

b) omijasz go, przypatrując się, jak zwierzątko żwawo masze-

ruje 

c) rozdeptujesz je nogą, bo zagrodził ci drogę. 

 

(quiz dla klas I – III) 
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Widzisz na gałęzi ptaszka: 

a) płoszysz go rzuconą szyszką, niech nie mąci ciszy 

b) próbujesz śpiewać głośniej od niego 

c) wsłuchujesz się w śpiew małego solisty. 

Znajdujesz pod drzewem zranionego ptaszka: 

a) zostawiasz go, na pewno wyzdrowieje 

b) zanosisz go do Ligi Ochrony Przyrody bądź do ZOO 

c) nic cię to nie obchodzi, idziesz dalej, to tylko ptaszek. 

Napotykasz piękny dywan zawilców: 

a) zrywasz kwiatki i przyozdabiasz swój pokój 

b) patrzysz i podziwiasz, jak pięknie wyglądają 

c) robisz bukieciki i obdarowujesz swoje koleżanki. 

Wypiłeś coca-colę, szklaną butelkę: 

a) chowasz pod mchem 

b) zostawiasz na polance 

c) zabierasz ze sobą. 

Na wycieczkę do lasu jedziesz z rodzicami własnym samo-

chodem: 

a) wjeżdżacie samochodem głęboko w las 

b) zostawiacie samochód na wyznaczonym parkingu 

c) zostawiacie samochód na polance. 
Chcąc upamiętnić pobyt na wycieczce: 

a) robisz pamiątkową fotografię 

b) wycinasz swoje inicjały na korze drzew 

c) wypisujesz sprayem swoje imię na zabudowaniach par-

kingu. 
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 DZIEŃ DZIECKA  

Dnia 1.06.2021r. z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyło się wiele 

atrakcji- zawody sportowe klas III a i III b, nauka gry w szachy i warcaby 

oraz konkursy plastyczne dla najmłodszych uczniów. Wspólnie spędzony 

czas upłynął w miłej atmosferze dzięki p. T. Górka oraz p. K. Skiba , które 

przygotowały konkursy i zawody.  

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

8 czerwca odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. W 

eliminacjach wzięło udział 63 uczniów placówek 

oświatowych z terenu Gminy Wiśniowa w 4 katego-

riach wiekowych.. Poziom był bardzo wysoki.   

Gratulujemy sukcesów uczniom z naszej szkoły. 
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HUMOR  SZKOLNY 
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