
 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły…  

 Poradnik savoir vivre 

 Kącik Młodego Kuchcika 

 Ciekawostki 

 Angielski na wesoło 

 Rozrywka 

 Od Rodziców – dla Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OD REDAKCJI… 

 

 

 Kochani Czytelnicy! 

 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku szkolnym numer 

gazetki szkolnej 92 KLEKSY.  

Jednocześnie zapraszamy do wspólnego tworzenia kolejnych 

numerów w nowym roku szkolnym 2014/2015. 

Wracamy po wakacjach! 
 

 

 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMORZĄDNIAK 92 

 
  „ MAM TALENT…” 

 
   Pewnie, że mamy talenty! Mniej lub bardziej ukryte, dlatego trzeba było 

przystąpić w szkole do ich odkrywania, wyławiania i eksponowania. To 

zarazem oznacza, że uczniowie wystartowali w kolejnej szkolnej edycji tego 

konkursu. Komisja złożona z samorządowców i aktywistów z nimi 

współpracujących przesłuchała chętnych uczestników, następnie wyłoniła 

finalistów i laureatów, którzy będą mogli niebawem zaprezentować się na 

szerszym forum - w finale „Mam talent” szkół żoliborskich. 

   My też podglądaliśmy kulisy i bardzo nam się podobało, że naszych 

utalentowanych uczniów wspierali z zapałem ich koledzy, czasem nawet 

delikatnie wpychając tych bardziej onieśmielonych przed oblicze komisji. 

Najważniejsze jednak, że wszyscy dobrze się bawili, a w takiej atmosferze 

jeszcze bardziej zacieśniamy nasze znajomości i przyjaźnie. 

 

 
 

KONKURS MINECRAFT 

 
 Jesteś kreatywny i lubisz budować? To czym prędzej zgłoś 

się do naszych samorządowców, którzy zorganizowali konkurs dla takich 

śmiałków zainspirowanych grą Minecraft. Przeczytaj warunki konkursu, 

wykonaj makietę i biegnij czym prędzej do sali nr 6. 

Minecraft to nietypowa gra, która wyznacza nowe trendy. Skupia się 

wyłącznie na budowaniu i kreatywności, pozwalając graczom na tworzenie 

konstrukcji z sześciennych bloków w otwartym trójwymiarowym świecie. 

Zachęcamy zatem młodych twórców do wzięcia udziału w tym konkursie! 

 



JADĄ GOŚCIE, JADĄ…  

Z WENEZUELI! 
 

Ach, co to był za wieczór…Prawdziwa uczta muzyczna, zarówno dla 

koneserów, jak i amatorów! Pięciu niezwykle uzdolnionych śpiewaków z 

Wenezueli wystąpiło w szkole dla naszej społeczności, chóru Wiwat i rodziców. 

Po krótkim recitalu odbyły się warsztaty muzyczne zakończone wspólnym 

muzykowaniem. To ogromne bogactwo dźwięków, nut, ekspresji zabrało 

słuchaczy w świat piękna, uruchamiając wyobraźnię i moc przeżyć. 

   Było coś dla ducha, ale i dla ciała – chórzystki wraz z rodzicami 

przygotowały bowiem kolację z polskimi specjałami, ciesząc tym 

podniebienia gości.  

Spotkanie można udać za niezwykle udane i inspirujące. Widać, że 

muzycznie i światowo na tym naszym Żoliborzu… 

 

 

 

 CHÓR „WIWAT”  

W HOŁDZIE PAPIEŻOWI… 
 

Przeżywaliśmy ostatnio czas szczególny – kanonizację Jana Pawła II. Te 

chwile refleksji znalazły również miejsce w programie trzech koncertów chóru 

„Wiwat”. Piękna oprawa muzyczna i poetycka z udziałem aktora Stanisława 

Górki, wreszcie śpiew samych chórzystek, w tym też uczennic naszej szkoły, 

pozwolił wszystkim w uroczysty sposób przybliżyć sylwetkę i oddać hołd temu 

wielkiemu Polakowi. Mamy nadzieję, że wrażenia słuchaczy na długo 

pozostaną w ich umysłach i sercach. 

 

 

 

 



MISTRZ KULTURY SZKOŁY KL. IV - VI 
 

 

W roku szkolnym 2013/2014 po raz drugi wybieraliśmy Szkolnego Mistrza 

Kultury klas IV-VI.  

Została nim: 

Zuzanna Helbich z klasy V a 
 

Mistrz Kultury zna i stosuje na co dzień poniższy kodeks norm zachowań: 

 szanuje godność osobistą własną i innych, 

 kulturalnie zwraca się do osób starszych, nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i kolegów, 

 właściwie zachowuje się podczas szkolnych imprez i innych 

uroczystości, jak również podczas wyjść (kino, teatr, muzeum, 

wycieczki), 

 zawsze chętnie służy pomocą, 

 jest szczery, życzliwy i uczynny wobec innych, 

 dba o kulturę słowa, 

 szanuje mienie szkoły i otaczające środowisko, 

 sytuacje konfliktowe rozwiązuje bez użycia agresji, 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 na co dzień używa „czarodziejskich słów”: dzień dobry, proszę, 

przepraszam, dziękuję, do widzenia. 

 

 
 

 

 



 

 

WYWIAD Z MISTRZEM KULTURY 
 

 

- Cześć. Na początek chciałybyśmy Ci pogratulować tak ważnego tytułu 

"Mistrza Kultury 2014". Czy jesteś zaskoczona? 

- Raczej tak. Nie spodziewałam się tego. 

- Ale dlaczego? Przecież jesteś miła i uczynna... 

- Myślałam, że wybiorą osobę z 6. klasy, bo nauczyciele ich lepiej znają. 

- Jak myślisz, co mogło sprawić, że okrzyknięto Cię "Mistrzem Kultury"? 

- Nie wiem... Trudno powiedzieć... 

- Dałabyś jakieś rady innym uczniom w szkole, żeby dostali taki tytuł jak Ty? 

- Trzeba być miłym, pomagać innym i naturalnie się zachowywać. 

- Dużo osób może Cię nie znać, więc chciałybyśmy Cię zapytać, jakie 

marzenie ma "Mistrz Kultury"? 

- Mam dużo marzeń, ale jeszcze nie mają konkretnej formy. 

- Co najczęściej robisz w wolnym czasie? 

- Chodzę do szkoły muzycznej, więc nie mam za dużo czasu wolnego, ale 

zawsze znajdę czas na czytanie książek. Lubię też grać w gry komputerowe i 

planszowe. 

- Jesteśmy ciekawe, na jakim grasz instrumencie? 

- Gram na fortepianie i klarnecie. Sama wybrałam te instrumenty. Póki co jest 

to dla mnie ogromna przyjemność i hobby, ale nie wiem jeszcze, czy swoją 

przyszłość zwiążę z muzyką. 

- Wyobraź sobie siebie za 30 lat. Kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz... 

- Jeszcze nie myślałam, kim będę w przyszłości. Chciałabym mieszkać w 

Polsce, ale jednocześnie dużo podróżować. 

- Jakie jest Twoje ulubione miejsce na Ziemi? 

- Bardzo lubię przebywać w swoim domu i spędzać czas na podwórku z 

moimi koleżankami. 

- Dziękujemy za wywiad, życzymy Ci sukcesów w nauce i ponownego 

zdobycia tytułu "Mistrza Kultury" w przyszłym roku szkolnym. 

 

 

 

 

 
Wywiad przeprowadziły: Iga Dziadkowiec, Alicja Reindl oraz Gabriela Rozalska, kl. 6 b 



 

 

II AKADEMIA NAUKOWA 

 PANA KLEKSA 
 

Dnia 7 kwietnia 2014 roku nasza szkoła po raz drugi 

zamieniła się w wielkie laboratorium wiedzy. Uczniowie klas 0-III oraz IV-VI 

przedstawiali eksperymenty matematyczno - przyrodnicze. Wszyscy bardzo 

aktywnie uczestniczyli w pokazach i miło spędzili czas. Gościem specjalnym 

festiwalu byli animatorzy z Centrum Nauki Kopernik, którzy nauczyli nas co 

robić z odpadami, aby chronić naszą planetę. 
 

Jak wspominają festiwal nasi uczniowie? 

 „Bardzo mi się podobało, a szczególnie iluzje optyczne. Były tam fajne 

zagadki, jednym słowem super! Byli też Panowie, którzy pracują w 

„Centrum Nauki Kopernik”. To co pokazywali, było bardzo ciekawe i 

interesujące. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden Festiwal Nauki.” 

Hania, kl. V a 

 

 „Najbardziej podobało mi się stanowisko origami i stanowisko z cieniem 

herbaty. Uważam, że był to najciekawszy festiwal nauki ze wszystkich, które 

dotąd były.” 

Patrycja, kl. IV b 

 

 „Festiwal Nauki był wspaniały i można było bardzo dużo się nauczyć. 

Najbardziej podobało mi się składanie rzeczy z origami.” 

Ola, kl. IV b 

 

 „Festiwal nauki był bardzo ciekawy i można było się wiele nauczyć. 

Najciekawszymi stanowiskami według mnie były iluzje optyczne i origami.” 

Marysia, kl. IV b 

 

 „Uważam, że II Festiwal Nauki, który odbył się w tym roku był naprawdę 

świetny. Każdy mógł dowiedzieć się czegoś nowego. Oprócz tego 

odwiedzili nas animatorzy z Centrum Nauki Kopernik. Chciałabym więcej 

takich uroczystości w szkole.” 

Lucynka, kl. VI a 

 

 „Bardzo podobał mi się Festiwal Nauki. Odwiedzili nas goście z Centrum 

Nauki Kopernik i pokazali jak segregować śmieci. Uczniowie naszej szkoły 

również wykazali się wiedzą naukową i dzielnie przeprowadzili 

eksperymenty, wyjaśniając co dlaczego się dzieje. Moim zdaniem była to 

świetna zabawa." 

Asia, kl. VI a 



Po festiwalu zorganizowany został szkolny konkurs dla klas IV-VI                          

„I TY ZOSTAŃ NAUKOWCEM”. W I etapie wszyscy uczniowie mieli do 

rozwiązania test z tematyki poruszanej podczas II Akademii Naukowej Pana 

Kleksa. II etap pozwolił Szkolnym Naukowcom wykazać się umiejętnościami 

praktycznymi i wielką wyobraźnią. 

Oto niektóre prace wykonane z surowców wtórnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na III Akademię! 



SPOTKANIE Z PANEM 

JAROSŁAWEM WRÓBLEWSKIM 
 

 

27 maja 2014r. szóstoklasiści spotkali się z panem Jarosławem 

Wróblewskim. 

Pan Jarosław to dziennikarz, autor książki Zośkowiec, a prywatnie jest 

tatą naszej koleżanki Zuzi. Cieszyliśmy się, że gościliśmy Go w naszej szkole.  

Pan Wróblewski opowiedział nam o życiu powstańców, o walce, 

nadziejach i marzeniach. Informacje zebrał od ludzi, którzy byli w Powstaniu. 

W czasie spotkania opowiedział nam o warunkach, w jakich żyli 

powstańcy, o zwykłych ludziach, których życie przypadło na ten trudny czas. 

Słuchaliśmy z uwagą. Niejeden z nas zastanawiał się, czy sam byłby 

w stanie stanąć do walki, czy umiałby umierać za Ojczyznę. 

Spotkanie to, to bardzo ważny czas.  

Jesteśmy zobowiązani do poznawania historii naszego kraju. Mamy 

obowiązek pamiętać o tych, którzy poświęcali życie, abyśmy mogli żyć w 

wolnej Polsce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis wspomnień Henryka Kończykowskiego ps. Halicz. 

Halicz to żołnierz powstania, członek plutonu Felek. Autor książki na 

podstawie rozmów z Henrykiem Kończykowskim nakreślił obraz powstania 

oraz czas, który nastąpił potem.  

W książce znajdziemy informacje m.in. o poecie Krzysztofie Kamilu 

Baczyńskim, przeczytamy o zdobyciu obozu na Gęsiówce, poznamy realia 

życia po powstaniu. 

Zdjęcia z prywatnego archiwum bohatera stanowią doskonałą ilustrację 

wspomnień. 

Zachęcamy pasjonatów historii do sięgnięcia po tę lekturę. 

 

 

Uczniowie klas VI 

 



 

ENJOY YOUR ORIGIN 
 

W zeszłym tygodniu (9-12.06) nasza szkoła gościła niezwykłych młodych 

ludzi z dalekich krajów. Przyjechali oni do nas z Filipin, Chin, Brazylii i Tajlandii, 

aby przedstawić uczniom klas V i VI-tych swoje ojczyste kraje. W ciekawych 

prezentacjach przybliżyli nam ich kulturę, przyrodę, historię i zwyczaje 

kulinarne. Opalaliśmy się na  słonecznych brazylijskich i filipińskich plażach, 

spacerowaliśmy po Hongkongu, podziwialiśmy tajskie lotosy i marzyliśmy o 

podróżach do tych niezwykłych krajów.  Te spotkania były również 

szczególnymi, bardzo cennymi lekcjami języka angielskiego. Sprawdziliśmy 

nasze umiejętności w praktyce! Nauczyliśmy się też podstawowych zwrotów w 

rodzimych językach naszych gości.  

Żegnaliśmy się z żalem, bogatsi o niezwykłe doświadczenia.  

 

„Na zajęciach z obcokrajowcami było bardzo fajnie. Nauczyliśmy się 

wiele o kulturze, zwyczajach i historii poznanych krajów. Prowadzący byli 

bardzo mili i chętnie odpowiadali na nasze pytania. Zajęcia na długo 

zapadną w naszej pamięci.” 

Ola i Gabrysia, kl. VI a 

 

„Zajęcia z obcokrajowcami były bardzo miłe i fajne, bo poznałem 

bardzo wiele nowych słów w ich języku, dowiedziałem się o ich kulturze, a po 

za tym oni poznali naszą kulturę. Mam nadzieję, że im się podobało.” 

 

Łukasz Sołtys, kl. V c 

 

„Zajęcia z cudzoziemcami bardzo mi się podobały. Pomagały 

poszerzyć wiedzę o świecie i innych kulturach. Po za tym można było 

poćwiczyć swój język angielski oraz jego wymowę.” 

 

Zuzia, kl. VI a 

„Zajęcia z cudzoziemcami bardzo mi się podobały. Usłyszeliśmy o innej 

kulturze i innych krajach. Ludzie też byli bardzo mili i nie przejmowali się 

błędami językowymi. Takie lekcje są potrzebne.” 

Agnieszka, kl. VI a 

„Lekcje z cudzoziemcami były interesujące. Wszyscy goście mieli 

świetnie zorganizowany czas i byli bardzo przygotowani. Mogliśmy się wiele 

nauczyć o kulturach innych, odległych krajów i wszyscy uczniowie mogli 

poćwiczyć komunikację w języku angielskim.” 

Natasza, kl. VI a 



 

BEZCENNA LEKCJA HISTORII 

 
Powstanie Warszawskie – bez fikcji 

 

Film pt „Powstanie Warszawskie” jest dramatem wojennym 

wyprodukowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest pierwszym 

na świecie filmem bez fikcji, który został wykonany z materiałów autentycznej 

kroniki filmowej nakręconej przez dwóch braci w sierpniu 1944 w Warszawie. 

W całości został zmontowany z materiałów dokumentalnych, a następnie 

poddany koloryzacji. 

 

 
 

Pokazuje walkę o przeżycie zwykłych ludzi oraz walkę z wrogiem 

oddziałów powstańczych podczas powstania. Braciom, w trakcie kręcenia 

filmu, udaje się dołączyć do jednego z oddziałów, z którym idą na akcję. 

Obserwują powstanie od środka i są świadkami bardzo drastycznych, 

tragicznych scen. 

Film przeznaczony jest raczej dla starszych dzieci i dorosłych z powodu 

pojawiania się w nim smutnych, krwawych i przerażających scen.  

Bardzo podobał mi się ten film i zachęcam do jego obejrzenia, 

ponieważ przedstawia prawdziwą, niefabularyzowaną historię Powstania 

Warszawskiego, które zapisało się na kartach naszych dziejów w niezwykle 

wzruszający sposób.  

 

Basia Bijak, kl. VI b 



 

RECENZJA FILMU PT.  

„POWSTANIE 

WARSZAWSKIE” 
 

 

23 maja 2014r. wybrałem się z moją klasą VIa do kina na film 

pt. „Powstanie Warszawskie”, który bardzo mi się spodobał i wzbudził moje 

wielkie zainteresowanie. Przedstawione tam zostały sceny kręcone podczas 

II wojny światowej przez dwóch braci: Karola i Witka. Dograne zostały również 

inne ujęcia z aktorami. Film ten wykorzystuje autentyczne kroniki filmowe 

z sierpnia 1944r., zaś głos i kolor zostały dodane. Głos podkładają: 

 Michał Żurawski (Karol) 

 Maciej Nawrocki (Witek) 

 Jacek Czyż (Witek po latach) i wielu innych.  

Warto zauważyć, że jest to pierwszy na świecie dramat wojenny non-

fiction, zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych. 

 

 
 

 

Uważam, że jest to film, który oddaje okrucieństwo lat wojny i okupacji, 

i powinny obejrzeć go wszystkie pokolenia, żeby pamiętać o tym, co działo 

się 70 lat temu.  

 

Piotr Kleinszmidt, kl. VI a 

 



 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

“Zośkowiec” – Jarosław Wróblewski 

 

„Władca Pierścieni – Drużyna Pierścienia” 

Ta książka to pierwsza część trylogii autorstwa J. R. R. Tolkiena. Akcja 

rozgrywa się w mitycznym świecie o nazwie – Śródziemie.  

 
 

 

Sauron, zły władca Mordoru, chce odzyskać Pierścień Władzy.  

Pierwsza część rozpoczyna się, gdy Frodo dostaje pierścień, który ma 

spalić w Górze Przeznaczenia. Od tego czasu bohater razem z Samem 

Gamgee, Pippinem i Merrym wyrusza w podróż, podczas której przeżyje wiele 

niesamowitych przygód.  

Wartka akcja książki sprawia, że trudno się od niej oderwać 

Według mnie, warto przeczytać tę powieść, przenieść się do Śródziemia 

i przeżyć razem z Frodo i jego kompanami niezapomnianą przygodę. 

 

Piotr Kleinszmidt, kl.VI a 



ORIGAMI MATEMATYCZNE 

CHIŃSKIE GWIAZDKI SZCZĘŚCIA 
 

To bardzo prosty do wykonania model oparty o formę pięciokątnego 

węzła. Wykonanie jest łatwe i szybkie, a efekt końcowy bardzo atrakcyjny, co 

sprawia wiele radości i satysfakcji. 

 

Jak wykonać model? 

 

 Papierowy pasek (niezbyt szeroki, najlepiej ok. 1-2 cm) zaginamy wzdłuż linii 

przerywanych, wykonując w pierwszym kroku węzeł pięciokątny węzeł. 

Wystającą część zaginamy do wewnątrz modelu. 

 

 Pozostałą część paska zaginamy wzdłuż boków pięciokąta kilkukrotnie, tak 

aby na każdym boku były przynajmniej 2 warstwy papieru. 
 

   

   



 Następnie przytrzymujemy płaski pięciokąt w prawej ręce przykładając 

palec wskazujący do boku A, a kciuk do B. Kciukiem lewej ręki wciskamy 

środek boku C do wnętrza modelu. To samo powtarzamy na pozostałych 

bokach i podziwiamy, jak z płaskiego pięciokąta powstaje trójwymiarowa 

gwiazdka. 

 

   
 

Małe, proste, a cieszy... 

Teraz wystarczy już tylko duuużo pasków ładnego, kolorowego papieru, 

duuużo czasu i niezapomniany efekt oraz duuużo szczęścia gwarantowane. 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Kącik Młodego Kuchcika 
 

 

CIASTO Z TRUSKAWKAMI 
Składniki: 
4 jajka 

3/4 szklanki drobnego cukru do wypieków 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

10 dag masła 

1,5 szklanki mąki pszennej 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

35 dag truskawek 

 

Sposób przygotowania: 

 
1. Tortownicę o średnicy 25 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Żółtka 

oddzielić od białek. Mąkę pszenną przesiać przez sitko i wymieszać z 

proszkiem do pieczenia. Masło rozpuścić na małym ogniu, przestudzić. 

Truskawki umyć, osuszyć i przekroić na połówki.  

  

2. Białka ubić ze szczyptą soli na najwyższych obrotach miksera. Pod koniec 

ubijania powoli wsypywać cukier i dalej ubijać, aż piana będzie gładka. 

Następnie dodawać po 1 żółtku i dalej ubijać. Dodać cukier waniliowy i 

krótko ubić. Powoli wlać przestudzone, roztopione masło, cały czas miksując 

na średnich obrotach miksera. Następnie dodać mąkę z proszkiem do 

pieczenia (w trzech turach) i delikatnie wymieszać łyżką (nie miksować, gdyż 

zniszczy się piana).  

 

3. Ciasto przełożyć do przygotowanej tortownicy. Na wierzch poukładać 

truskawki, lekko wcisnąć je w ciasto, ale cały czas mają być widoczne. 

Wstawić do piekarnika, ustawić temperaturę na 175 stopni C i piec przez      

55 minut. Studzić w lekko uchylonym piekarniku (przez około 30 minut), 

następnie można wyjąć z piekarnika i całkowicie wystudzić. Oprószyć cukrem 

pudrem. 
 

Smacznego! 

 

 

 

 

 



 
   

 

„Dobre Rady Nie Od Parady”  
czyli słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

 

NIE WYŚMIEWAJ SIĘ Z INNYCH 
 

„Inny” to wcale nie znaczy „gorszy”. Pamiętaj, że otoczenie także cię 

obserwuje i ocenia. Pamiętaj, że koledzy i koleżanki obserwują i oceniają 

również ciebie. 

 

Dobre porady 
1. Nie wszyscy muszą być piękni! Nie zapominaj, że nie tylko wygląd 

zewnętrzny świadczy o człowieku. 

2. Nie wytykaj, nie komentuj głośno ludzkich ułomności czy defektów urody: 

za krótkiej nogi, czy za dużego nosa, piegów czy zbytniej szczupłości. 

Świadczyć to będzie tylko o twoim braku kultury.  

3. Licz się z odczuciami innych, którym z powodu krytyki może być przykro.  

4. Nie sądź, że sam jesteś ideałem! Inni za krytykę mogą ci się zrewanżować 

tym samym, a to wcale nie będzie przyjemne! 

5. Zamiast wyśmiewać, staraj się pomagać i chronić pokrzywdzonych czy 

nieśmiałych.  

6. Pamiętaj, że twój serdeczny i wyrozumiały stosunek do innych zyska ci 

sympatię otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIKE TO IMPROVE YOUR 

PRONUNCIATION?           

      TRY READING THE FOLLOWING 

                 TONGUE TWISTERS  ALOUD: 

 

 She sells sea shells by the seashore. 

The shells she sells are surely seashells. 

So if she sells shells on the seashore, 

I'm sure she sells seashore shells."  

 

 "Fuzzy Wuzzy was a bear 

Fuzzy Wuzzy had no hair 

If Fuzzy Wuzzy had no hair 

then Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he?"  

 

 "Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

How many peck of pickled peppers did Peter Piper pick? 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?"  

 I saw Susie sitting in a shoe shine shop. 

Where she sits she shines, and where she shines she sits. 

 

 Roberta ran rings around the Roman ruins. 

 

 I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the 

witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. 

 

 I scream, you scream, we all scream for icecream! 

 

 A big black bug bit a big black dog on his big black nose! 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMER WORD SEARCH 

 

 

 



KRZYŻÓWKA 
 

 
 
Pytania (poziomo): 

1. Stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i 

społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania. 

2. Niezbędna na wakacyjne wyprawy. 

3. Inaczej zapobieganie chorobom… 

4. Może być słoneczny, gdy nie chronisz głowy przed promieniami 

słonecznymi. 

5. Choroba skóry głowy wywołana przez pasożyty. 

6. Sprzęt wodno – sportowy. 

7. Urządzenie do pomiaru pojemności i wydolności oddechowej płuc. 

8. Drobnoustroje jednokomórkowe wywołujące choroby zakaźne. 

9. Inaczej nałóg. 

10. Za ich pomocą uzyskach uodpornienie czynne przed chorobami. 

11. Jedyna z naturalnych metod zwiększenia odporności organizmu. 

12. Używki „twarde” albo miękkie”. 

13. Choroba układu oddechowego spowodowana biernym paleniem lub 

alergią. 

14. Niezbędna do życia na ziemi dla wszystkich organizmów. 

15. Wydzielone miejsce na terenie obiektów publicznych, gdzie wolno palić 

papierosy. 

16. Sport wodny podczas uprawiania, którego pracują wszystkie mięśnie. 

17. Jest nim narząd oddechowy. 



KARTKA Z KALENDARZA… 
 

1 maja 
ŚWIĘTO PRACY 

Imieniny obchodzą: Aniela, Jeremi, Izydora, Jakub, Jeremiasz, Józef, Julian,  

Przysłowie: 

 „Pierwszego maja deszcz, nieurodzajów wieszcz.” 

 

2 maja 
DZIEŃ FLAGI RP 

Imieniny obchodzą: Anatol, Zygmunt oraz Atanazy, Borys, Walenty, Walentyn,  

Przysłowie: 

 „W Zygmunta deszcz - nieurodzaju wieszcz.” 

 

3 maja 
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Imieniny obchodzą: Aleksander, Maria oraz Alodia, Antonina, Leonia, Mariola,  

Przysłowie: 

 „Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.” 

 
26 maja 

DZIEŃ MATKI 

Imieniny obchodzą: Ewelina, Filip, Paulina, Alwina,  

Przysłowie: 

„Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.” 

 

1 CZERWCA 
DZIEŃ DZIECKA 

Imieniny obchodzą: Jakub, Konrad, Julian, Konrad, Magdalena 
Przysłowie: 

„Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często 

naśladuje.” 

 

19 CZERWCA 
BOŻE CIAŁO 

Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald oraz Bonifacy 

Przysłowie: 

 „Na święty Protazy każdy się poparzy.” 

 
23 CZERWCA 

DZIEŃ OJCA 

Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Anna, Jan, Józef, Maria, Piotr 

Przysłowie: 

„Wanda z Janem (24.06) wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o 

żniwnej pogodzie.” 



KOLOROWANKA 
 

 
 

 

 



    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! 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się wakacji 

życzymy wszystkim Dzieciom, Rodzicom,  

Nauczycielom i Pracownikom szkoły 

pogodnego, zdrowego I bezpiecznego wypoczynku, 

a także samych słonecznych I pełnych przygód dni.  
Redakcja 



OD RODZICÓW – DLA RODZICÓW 
 

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Pani Dyrektor, 

Wicedyrektor, Nauczycielom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim 

Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z 

wykonywanej pracy. 

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy do wszystkich Rodziców, 

którzy wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą.  

Wam Drodzy Uczniowie życzymy udanych wakacji i powrotu do szkoły z 

radością oraz zapałem do dalszej pracy. 

  

 

 

 

Rada Rodziców 

przy SP 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com)  

za pomoc przy druku. 


