
 

Wywiad z Antonim Żegleniem, uczniem klasy III gimnazjum - czytaj str. 2 

 

Maj - Czerwiec|2018/2019 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 

Za dni kilka – o tej porze 
będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 
żeby bawić się na plaży. 

 
A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 

 
Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 
 

Dla mnie to najlepsza pora 
żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 

 
Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
 

Drodzy Czytelnicy! 

 Witam Was w ostatnim wydaniu w tym 
roku szkolnym. Przed nami wakacje - czas 
wolności, odpoczynku i przygód. W tej gazetce 
dowiecie się, jak aktywnie je spędzić. 
Przeczytacie również, co ciekawego leci w kinie. 
Chcecie poznać nasze wrażenia z Zielonej 
Szkoły? Zapraszam do lektury! 

 
Katarzyna Jamro – redaktor naczelna 

 

Zielona Szkoła w Łebie 
 - str. 3, 6, 9-10, 12 

 

Szkolna Kampania 

Profilaktyczna - str. 5 

 

Jak poprawić oceny? 
- str. 6 

Miejsca, które warto zwiedzić! - 
str. 8 

Niezależna gazetka szkolna | Dwumiesięcznik  



Wywiad z Antonim Żegleniem,  
uczeniem klasy III gimnazjum 

 
 Witaj Antek! Czy mogłybyśmy 
przeprowadzić z Tobą wywiad? 
 

A.Ż.: Oczywiście, bardzo chętnie.  
 

K.J.: W tym roku szkolnym zostałeś wybrany 
na przewodniczącego SU. Jak wygląda Twoja 
„praca”?  
 

A.Ż.: Zajmuję się głównie organizowaniem 
różnych imprez szkolnych. Wchodzą w to 
wszelkiego rodzaju dyskoteki, wydarzenia 
tematyczne. Dni wolne od pytania też są zasługą 
Samorządu Uczniowskiego. 
 

A.S.: Cieszysz się z wyboru uczniów?  
 

A.Ż.: Jestem zadowolony, że potrafiłem zdobyć 
ich zaufanie.  
  

K.J.: Spotykasz się z nieprzyjemnościami 
związanymi z tym stanowiskiem?  
 

A.Ż.: Tak. Nie zawsze idzie po mojej myśli i nie 
zawsze uzyskujemy pozwolenie na prowadzenie 
czy zorganizowanie jakiejś imprezy. 
 

A.S.: Jak pracuje Ci się z członkami SU 
i z uczniami?  
 

A.Ż.: Świetnie. Mam z nimi bardzo dobry kontakt. 
Są kreatywni, więc praca z nimi jest bardzo łatwa. 
 

K.J.: Pomagają Ci w zorganizowaniu imprez?  
 

A.Ż.: Oczywiście! Część z nich odbywa się właśnie 
z inicjatywy uczniów.  
 

K.J.; A.S.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu! 
Miłego dnia!  
 

A.Ż.: Również dziękuję!  
 

Katarzyna Jamro 
Aleksandra Stolarska 
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 Trzeciego maja obchodzone jest państwowe 
święto, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3. maja 
w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie oraz druga 
na świecie (po Stanach Zjednoczonych) konstytucja. 
Została ona uchwalona przez Sejm Czteroletni, który 
został zwołany w 1788 roku. 
Uchwalenie konstytucji 3. maja zostało uznane za 
święto już 5. maja 1791 roku. Od roku 2007 ten dzień 
jest również świętem narodowym Litwy. Święto to 
było obchodzone od 1919 roku, czyli od odzyskania 
niepodległości. Po II wojnie światowej było 
świętowane jedynie do 1946 roku. W 1951 roku 
święto zostało zniesione, ale przywrócono je ustawą 
w 1990 roku. Od tego czasu w tym dniu wywieszamy 
flagi narodowe na budynkach, zarówno państwowych, 
jak i prywatnych oraz śpiewamy hymn Polski. 
 

Aleksandra Reczek  

Święto Trzeciego Maja 

Święto Pracy  

 Święto Pracy – popularnie zwane 1 maja, 
obchodzone od 1890 roku corocznie pierwszego 
maja. W Polsce jest to święto państwowe od 1950 
roku. Zostało ono wprowadzone przez 
Międzynarodówkę, by upamiętnić kampanię na rzecz 
wprowadzenia 8 - godzinnego dnia pracy w 1886 
roku. Obchody tego święta w roku 1890 w Polsce 
odbywały się wielokrotnie wbrew woli zaborców, 
współorganizowane m.in. przez działaczy II 
Proletariatu. Podczas takich demonstracji często 
dochodziło do morderstw działaczy klasowych 
związków i partii lewicowych.  
Ciekawostka: W czasach PRL organizowano tego 
dnia pochody pierwszomajowe, które miały 
upamiętnić ważne wydarzenia dla środowiska 
robotniczego. 

 Martyna Machowska 



Korzystając z okazji, iż pobliska wieś Klęczany 
także przyjechała w to samo miejsce na swoją 
zieloną szkołę, każda z grup podczas swojej 
dyskoteki zapraszała grupę z drugiej wsi na wspólną 
zabawę. A była ona przednia.  
 Ważnym punktem programu wycieczki były 
oczywiście chrzciny nowicjuszy, czyli osób, które 
po raz pierwszy przyjechały na zieloną szkołę. 
W tym roku takim adeptem była również jedna  
z nauczycielek, pani Renata Wantuch. Podczas 
takich chrzcin koledzy i koleżanki, którzy 
przynajmniej raz mieli okazję być na zielonej  
szkole, wymyślali zadania, które  nowo przybyli 
mieli wykonać. Wszyscy zdali swoją próbę i zostali 
oficjalnie wilkami morskimi. Wybrani zostali 
również w tajnym głosowaniu miss i mister zielonej 
szkoły, którymi zostali: Daria Dutka z klasy VII 
szkoły podstawowej oraz Damian Kurzawa z klasy 
III gimnazjum. 
 Podsumowując, zielona szkoła 2019 była 
kolejną udaną wycieczką zorganizowaną przez 
naszą szkołę. Nie tylko świetnie bawiliśmy się nad 
morzem, ale również wiele dowiedzieliśmy się na 
temat m.in. fok i uchatek. Z pewnością była to 
kolejna okazja do integracji międzyklasowej. 
Mogliśmy zobaczyć inne oblicza uczniów, jak 
i nauczycieli. Inne, niż spoza szkolnych ławek.  
 

Gabriela Czyżyk 
 

  
 

Zielona Szkoła, Zielona Szkoła 
Jest bardzo, bardzo wesoła 

Chcemy nauczyć się czegoś nowego 
I bawić się na całego 
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 Jak co roku nasza szkoła zorganizowała 
ośmiodniową wycieczkę – „zieloną szkołę” nad 
morze. Tym razem celem była Łeba – przepiękna, 
urodziwa miejscowość położona nad samym 
Bałtykiem. Tradycyjnie, kierowniczką wyjazdu była 
pani Krystyna Holik. 
 Na zebranie chętnych nie trzeba było długo 
czekać. W trasę wybrali się stali bywalcy tych 
wycieczek, ale także nowicjusze, nawet z klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. Wielogodzinna trasa 
przebiegła bez zarzutów. Zmęczeni, ale szczęśliwi 
i chętni przeżycia nowych przygód, stanęliśmy 
przed hotelem „Chemar 2”. Jak co roku 
przywitaliśmy morze i przysposobiliśmy się do 
nowych warunków, gdzie mieliśmy spędzić 
wspaniałe osiem dni rozrywki.  
 Każdy poranek zaczynał się od wspólnego 
śniadania, po czym ruszaliśmy codziennie poznawać 
inne miejsce. Możemy więc dumnie powiedzieć, że 
zwiedziliśmy wydmy, płynęliśmy statkiem, 
poznaliśmy bliżej miasto Łeba, smakując pysznych 
lodów czy gofrów. Byliśmy w największym 
Aquaparku „Reda” z rekinami. Obejrzeliśmy film 
„Alladyn” w kinie Helios w nadbałtyckiej galerii.  
Widzieliśmy pokaz wspaniałych fok i uchatek.  
Mieliśmy okazję zobaczyć panoramę miasta 
podczas przejażdżki w kole młyńskim znajdującym 
się w pobliskim parku dinozaurów. Wieczory 
spędzaliśmy w gronie uczniów, integrując się 
i świetnie się bawiąc; graliśmy w siatkówkę i piłkę 
nożną na boiskach przeznaczonych do tych gier, 
które znajdowały się zaraz obok naszego hotelu. 
Zorganizowany był także grill, podczas którego 
mogliśmy zjeść pyszne kiełbaski, tańczyć i mile 
spędzić czas. Nie mogę zapomnieć również 
o dwóch dyskotekach, które miały miejsce podczas 
naszego pobytu.  

Zielona Szkoła w Łebie 



Dzień Ojca 

 Pierwsze obchody Dnia Ojca odbyły się 
w 1910 r. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce 
dopiero w 1965 r. Dzień Ojca przypada na początek 
lata aż w 76 państwach. Tylko w krajach 
południowych święto to obchodzone jest w marcu, a 
w krajach skandynawskich jesienią. Dzień Ojca nie 
jest tak popularny na świecie jak Dzień Matki.  

 Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. W Polsce obchodzony 
jest on 1. czerwca. Znaczeniem tego święta jest 
propagowanie idei braterstwa i zrozumienia 
pomiędzy dziećmi całego świata oraz promowanie 
działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Jest to 
również dobra okazja dla rodziców, aby wręczyć 
drobne upominki swoim pociechom. 
 

Kinga Zielińska 
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Dzień Dziecka 

W naszym kraju Dzień Ojca obchodzony jest co 
roku 23 czerwca, w tym roku to święto przypada 
w niedzielę. Jest to okazja do złożenia życzeń 
przez dzieci oraz wręczenia własnoręcznie 
wykonanych laurek. Z tej okazji organizowane są 
specjalne przedstawienia. Nie zapomnijmy, by 
spędzić ten wyjątkowy dzień ze swoim ojcem 
i sprawić mu tym samym wiele radości i wzruszeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martyna Głębocka 

Dzień Matki 

 Święto wszystkich mam wywodzi się ze 
starożytnej Grecji, kiedy to otaczano kultem matki-
boginie, które były uważane za symbol płodności. 
Na świecie pierwszy raz Dzień Matki obchodzono 
w 1907r., a w Polsce w 1914r.w Krakowie. W innych 
krajach to święto przypada wcześniej niż u nas. 
Obecnie obchody tego dnia są związane z historią 
"matczynej niedzieli", obchodzonej w XVI wieku. 
Dzień Matki tylko w Polsce przypada na 26 maja. 
Jest to okazja do wręczenia mamom słodkich 
upominków, kwiatów czy innych prezentów oraz 
wyrażenia swojego podziękowania za ich miłość 
i trud włożony w nasze wychowanie. Własnoręcznie 
wykonane prezenty zawsze wywołują uśmiech na ich 
twarzach. W tym jednym dniu warto sprawić, by był 
on dla mamy niezapomniany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martyna Głębocka 



Oto wyniki naszych zmagań: 
 

Grupa starsza (VII SP, VIII SP, III GIM): 
1 miejsce - klasa III GIM 
2 miejsce - klasa VII SP 
3 miejsce - klasa VIII SP 

 

Grupa młodsza (IV SP, V SP, VI SP): 
1 miejsce - klasa V SP 
2 miejsce - klasa VI SP 
3 miejsce - klasa IV SP 

 

 Kilka godzin w szkole każdy z osobna 
spędził we wspaniały sposób. Za rok liczymy na 
powtórkę! 

                                                                                                                
Kinga Zielińska 
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 W naszej szkole Dzień Dziecka 
zorganizowano z drobnym opóźnieniem ze 
względu na Zieloną Szkołę. Wszystko odbyło się 
5. czerwca 2019 roku, tj. środę. Lekcje 
rozpoczęliśmy od wspólnego przygotowania 
zdrowych i pysznych kanapek. Następnie wszyscy 
udali się na boisko szkolne, gdzie odbyły się 
międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną oraz 
siatkówkę. Emocji było sporo.  
 

Klasyfikacja prezentowała się następujący sposób:  
 

W grupie starszej (VII SP, VIII SP, III GIM): 
Siatkówka: 

1 miejsce - klasa III GIM 
2 miejsce - klasa VIII SP 
3 miejsce - klasa VII SP 

Piłka nożna: 
1 miejsce - klasa III GIM 
2 miejsce - klasa VIII SP 
3 miejsce - klasa VII SP 

 

Grupa młodsza (IV SP, V SP, VI SP): 
Siatkówka: 

1 miejsce - klasa VI SP 
2 miejsce - klasa V SP 
3 miejsce - klasa IV SP 

Piłka nożna: 
1 miejsce - klasa VI SP 
2 miejsce - klasa V SP 
3 miejsce - klasa IV SP 

 

 Ten słoneczny dzień zwieńczył konkurs 
matematyczno-przyrodniczy, w którym uczniowie 
mogli przetestować swoją wiedzę z danych 
przedmiotów.  

Szkolna Kampania Profilaktyczna 

Zawody lekkoatletyczne 

 Dnia 9 maja wybrani uczniowie naszej 
szkoły mieli okazję uczestniczyć w gminnych 
zawodach lekkoatletycznych. Rozgrywały się one 
na stadionie obok szkoły w Kobylance. 
Konkurencjami sportowymi były: rzut oszczepem, 
pchnięcie kulą, skok w wyż, skok w dal, rzut 
dyskiem, bieg na 100m, bieg na 300m, bieg na 
600m, bieg na 1000m oraz sztafeta. Naszym 
sportowcom udało się stanąć na podium.  
1 miejsce w rzucie oszczepem - Rafał Bugno 
2 miejsce w rzucie oszczepem - Dawid Zięcina 
2 miejsce w rzucie oszczepem - Amelia Pyrcioch 
3 miejsce w biegu na 1000m - Rafał Bugno 
3 miejsce w rzucie dyskiem - Eryk Mruk 
 

Martyna Bargieł 



Ach te wspomnienia ... 

„MIĘCZAKI” 
 

My, mięczaki ot kozaki  
Pan Mateusz łamie się. 
Mecz w nogę wygrywamy  

A Klęczany gubią się 
 

Gdy na rejs wypływamy  
Pani Krysia z nami tańczy. 
Tu posiłek jest wspaniały 
Nie brakuje pomarańczy. 

 

Z wydm toczymy się jak koło  
Z nami zawsze jest wesoło. 

Na barana się nosimy 
Plażą kilometry przechodzimy. 

 

Foki fajne oglądamy 
Lecz w ośrodku lepsze mamy. 

Gdy wracamy z wycieczki 
Lecą fajne pioseneczki! 

 

Autorzy: Martyna Bargieł, Rafał Bugno, Kacper Dziki, 
Martyna Głębocka, Katarzyna Jamro, Kacper Kukla, 
Damian Kurzawa, Aleksandra Reczek, Aleksandra 
Stolarska, Angelika Wachowicz, Dawid Zięcina, Antoni 
Żegleń, Karolina Żurowska. 
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Jak poprawić oceny? 

 Dużymi krokami zbliża się koniec roku 
szkolnego i dla większości z nas to czas 
poprawiania ocen. Ciężko jest nadrobić nasze 
całoroczne lenistwo, ale są na to sposoby. 
Najważniejsze to stać się systematycznym. 
Prościej, codziennie uczyć się po kilka stron niż w 
dzień przed sprawdzianem przerobić cały zeszyt. 
Drugą ważną czynnością jest uważanie na 
lekcjach. Wielu z nas podczas lekcji rozmawia 
z kolegami, bądź rysuje w zeszycie. Nie zdajemy 
sobie wtedy sprawy, że im więcej zapamiętamy 
z lekcji, tym mniej będziemy mieli do nauki. 
W szkole mamy do dyspozycji nauczyciela, który 
może nam wszystko wytłumaczyć, jeśli tylko go 
poprosimy. Jeśli zapomnieliście o tym wszystkim, 
a zbliża się termin sprawdzianu, najlepiej będzie 
dla was wypisać lub zaznaczyć w zeszycie 
najważniejsze definicje, czy informacje. 
Nauczyciele często podają, co będzie na teście, 
wystarczy to sobie tylko zapisać. Wystarczy, że 
zastosujesz się do jednego z tych sposobów, a na 
pewno poprawisz swoje oceny. 
 

Damian Kurzawa 

Przygotowania  

do zakończenia roku szkolnego 

 Od kilku tygodni dwie klasy; VIII Szkoły 
Podstawowej i III Gimnazjum przygotowują się 
do akademii zakończenia roku szkolnego. Oprócz 
chwytania ostatnich chwil, część czasu spędzamy 
na próbach przedstawienia, którym podsumujemy 
naukę w tej placówce.  
Klasy podzieliły się zadaniami następująco: 
Uczniowie klasy III Gimnazjum opracowali 
scenariusz przedstawienia. Zajmą się również 
filmikiem ze zdjęciami.  
Natomiast uczniowie klasy VIII wzięli na siebie 
zredagowanie życzeń i przygotowanie dekoracji. 
Mamy nadzieję, że Wam się spodoba! 
 

Katarzyna Jamro 
Amelia Pyrcioch 

Co leci w kinie? 

1. Spider-Man: Daleko od domu 
Reżyser: Jon Watts Gatunki: Akcja, Sci-Fi 
Produkcja: USA Premiera: 5 lipca 2019 
2. Godzilla II: Król potworów 
Reżyser: Michael Dougherty  Gatunki: Akcja, Sci-Fi 
Produkcja: USA  Premiera: 14 czerwca 2019 
3. Men in Black: International 
Reżyser: F. Gary Gray  Gatunki: Komedia, Sci-Fi 
Produkcja: USA  Premiera: 14 czerwca 2019 
 

Dawid Zięcina 



Waga 
 
 Zapowiada się udany miesiąc. Rady 
przyjaciół pomogą ci uniknąć kłopotów. Będziesz 
energiczny i bardziej zdecydowany. 
 

Skorpion 
 
 Czeka cię teraz więcej obowiązków. 
Poczujesz się odpowiedzialny za innych ludzi. Nie 
zawiedź zaufania, ale pamiętaj o własnych 
korzyściach. 
 

Strzelec 
 
 Będziesz przedsiębiorczy i pomysłowy, 
a dobra energia, jaką będziesz roztaczał wokół 
siebie, zainspiruje wszystkich do pozytywnych 
zmian.  
 

Koziorożec 
 
 Najbliższy czas przyniesie ci niespodzianki. 
Będziesz doradzał znajomym oraz ich pocieszał. 
Odkryjesz prawdziwe oblicze przyjaciela.  
 

Wodnik 
 
 Czeka cię wiele obowiązków, ale sobie z 
nimi poradzisz. Pracuj stopniowo, pamiętaj o 
przerwach w działaniu. Wiele uda ci się ustalić tak, 
aby było dla ciebie najlepiej. 
 

Ryby 
Spotkasz się z wieloma przyjaciółmi, będzie to czas 
odnawiania starych znajomości oraz nawiązywania 
nowych. Pamiętaj o własnych uczuciach 
i potrzebach. 

 

Aleksandra Reczek 

Baran 
 

 Będziesz przebojowy i pewny siebie. 
Wszędzie, gdzie się pokażesz, będziesz zdobywać 
przychylność ludzi.  Nie bój się pochwalić swoimi 
sukcesami. 
 

Byk 
 

 Najbliższy czas przyniesie ci wiele nowych 
okazji. Nie leń się i rób, jak najwięcej się da. Jeżeli 
się postarasz, zaowocuje to w sukcesach.  
 

Bliźnięta 
 

 Jest to czas na odpoczynek i korzystanie 
z prostych uroków życia. Popracuj nad rozwojem 
osobistym, oczyść swój umysł. Sięgnij po lekturę 
lub wyjdź na spacer.  

Rak 
 

 Nie martw się na zapas i uwierz w siebie. 
Intuicja i serce będą twoimi najlepszymi 
przewodnikami. W trudnych momentach możesz 
liczyć na swoich przyjaciół. 
 

Lew 
 

 Będziesz decydować o ważnych sprawach. 
Pamiętaj, że tobie także należy się odpoczynek; 
zadbaj o siebie. 
 

Panna 
 

 Będz ie sz  n iezwykle  pomysłowy 
i kreatywny. Odkryjesz nowe zainteresowania. 
Poczujesz przypływ sił, spędź najbliższy czas 
aktywnie.  

Horoskop  
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4. Austria- Wiedeń 

5. Portugalia- Lizbona 

Antoni Żegleń 
 

Wpisz stolice państw europejskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Stolarska 

1. Włochy- Wenecja 

 
2. Chorwacja- Dalmacja 

 
3. Grecja- Ateny 
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Miejsca, które warto zwiedzić! 



Nic dwa razy się nie zdarza...a jednak! 
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 Już po raz drugi w tym samym, znanym 
nam dobrze Ośrodku Wypoczynkowym  
Chemar 2 w Łebie. Dlaczego? Miejsce 
niepowtarzalne, magiczna atmosfera, smakowita 
kuchnia i niezastąpione kierownictwo ośrodka  
„przyciągnęło”  nas w ten zakątek. 
Ta malownicza miejscowość powitała nas 
słońcem, lekkie promienie muskały nasze 
spragnione ciepła twarze. Tęskniąc za widokiem 
morza, poszliśmy na jego powitanie. Tych, którzy 
byli po raz pierwszy, zachwycił, a zarazem 
przeraził jego ogrom. Wzruszeni pięknem 
polskiego Bałtyku, pozwoliliśmy sobie na nieco 
swobody i jak dzieci bawiliśmy się na piasku. 
Największą atrakcją było zwiedzanie Słowińskiego 
Parku Narodowego, a widok najpiękniejszych 
wydm w Europie zapierał dech w piersiach. Nie 
mogło również odbyć się bez odwiedzin Parku 
Dinozaurów. Wśród olbrzymich okazów tych 
prehistorycznych gadów, kręciliśmy sie na karuzeli 
i zjeżdżali na pontonach wodnych.  
W Sarbsku podziwialiśmy tresurę pięknych fok, 
uchatek, kotików i innych zwierząt  morskich. 
Wodnym szaleństwom nie było końca 
w największym Aqua Parku w Redzie. Multikino 
w Gdyni przywitało nas historią Alladyna. 
Poruszeni przygodami bohaterów filmu, 
ruszyliśmy do KFC, gdzie zaspokoiliśmy nasze 
kubki smakowe. W gdyńskiej galerii okazało się, że 
gwiazdy można zobaczyć nie tylko na niebie. 
Spotkanie z Piaskiem pozostanie na długo 
w pamięci tych, którzy mieli okazję sfotografować 
się z piosenkarzem.  
Pogoda nas nie rozpieszczała, mimo swoich 
kaprysów, pozwoliła zrealizować nasze 
oczekiwania i pragnienia związane z pobytem na 
zielonej szkole.  

Dzięki podstępowi kadry, zielona noc przebiegła 
bez większych zakłóceń. Wyjątkowa liczna grupa 
uczestników "zielonki" musiała przejść chrzest 
morski, aby zostać prawdziwymi piratami. Nawet 
pani Renata musiała poddać się nakazom 
zmanierowanego Neptuna. Odbyło się to wśród 
ogólnej zabawy i śmiechu obserwujących. 
W tegorocznej zielonej szkole udział wzięło 52 
uczniów klas od I szkoły podstawowej do III 
gimnazjum. Kierownikiem i organizatorem była 
tradycyjnie już pani Krystyna Holik. Opiekę nad 
uczniami sprawowali: pani Janina Bagnicka, pani 
Ewa Zasowska, pani Renata Wantuch i pan 
Mateusz Jamro. 

 
p. Krystyna Holik 

Pewnego deszczowego popołudnia pojechaliśmy 
do gdyńskiej galerii na film „Alladyn”. Był 
naprawdę świetny! Oglądaliśmy go w 3D! 

 
 
Wieczór  na tomias t 
spędziliśmy przy ognisku 
smażąc kiełbaski. Była 
n aw e t  oka z j a  d o 
śpiewania i tańczenia!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpadliśmy z wizytą do pobliskiego fokarium.  
Nawet nie wiecie do czego zdolne są foki! 
Wyszliśmy stamtąd pełni podziwu! 

Aquapark był chyba najbardziej wyczekiwaną 
atrakcją na tym wyjeździe… Co się dziwić! Było 
naprawdę super! W Redzie czekały na nas różne 
wodne atrakcje. Chętnie byśmy tam wrócili! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie ma piękniejszych rzeczy od spaceru plażą przy 
zachodzie słońca!  

Katarzyna Jamro 
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Nic dwa razy się nie zdarza...a jednak!  

Humor  

 
***** 

 

Kubuś Puchatek przybiega do Prosiaczka i mówi: 
- Wiesz co się z tobą stanie jak dorośniesz... 
- A co czytałeś mój horoskop? 
- Nnie, książkę kucharską  
 

***** 
 

Kogut zniósł jajko na granicy polsko - niemieckiej. 
- Do kogo będzie należało to jajko? 
- Do nikogo, bo przecież kogut nie ZNOSI jaj!  
 

***** 
 

- Żona pyta męża: 
- Kochanie, co byś zrobił, gdybym wygrała w 
totolotka? 
- Wziąłbym połowę i się wyprowadził. 
Na to żona: 
- Trafiłam trójkę. Bierz 10 zł i żegnaj!  
 

***** 
 

W autobusie straszny tłok. 
-No nie pchaj się Pan na chama! 
-O, przepraszam. Nie wiedziałem z kim mam do 
czynienia.  
 

***** 
 

Daria Dutka 



11                         

Maj 
 

- Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.  
- Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.  
- Grzmot w maju, sprzyja urodzaju.  
- Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.  
- Kto się w maju urodzi, dobrze mu sie powodzi.  
- Gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. 
 

Czerwiec 
 

- Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty 
w naszym kraju.  
- Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.  
- Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie 
jak zaczniemy kosić.  
- W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.  
- Na Zielone Świątki robimy porządki.  
- Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. 
 

Natalia Wójcik 

Przysłowia na maj i czerwiec 

„Matematyka, jakie to proste!” - Carol 
Vorderman 
 To fascynująca lektura, dzięki której 
matematyka wreszcie nie będzie przedmiotem 
zmagań. Dzięki niej, wreszcie polubisz równania, 
algebrę czy ułamki. Z tą książką, królowa nauk 
przestanie być problemem. Dzięki szerokiemu 
zakresowi materiału i niesamowitej prostocie 
przekazywania informacji, pomoże Ci w nauce 
i rozwiązywaniu zadań. Przyda się uczniom, 
zarówno z podstawówki jak i liceum. Każdy 
uczeń, nawet słabszy, po przeczytaniu tego 
tytułu, zrozumie i pokocha matematykę. 
 
„Zemsta” - Aleksander Fredro 
 To świetna komedia, która rozbawi nawet 
najbardziej wybrednych czytelników. Opowiada 
historie dwóch sąsiadów, którzy bardzo się nie 
lubią. Mówimy tu o Cześniku i Rejencie. Spierali 
się o wszystko i zawsze robili sobie na złość. 
Chcecie wiedzieć czy doszło do porozumienia? 
Jeśli tak, to zachęcam do przeczytania tej lektury. 
Dodam tylko, że w mojej opinii najśmieszniejszą 
postacią jest Papkin. To właśnie przez niego nie 
mogłem przestać się śmiać. 
 
„Opowieść wigilijna” - Karol Dickens 
 Ta niesamowita książka rozbudzi serce 
u każdego. Historia jest naprawdę wzruszająca. 
Pokazuje, jak nawet największy dusigrosz 
i skąpiec może przerodzić się w hojnego 
człowieka. Na przykładzie postaci Ebenezera 
Scrooga ukazana jest niesamowita historia o tym, 
jak bardzo można się zmienić. Trzeba pamiętać, 
że ludzie nie pozostają tacy sami i każdemu trzeba 
dać drugą szansę. 
 

Jakub Lewiński 

Książki, które warto przeczytać! 

Rozwiąż rebus !!! 

 

Hasło …………………………………. 
Aleksandra Stolarska 
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A to ciekawe … ???  

WSPOMNIENIA Z ZIELONEJ SZKOŁY 
 

Wpisy z dzienniczków 
 

„Poranek zaczęliśmy bardzo wcześnie. Już o godzinie 

7:50 zeszliśmy na śniadanie. Po posiłku, pełni sił 
ruszyliśmy w wędrówkę na ruchome wydmy. Długi 

i wyczerpujący rajd był wart swojej ceny. To co 

zobaczyliśmy na miejscu zaskoczyło nas wszystkich. 
Wyglądało to jak jezioro piasku. Po zrobieniu zdjęć, 

odpoczynku i zabawie ruszyliśmy dalej."  
 

"Dzień pod koniec stał się trochę ciekawszy, gdyż po 
kolacji odbył się chrzest 13 nowych osób. Po 

konkurencjach sprawnościowych i otrzymaniu dyplomów 

przyjęcia do grupy Zielonej Szkoły odbyła się 
organizowana przez nas dyskoteka, na którą 

zaprosiliśmy kolegów i koleżanki z Klęczan. Dzięki tej 

dyskotece poznaliśmy wiele nowych osób."  
 

"Pobudka była bardzo wcześnie. Śniadanie z samego 

rana przed 8. spowodowane było wyjazdem do Aqua 

Parku w Redzie. Zjeżdżalnie, baseny, jacuzzi to 
atrakcje, z których mogliśmy skorzystać na tej wycieczce. 

Po trzech wspaniale spędzonych godzinach wracaliśmy 

do ośrodka. Większość z nas była tak zmęczona, że 
zasypiała w autobusie."  

 
Aleksandra Stolarska 

„ZBUNTOWANI” 
Zielona Szkoła 

Na jej punkcie każdy dostaje fioła 
Pani kierownik 

Dobrze kieruje i wszystkim się opiekuje. 
 

Kiedy masz problem 
Idź do Mateusza 
On Ci pomoże  

Bo to dobra dusza 
 

Na stołówce  
Pankejki i parówki 

A Jachu  
Strzela gole z główki 

 

Do Aquaparku pojechaliśmy  
Bo to najważniejsza nasza potrzeba 

Tam było dużo fajnych atrakcji 
I zostaliśmy tam do kolacji 

 

Do fokarium pojechaliśmy  
Kilka godzin tam zostaliśmy 

Nasz kierowca nas poprowadził  
I nigdzie nas nie zostawił 

 

Do dinolandu pojechaliśmy 
I na zjeżdżalniach zjeżdżaliśmy 

Na kole młyńskim byliśmy 
I szybko się kręciliśmy 

 

Kanał historyczny cały czas leci 
I oglądają go małe dzieci 

Na strzelnicy byliśmy 
I prawie w 10 trafiliśmy 
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