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Witamy w JEDENASTYM wydaniu ALE NUMER!  

i proponujemy: 
 
 Moje pasje i zainteresowania……………….................  s. 3-4 
 Ważne wydarzenia………………………………………………..... s. 5-9 
 Czytajmy książki! ….............................................  s. 10 
 Uśmiech numeru ………………….…………………………………... s. 11 
 Porusz głową………….……………………………………………..….  s. 12 
 Daj susa do rebusa …………………………………………………….s. 12 
 Życzenia wakacyjne………………………………………………….. s. 13 
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MOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA 

     „Mam na imię Ewa. Moją pasją jest jazda na rowerze. Najczęściej jeżdżę 

z moją ciocią i jej chłopakiem. Ostatnio byliśmy nad rzeczką. Czasami rower mi się 

psuje i wtedy jestem bardzo smutna i zła, że nie mogę nigdzie pojechać. 

Nauczyłam się jeździć jak byłam bardzo mała. Pierw miałam przyczepione 

dodatkowe kółka po bokach oraz taki śmieszny kijek z tyłu roweru. Od zawsze 

bardzo lubiłam jeździć na rowerze”. 

Ewa, klasa 7a 

 

 

     „Ja Artur M. mam stronę www.atomix.pl. Tu są kreskówki i gry. Programuję w 

HTML”-słowa ucznia, który interesuje się komputerami i rysowaniem 

kreskówek. 

 

http://www.atomix.pl/
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     „W piłkę gram od dziecka. Mam stałą ekipę, z którą spotykam się codziennie. 

Lubię też oglądać mecze piłki nożnej w telewizji. Kibicuje Pogoni Szczecin”. 

                                                                                                             Paweł, klasa 5a 

 

     „Mam na imię Kacper. Bardzo lubię grać w 

piłkę nożną, koszykówkę i hokeja. Codziennie 

wychodzę na dwór, by grać z kolegami w 

piłkę. Oglądam mecze Pogoni Szczecin i 

mecze zagraniczne. Nie wyobrażam sobie 

życia bez sportu”. 

Kacper, klasa 5b 

„Moją pasją są konie. Jeżdżę na nich od dwóch miesięcy. Mój 

koń nazywa się Ori. Czeszę go i karmię. Dzięki niemu czuję się 

szczęśliwa” 

   Weronika, klasa 5a 

 

„Bardzo chciałbym zostać piłkarzem. Trenuję w klubie Aquila. Potem będę grał 

w Jezioraku i w Pogoni Szczecin” 

Filip, klasa 3a 
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WAŻNE WYDARZENIA 

Walentynki w naszej szkole, czyli akcja Samorządu 

Uczniowskiego „Słowa, jak anioła głos”… 

 Celem akcji było wdrażanie uczniów do czytania ze 

zrozumieniem zdań o pozytywnym znaczeniu, wzmacnianie 

pozytywnych emocji, wzbudzanie empatii i zainteresowania 

drugim człowiekiem oraz zachęcenie do stosowania miłych 

słów w codziennych sytuacjach. 

 

 

… oraz warsztaty z SKKT BUKOWINKI 

 

Podczas warsztatów uczniowie poznali ciekawostki przyrodnicze związane z 

ogromnym głazem narzutowym w kształcie serca, który znajduje się w Puszczy 

Bukowej. Uczniowie wykazali duże zaciekawienie opowiastkami o Kamieniu – 

Serce 
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Tydzień z hymnem szkolnym 

Od 22 lutego 2021 r. 

przystąpiliśmy do realizacji 

„Tygodnia z hymnem 

szkolnym”. W miarę 

możliwości podczas każdej 

lekcji, na powitanie 

uczniowie śpiewali ten ważny 

utwór. Celem było 

utrwalanie tekstu i melodii 

hymnu szkolnego wśród 

wszystkich uczniów. Kolejnym z punktów tygodnia była ekspozycja prac 

plastycznych pod hasłem „Ilustracja na okładkę płyty z hymnem szkolnym”. 

Prace wykonane zostały przez uczniów w czasie pandemii w 2020 roku, oraz w 

lutym 2021r. podczas zajęć plastyki, po powrocie do nauczania stacjonarnego. 

Finałem tygodnia były konkursowe prezentacje klasowych zespołów wokalnych. 

W konkursie wokalnym, w piątek 5 marca, wzięło udział 13 klas. Wysiłek został 

nagrodzony, uczniowie otrzymali przydatne przybory szkolne oraz słodycze. 
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Konkurs recytatorski „Ludzkie plemię dba o Ziemię” 

W dniu 23 kwietnia 2021r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski pod 

hasłem „Ludzkie plemię dba o Ziemię”. Uczestniczyło w nim 30 uczniów, którzy 

pięknie przygotowali się do występu. Dwoje z nich recytowało wiersze za pomocą 

aplikacji internetowej Classroom.  

 

Światowy dzień Ziemi 

Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię” 

Dzień Ziemi obchodzony w naszej szkole zapoczątkowały prace porządkowe 

wokół budynku szkolnego. Starsi uczniowie porządkowali teren Puszczy Bukowej. 

Każda z klas otrzymała kopertę z zadaniami, a w niej materiały dotyczące 

segregacji odpadów, zasady ekologa, zasady zachowania się w lesie. Wszyscy 

aktywnie sprzątali, grabili, porządkowali wyznaczony teren. 
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Egzaminy ósmoklasisty 

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 w naszej szkole odbyły się Zewnętrzne Egzaminy 

Ósmoklasisty, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszyscy uczniowie klasy 

8a przystąpili do 

egzaminów z języka 

polskiego, matematyki 

i języka angielskiego. 

Dzień Dziecka 

28 maja odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji było co niemiara. 

Uczniowie brali udział w wyścigach rzędów, pokonywali tor przeszkód, zacięcie 

walczyli  z nauczycielami podczas gry w „Dwa ognie”. Ponadto, chętne osoby 

zatańczyły układ do piosenki pt. „Jerusalema”. Uczniowie chętnie wykonywali 

zadania na stanowiskach: „Logopedyczne wygibasy” czy „Ozdabianie masek”. 

Powodzeniem cieszyła się także możliwość wykonania zdjęć w przebraniu za 

postacie z bajek. Na koniec każdy uczeń otrzymał kiełbaskę, słodki poczęstunek 

oraz nagrody.  
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Czytajmy książk  i! 

Polecam wesołą i pełną przygód lekturę na wakacje pt. „Babcia Rabuś” D. Walliamsa. Książka 

opowiada o niezwykłej babci i jej wnuczku, którzy zaplanowali zrabowanie korony królowej 

Anglii. Jak się potoczyły losy bohaterów? Czy udało im się zdobyć wymarzony klejnot? 

Przeczytajcie koniecznie. To niezwykła, 

wzruszająca książka, dzięki której inaczej 

spojrzycie na własne babcie ;-) Czeka na Was  

w bibliotece szkolnej ☺ 

            

                                                                                                                                                    

 

                        

 

 

 

Rys. Przemek, klasa 6a 

                                                                       

                                                                                              

Ilustracja: s. 26, „Babcia 

Rabuś” D. Walliams, wyd. 

Mała Kurka 
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UŚMIECH NUMERU                      

 

 Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach.  

 

 

 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 

 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny! 

 

 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.  

 

 

Mama pyta synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem. 
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Porusz głową, czyli czas na krzyżówkę przygotowaną przez uczniów klasy 5b. 

       1.          

     2.            

      3.           

     4.            

   5.              

       6.          

7.                 

 

Wpisz prawidłowe odpowiedzi w żółte kratki. Litery z kratek zielonych utworzą hasło. 

1. W morzu, jeziorze lub w wannie. 

2. Robimy nim zdjęcia podczas wakacji. 

3. Przeciwsłoneczne. 

4. Miejsce nad morzem pełne piasku. 

5. W dzień świeci na niebie. 

6. Dąbie, Miedwie lub Śniardwy. 

7. Zimowa stolica Polski z widokiem na Tary. 

 

Daj susa do rebusa ☺ 

 

 

 



   
 

  13 
 

Wiera Badalska, “Wakacyjne rady” 

Głowa nie jest od parady 

służyć 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 go do koszyka. 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

– idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj!

 

 

  


