Zespół Szkół Publicznych w Łasinie–
Szkoła Podstawowa

„WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!!!
NA PEWNO MAM RACJĘ! WAKACJE BĘDĄ ZNÓW! :-)
Niech słowa tej radosnej piosenki towarzyszą
Słowo od redakcji
Wam przez całe wakacje!
Nadchodzi właśnie najwspanialszy czas dla Udanego wypoczynku życzy
uczniów– WAKACJE! A Czytelnikom gazetki –Redakcja :-)
i nasi nauczyciele też z
pewnością z radością
myślą o upragnionym i
zasłużonym odpoczynku. Piękna pogoda i
wspaniała otaczająca
nas zieleń zapraszają
do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W tym numerze
szczególnie Wam polecamy artykuł o tym,
jak ciekawie spędzić
czas. Może skorzystacie z naszych propozycji?
Mamy też dla Was dobrą wiadomość. Otóż
nasza gazetka będzie
kosztowała mniej!

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.
Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień.
Przyjedziemy lada dzień.
Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato w ptakach śpiewa,
Słońcu karze odkryć twarz.
Lato, lato, jak się masz?
Lato, lato, dam ci róże.
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato, zostań tu.

17.06. Światowy Dzień
Zwalczania Skutków Pustynnienia Gleby i Suszy
17.06. Dzień Staroci
20.06. Międzynarodowy
Dzień Uchodźcy
21.06. Pierwszy Dzień
Lata
23.06. Dzień Służby Publicznej
23.06. Dzień Ojca
23.06. Zakończenie roku
szkolnego i początek
WAKACJI !! :-) hurraaa!

ROK SZKOLNY 2005/2006

W tym numerze:

Historia Dnia
Ojca. Kalendarium.

1

Nasza sonda2
„Z czym kojarzy
się słowo Mama?”
„Mojej mamy nikt 2
na świecie nie
zastąpi w…?”
Nasze rymowanki 2
- czyli prezentujemy talenty
Dzień Dziecka
w naszej szkole

3

Jak ciekawie
spędzić czas?

3

Krzyżówka.
Detektyw.
Humor.

4

NASZYM NIEZAWODNYM SPONSOREM JEST

Ważne tematy:

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „GROSZ” :-)


Dzień Matki to specjalna, niepowtarzalna
chwila. Zapytaliśmy
uczniów i nauczycieli
o ich uczucia do Mam.

Ciekawostki z kraju i ze świata… :-)
17.06. Dzień Elektronika

CZERWIEC

Dzień Ojca obecnie
obchodzony jest w wielu
krajach świata, a wszystko to za sprawą John B.
Dodd (Sonora Louise
Smart) z miejscowości
Spokane w Stanach Zjednoczonych.
Sonora Louise
Smart miała niezwykłego
ojca, który był weteranem wojennym i wychowywał samotnie po
śmierci żony sześcioro
dzieci na ich rodzinnej
farmie. W 1909 roku panienka Dodd przekonała
duszpasterza i mieszkańców ze swojej miejscowości, aby poświęcić
wszystkim ojcom na

świecie dzień 5 czerwca,
kiedy wypadały urodziny
jej taty.
Jednak okazało się, że
pastor nie zdąży przygotować specjalnych uroczystości na ten dzień i
odbyły się one 19 czerwca 1909 roku.
W 1924 roku prezydent
Stanów Zjednoczonych
okazał poparcie dla tego
święta. Jednak oficjalnie
zatwierdzono je dopiero
w 1966. Od tej pory w
USA obchodzone jest w
trzecią niedzielę czerwca.

PAMIETAJCIE
O DNIU OJCA!


Prezentujemy rymowanki autorstwa
uczniów, które powstały na turniej z
okazji Dnia Dziecka.

Koniecznie przeczytajcie artykuł Olka z propozycjami spędzania
czasu wolnego. Uciekajcie przed nudą!

Zajrzyjcie na ostatnią
stronę gazetki! Tam
znajdziecie rozrywkę krzyżówkę, zagadkę
i humor!

Z czym kojarzy się słowo „Mama”? -nasza sonda
Słowo mama kojarzy mi się:
P. Kamila Kałużna: z rodzicielką,
opiekunką, wychowaniem,
troską, miłością, ciepłem i
zrozumieniem. P. Iwona Faltynowska: twierdzę tak samo
jak pani Kałużna. :-)

opieką ,osoba, na której zawsze
można polegać, z domem rodzinnym.

P. Maria Jaranowska:
to najpiękniejsze słowo
świata.
P. Anna Bartnicka: z
czymś najpiękniejszym
P. Rafał Szwaracki: z wielkina świecie.
mi rzeczami z miłością – najP. Krzysztof Grabowsilniejszym uczuciem.
ski: z bezpieczeństwem.
P. Barbara Gizińska: najbliżP. Aleksandra Majkowsza mi osoba, z którą mogę
ska: z ciepłem i miłoporozmawiać, z ciepłem i bezPamiętajcie rów- ścią.
pieczeństwem. P. Justyna
nież o Dniu Ojca! P. Bernadeta ZdunekBittner (higienistka szkolJaranowska: z ciepłem,
na) : z dzieckiem, z dobrocią,
bezpieczeństwem,
wszystkim co
domem, bezpieczeństwem i przenajlepsze.
pysznym pachnącym ciastem.
P. Barbara Górecka: z miłością,
P. Ludmiła Szymanowicz: z łaprzyjaźnią, wszystkim co najlepsze.
ską, miłością, opiekunką.
P. Alicja Rybińska: z ciepłem,
P. Lucyna Kotewicz: z ciepłem,
przyjaźnią, zaufaniem.

P. Anna Świszczorowska: z dobrocią, poświęceniem i prawdziwym przyjacielem.
Odpowiedzi uczniów:
Klasa czwarta:
Weronika Kuczek: z kwiatami.
Dorian Dopierała: z kimś bliskim.
Klasa piąta:
Emilia Miętrkiewicz: z kolorem
różowym, z kwiatami.
Patryk Wesołowski: z rodziną i z
pieniędzmi.
Klasa szósta:
Karol Kriger: z mamą, opiekunką.
Mateusz Motylewski: z opiekunką, troskliwością.
Rozmawiały: Ewa Jankowska
Julia Bittner

Nikt na świecie nie zastąpi mojej Mamy w...
Nikt na świecie nie zastąpi mojej
mamy w...
Natalia Radtke: w gotowaniu,
opiece nade mną i nad moją siostrą i za to ją kocham.
Joanna Goryńska: w pieczeniu
ciasta.
Magda Józwowska: w robieniu
ciast, w gotowaniu zup.
Monika Fabińska: w gotowaniu
pysznych obiadów, w miłości do
dzieci.

„Moja mama nie umie robić
na drutach i nigdy nie będę
miała takiego swetra jak Agata.
Ale moja Mama potrafi
powiedzieć „Kocham cię,
córeczko”

nad moim bratem i nade mną, i za
to ją kocham.
Daria Mehrholz – w każdym wypadku, gdy coś się stanie.
Marta Staszczyk – w robieniu
obiadów, w sprzątaniu.
Ola Józwowska – w gotowaniu i
sprzątaniu, miłości do nas.

Ewa Jankowska – w pieczeniu sernika na zimno.
Klaudia Śnieżek – w gotowaniu,
pocałunku na dobranoc, w opiece

Ewa Sankiewicz – w robieniu
pysznych ciast, smacznych obiadków i w miłości do dzieci.
Rozmawiała: Natalia Zielińska

RYMOWANKI ANTYALKOHOLOWE
Klasa IV b:

Każdy łyk wódki

Klasa IV a

Gdy wypijesz butlę wina,

to łyk śmiertelnej trutki, a

To jest klasa IV a,

twój organizm się zapina

puszka piwa to śmierci żniwa.

co zasady zdrowia zna.

na wszyściutkie witaminy
wpływające na twe miny.

To są nasi chłopcy silni,
Klasa V c:

bo od rana mleko pili.

Kiedy wódkę będziesz pił,

A to są dziewczynki zgrabne,

Bardzo krótko będziesz żył.

każda zjada jabłko ładne.

Picie alkoholu ogłupia ludzi,

Cały świat na tym straci,

I dlatego radę damy,

W nich się zły duch

Tylko szynkarz się wzbogaci.

że my wszyscy wybór mamy.

wtedy budzi.

Chcesz być zdrów i młody,

Jeśli chcesz się cieszyć

Wiedzą to uczniowie z IV c

To pij wiele, wiele wody.

zdrowiem,

i niech każdy również to wie.

Woda głowy nie zawróci

Niech alkohol będzie wrogiem!!!

Klasa IV c:
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i kieszeni nie zasmuci.

„Co w trawie piszczy…” czyli o tym, co dzieje się w podstawówce
DZIEŃ DZIECKA— DNIEM PROFILAKTYKI * WYBIERZ TRZEŹWY UMYSŁ!!
Jak co roku w naszej szkole
dzień 1. czerwca był dniem
wyjątkowym. W tym dniu nie
ma zwykłych zajęć lekcyjnych, ale odbywa się turniej
międzyklasowy. W tym roku
konkurencje były związane
ze zdrowiem i tematyką antyalkoholową. Klasy rywalizowały między sobą w następujących konkurencjach:

„Fajnie, ż jesteś
ciągle dzieckiem
tak jak ja!”



plakat antyalkoholowy



rymowanka



quiz –
zdrowia



rzut do kosza i strzał do
bramki

pytania

dotyczyły

Klasy przygotowały się do
tych konkurencji, jak
potrafiły najlepiej, więc
komisja
konkursowa
miała trudne zadanie
przyznając punkty. Turniej uświetniły cheerliderki, którymi opiekuje
pani Stefania Kwiatkowska, oraz dziewczyny z
koła tanecznego prowadzonego przez panią Danutę Łukaszewską.

„GROSZ”. Dzień Dziecka był miłym
dniem w naszej szkole.

KANDYDACI DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
IV a

IV b

Angelika Nowek

Karolina Sternik

Natalia Bubic

Anna Kuniszuk

IV c

Va

Zuzanna Kosior

Maja Mikulska

Anna Frąckowiak Paulina Woźniak

Vb
Vc
I miejsce zajęła klasa V c, II miejsce
przypadło klasie V b a trzecie kla- Marta Rogowska Beata Lipecka
sie– IV a. Wszystkie klasy otrzymały
Agnieszka Zasuń
dyplomy oraz słodycze ufundowane
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ
przez Spółdzielnię Uczniowską
21 CZERWCA.

Precz z nudą! Jak ciekawie spędzić czas?
Jak spędzić wolne dni wiosenne lub letnie ( i nie tylko)?
Propozycje dla niekasiastych:
- nawiązanie przyjaźni z ciekawymi książkami ( książki mogą pochodzić z własnej , ze szkolnej
lub miejskiej biblioteki), w miarę
dostępu polecam: Z. Nienackiego
- ,,Pan Samochodzik i …”( różne
dodatki), Juliusza Verne ,,20 000
mil podmorskiej żeglugi’’, ,,W 80
dni dookoła świata” i wiele innych tego autora;
- wproszenie się do krewnych lub
znajomych na weekend i wspólne
grillowanie lub wędkowanie:

na ,,kompie’’;
- udoskonalanie jazdy
na dwu- lub czterokołowcach ( rower, deskorolka, łyżworolki);

Piękna przyroda
zaprasza nas, by z niej
Bez imienia i nazwiska,
Propozycje dla kasiakorzystać :-)
ja cię mocno ściskam i
stych:
przesyłam kilka słów.
-wyjazd do kina na ,,bez ograniNa tym kończę - bywaj zdrów.

czeń”;

***

-odnowienie przyjaźni ze swoim
zwierzakiem ( długie
spacery wskazane);

-wczasy w ciepłych krajach;

CZERWIEC

Jeśli Wam zabraknie
pomysłów na pozdrowienia wakacyjne,
skorzystajcie z tych:

- organizacja zawodów
rodzinnych a nawet podwórkowych np. w badbingtona, zbijanego itp.

-zaprosić kuzyna lub kuzynkę na
kilka dni ( pamiętajcie o dodatkowej porcji karmy);

- pograć w końcu do
utraty wzroku i uczuć

************************

- pielenie własnego i nie
tylko ogródka;

-uporządkowanie ( w końcu) swoich szuflad i całego swojego pokoju;

-przypomnienie sobie o
swoich zainteresowaniach ( może uporządkowanie i oznaczenie
swoich zbiorów);

PS. Chciałem zaproponować jeszcze wycieczki do lasu,
ale podobno kleszcze
grasują w tym roku
szczególnie.

- wyjazd na basen
np. do Wąbrzeźna
( polecam – jest nawet zjeżdżalnia).

Moje pomysły już
wyczerpane – ciekawe, z czego skorzystacie, a może jeszcze inaczej spędzicie
Koszyk z jedzonkiem,
te dni.
kocyk

Choć czasem świeci słońce, choć
czasem pada deszcz, pozdrowienia,
ale gorące śle kto? - chyba wiesz.
***
Jak lekki jest wiatr, jak gorące jest
słońce, tak przesyłam Ci ja pozdrowienia gorące.
***
Wiatr tutejszy mocno dmucha, szepcze sercu coś do ucha, a me serce
nie z kamienia więc przesyłam pozdrowienia.
Przygotował: Olek Rybiński
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:-) KRZYŻÓWKA :-)

DETEKTYW
Znajdź osoby, które opisujemy:

1) Jest to osoba, która nosi okulary i włosy krótko
ścięte. Ma swój gabinet.
Możesz się jej obawiać,
jeśli coś przeskrobałeś.
Wtedy na pewno wezwie
cię na poważną rozmowę.
Na co dzień ten ktoś jest
często uśmiechnięty. Kiedy w szkole odbywają się
konkursy miedzy klasami,
stara się, by każdy dostał
coś słodkiego.
2) To bardzo sympatyczna
osoba. Ma krótkie, jasne
włosy. Jest to ktoś spokojny i opanowany. Bardzo
lubi książki i zawsze zachęca dzieci do ich czytania. Opiekuje się książkami szkoły podstawowej.
Czy już wiesz, o kim mowa?
Zapisz odpowiedzi i przynieś do sali 304.

1. Najpiękniejsza pora roku

Rozwiązanie krzyżówki:

2. Mała Anna

…………………………………………

3. W lesie woła ,,ku ku’’

Imię:

4. Największy kontynent

Nazwisko:

5. Duży pasikonik

Klasa:

6. Zwierz z kolcami
7. Np. Miłości

przygotowała: Ewa Jankowska

:-) HUMOR WAKACYJNY :-)
W pralni
Do jeziora wchodzi mężczyzna w
długim płaszczu i zaczyna w nim
pływać w tę i w tamtą stronę.
Siedzący na brzegu wędkarz pyta:
- Panie, co pan robi?
- Piorę płaszcz - pada odpowiedź.
- A co nie ma pan pralki?
- Mam, ale od niej kręci mi się w
głowie...
W pociągu
Podróżny w pociągu korzystając, że jest sam w przedziale,
położył nogi na siedzeniu naprzeciwko. Wchodzi konduktor, aby sprawdzić bilety, widzi
i pyta:
- Czy pan w domu też tak trzyma
nogi na siedzeniach?
- Nie! A pan w domu też sprawdza
bilety?
Truskawki
Przychodzi Jasio na stację benzynową i pyta:
- Czy są truskawki?

- Nie ma - odpowiada sprzedawca. - Tu truskawki?!
Na drugi dzień Jasio przychodzi
znowu.
- Czy są truskawki?
- Nie ma!
Na trzeci dzień:
- Są truskawki?
- Nie ma!!!!
Zdenerwowani pracownicy
stacji wywiesili kartkę z
napisem: "Truskawek nie
ma".
Czwartego dnia znowu
przychodzi Jasio, czyta
kartkę, spogląda na sprzedawcę i z wyrzutem mówi:
- A jednak były!
Turysta na drodze
Walec drogowy najechał pieszemu
turyście na nogi. Turysta poczerwieniał, aż oczy wyszły mu na
wierzch.
Kierowca krzyczy:
- Co się tak gapisz, walca nie wi-

działeś?
Samochód sportowy i Gniady
Pewien turysta jechał swoim sportowym samochodem wiejską drogą
i ugrzązł w dużej kałuży. Na szczęście spotkał go okoliczny gospodarz
jadący wozem ciągnionym przez
Gniadego. Nie namyślając się długo gospodarz zaprzągł konia do
samochodu i zawołał:
- Ciągnij Baśka, ciągnij.
Gniady ani ruszył. Następnie gospodarz zawołał:
- Ciągnij Kary, ciągnij.
Gniady znowu nie zareagował. Po
czym zawołał:
- Ciągnij Gniady, ciągnij.
Gniady ruszył z miejsca i z łatwością wyciągnął samochód z błota. Zaciekawiony turysta spytał:
- Dlaczego użył pan dwukrotnie
niewłaściwego imienia?
- Hm... Gniady jest ślepy i gdyby
myślał, że sam ma wyciągnąć ten
samochód z błota, to nawet by nie
próbował.

