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ZEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE!!!

Za nami kolejny rok nauki. Cieszymy się, że podobnie jak w 
latach ubiegłych był to czas nie tylko wytężonej pracy, ale i 
dobrej zabawy. Niebawem udamy się na letni wypoczynek. 
Wszystkim Uczniom życzymy, aby czas wakacji był czasem 
nabierania sił do dalszej nauki oraz beztroskiego, a tak 
potrzebnego “nicnierobienia”. Do zobaczenia w nowym 
roku szkolnym!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PAK

Czesław Janczarski  ,,Jedziemy na wakacje” 

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
 
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
 
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
                               
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!
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BEZPIECZNE WAKACJE

Kochani uczniowie! Wakacje to czas, kiedy możecie 
odpocząć od nauki i szkoły. Wolne chwile spędzacie na 
beztroskiej zabawie. Pamiętajcie, że nawet wtedy, kiedy 

świetnie się bawicie, trzeba uważać, by nie zrobić krzywdy 
sobie lub innym. Niech poniższy wiersz podpowie Wam, jak 
należy się zachowywać, aby Wasze wakacje były bezpieczne:

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!
 
Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz  przedmiot zardzewiały
- nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne przedmioty!

ZAKĄTKI W POLSCE, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

ZAKĄTKI W POLSCE, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

Zamki w Polsce
W Polsce jest wiele miejscowości ze starymi zamkami. My- 
uczniowie klasy 1b- wraz z Panią Mirką zapraszamy  do 
zwiedzania i poznawania ich tajemnic.
Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny 
zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy 
placu Zamkowym. Pierwotnie była to rezydencja 
książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I 
Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). 
Obecnie Zamek pełni funkcję muzeum i podlega bezpośrednio 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Zamku 

Królewskim przyjmowane 
są również oficjalne 
wizyty i spotkania 
państwowe. 
Zamek krzyżacki w 
Malborku – trzyczęściowa 
twierdza obronna w 
stylu gotyckim. Składa 
się z zamku niskiego, 
zamku średniego i 
zamku wysokiego. Jest 
to jeden z największych 
zachowanych zespołów 
gotyckiej architektury na 
świecie. Pierwotna nazwa 
zamku używana przez 
zakon krzyżacki brzmiała 
Marienburg, czyli Gród 
Marii. Od 14 września 

1309 do 1457 zamek ten był siedzibą wielkiego mistrza 
krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.
Zamek Królewski na Wawelu – jest to rezydencja królewska, 
mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim (około 228 m n.p.m.) w 
Krakowie. Ma powierzchnię 7040 m² oraz 71 sal wystawowych. 
Największe i najważniejsze muzeum Polski.
Zamek w Kórniku- jego historia bardzo nas zaciekawiła i dlatego 
zachęcamy szczególnie do jego odwiedzenia. Kórnik położony 
jest 20 km na południowy wschód od Poznania. Początki historii 
zamku w Kórniku sięgają średniowiecza, kiedy to otoczony 
był fosą i prowadził do niego most zwodzony. Z tego okresu 
pozostały mury i piwnice. W XVI wieku został przebudowany 
w stylu renesansowym. Gdy w XVII wieku zamek wszedł w 
posiadanie rodu Działyńskich, stał się barokową rezydencją 
arystokratyczną. Obecny kształt zamku nawiązuje do neogotyku 
angielskiego. W środku znajduje się muzeum z wieloma 
ciekawymi eksponatami m.in. meble z różnych epok, obrazy, 
rzeźby, militaria. Nie można nie wspomnieć o legendzie 
związanej z zamkiem, która głosi, że co noc z portretu jednej z 
właścicielek zamku, schodzi 
kobieta nazywana Białą 
Damą i udaje się na taras, 
gdzie o północy pojawia się 
rycerz na czarnym koniu i 
zabiera ją na przejażdżkę po 
kórnickim parku. Jest to jeden 
z najsłynniejszych polskich 
duchów. Obecnie w Zamku 
mieści się Biblioteka Kórnicka 
PAN, jedna z największych w 
Polsce.

Prace plastyczne – „ Mój bajkowy zamek” wykonane przez 
uczniów klasy 1b: Nicole, Wiktorię B. , Wiktorię H. i Sarah.
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ZAKĄTKI W POLSCE, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

1. Skalne labirynty położone są między Karłowem a Kudową 
Zdrój w Błędnych Skałach (Góry Stołowe). Jest to labirynt 
szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających 
bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma 
własne nazwy, np.: “Skalne Siodło”, “Kurza Stopka” (na zdjęciu), 
“Labirynt”, “Tunel”, “Wielka Sala”. Powstałe bloki skalne tworzą 
kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, 
którą zwiedzając często dosłownie przeciskamy się pomiędzy 
skałami wąskimi szczelinami. Wysokość korytarzy waha się w 
granicach 6-8 m, szerokość jest różna - miejscami wynosi tylko 
kilkadziesiąt centymetrów.

2. Morskie Oko w Tatrach. Według wielu turystów 

najpiękniejszy staw tatrzański, a jego dużą zaletą jest 
dostępność-  nawet niezbyt wytrawni piechurzy są w stanie do 
niego dojść.

3. Jezioro Solińskie położone w Bieszczadach zostało 
zbudowane przez człowieka i dostarcza mnóstwa atrakcji nie 
tylko miłośnikom plażowania. Jest bardzo dobrym wyborem dla 
tych, którzy nie przepadają za wyprawami w góry. 

4. Góry Pieniny—ich  największą atrakcją jest spływ 
przełomem Dunajca. Osoby lubiące spędzać czas na 
zwiedzaniu i poznawaniu historii mają możliwość obejrzenia ruin 
zamku w Czorsztynie oraz gotycko - renesansowego zamku w 
Niedzicy.

Góry
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Słowiński Park Narodowy to jedyne miejsce nad Bałtykiem, 
gdzie krajobraz przypomina miejscami afrykańską puszczę. 
Unikalne w skali światowej środowisko tworzą rozległe 
piaszczyste wydmy, ciągnące się pomiędzy Ustką a Łebą. 
Na  terenie parku są również dwa jeziora – Gardno i Łebsko, 
powstałe z dawnych zatok morskich. Na ich brzegach znajdują 
się wielkie kolonie lęgowe ptaków wodnych : mew, rybitw, 
kaczek i łabędzi. Słowiński Park Narodowy to największy obszar 
ruchomych wydm w Europie. Wiejący od setek lat zachodni 
wiatr przemieszcza powoli wielkie masy piasku na wschód. 
Wędrujące wydmy zasypują napotkane na swojej drodze 
drzewa. Taką sytuację spowodował nadmierny wyrąb lasów, 
które niegdyś porastały cały ten teren. Park ten zawdzięcza swą 
nazwę Słowińcom, zamieszkującym w przeszłości podmokłe 
okolice Łeby.

Rozmieszczenie Parków Narodowych  w Polsce  

źródło: wikipedia.pl

Parki narodowe

1.

2.2. 4.

3.

Mikołajek 
nadmorski- 
symbol 
Słowińskiego PN
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Parki Jurajskie w Polsce

Jeśli chcecie spędzić wakacje z dinozaurami, koniecznie 
zaplanujcie wycieczkę do któregoś z niżej opisanych parków 
jurajskich. Na pewno nie będziecie się tam nudzić, gdyż 
czeka tam na Was mnóstwo atrakcji. Każdy znajdzie tam coś 
ciekawego.

1. Jura Park Bałtów: to tematyczny, rodzinny park rozrywki i 
edukacji. Na specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej 
poznać można historię Ziemi. Największą atrakcją są 
rekonstrukcje dinozaurów oraz innych wymarłych zwierząt, 
wszystkie w naturalnych rozmiarach! Na terenie parku znajduje 
się również Muzeum Jurajskie.
2. Jura Park Krasiejów: to największy park jurajski w całej 
Europie. Pierwszą atrakcją parku, która wita każdego, 
jest „Tunel Czasu”, czyli multimedialny pokaz etapów 
kształtowania się Ziemi. Jest też ścieżka edukacyjna, wzdłuż 
której rozmieszczonych zostało 200 modeli przeróżnych 
mezozoicznych gadów i płazów.
3. Park Ruchomych Dinozaurów Dinopark: znajduje się 
w Malborku i wyróżnia się tym spośród pozostałych 
tego typu parków, że posiada kolekcję 40 ruchomych 
dinozaurów umieszczonych wzdłuż ścieżki edukacyjnej. 
Atrakcją jest również ciekawe Muzeum Skamieniałości. 
4. Park Dinozurów Dinozatorland: rodzinny park rozrywki i 
edukacji, gdzie pospacerować można po trasie edukacyjnej 
przygotowanej w malowniczej scenerii starego lasu. Wzdłuż 
trasy umieszczone są modele ruchomych dinozaurów, a 
także figury ludzi, którzy najdawniej zamieszkiwali naszą 
Ziemię. Warto jest wstąpić również do Muzeum Szkieletów i 
Skamieniałości, gdzie poznać można rodzaje skał budujących 
naszą planetę. 
5. Park Rozrywki i Dinozaurów Dinolandia: znajduje się w 
Inwałdzie i można w nim zobaczyć ponad 50 różnej wielkości 
figur dinozaurów. Kolekcja uzupełniona jest o ekspozycje 
przeróżnych szkieletów, czaszek, głów, skamieniałości o 
charakterze edukacyjnym. Na terenie parku można skorzystać 
z licznych atrakcji dodatkowych: mini golf, „jaskinia tajemnic”, 

zjazdy na linie nad parkiem, 8 metrowa sztuczna ścianka 
wspinaczkowa. 
6. Łeba Park:  to położony w otoczeniu lasów park dinozaurów, 
w którym można poznać poszczególne okresy dziejów Ziemi 
oraz na własne oczy widzieć ponad 100 ogromnych figur 
dinozaurów. Innymi atrakcjami są między innymi mini zoo, plac 
zabaw, kino, rowery wodne.
7. Park Dinozaurów w Karłowie: najwyżej położony w Polsce 
park dinozaurów (u podnóża Szczelińca Wielkiego) i najtańszy! 
30 figur prehistorycznych gadów wkomponowano w naturalnie 
występujące tam formacje skalne. 
8. Park Ruchomych Dinozaurów i Ogromnych Owadów w 
Ustroniu: wzdłuż ścieżki edukacyjnej rozlokowano tu ruchome 
i wydające przerażające odgłosy figury dinozaurów (nieco 
dalej znajdują się ścieżka edukacyjna z modelami owadów 
w pokaźnych rozmiarach). Dzieci mogą pobawić się na placu 
zabaw, w piaskownicy „małego paleontologa”, skorzystać z 
minigolfa, przejechać się samochodem Flinstonów. 
 9. Park Dinozaurów Zaurolandia: znajduje się niedaleko wioski 
Rogowo (20km na północ od Gniezna) i można tu zobaczyć 
wiele ogromnych figur prehistorycznych gadów oraz poznać 
historię Ziemi. Oprócz tego park bogaty jest w liczne atrakcje 
dodatkowe, jak na przykład: plac zabaw, basen z łódkami, tor 
gokartowy, park linowy, przejażdżki na quadach.
10. Dinopark w Szklarskiej Porębie: znajduje się na terenie 
rozległego lasu, gdzie wśród zieleni, wzgórz i skał „czają 
się” naturalnej wielkości modele dinozaurów. Inne dostępne 
atrakcje: plac zabaw, piaskownica małych odkrywców, kolejka 
Flinstonów, małpi gaj, strzelanie z łuku w wiosce Indiańskiej, 
warsztaty paleontologiczne, „płukanie złota”.

  Z RELIGIĄ NA TY

 ŻARTY O SZKOLE

źródło: Gdziewyjechac.pl

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - 
mówi Jaś.

Na religii: 
- Kto widzi i wie wszystko? 
Na to Jasiu: 
- Moja sąsiadka...

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje 
gry na skrzypcach. On nie ma za grosz 
słuchu - mówi nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma słuchać, on ma grać.

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 
ze szkoły.

- Tato, Ty to masz szczęście do 
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na 
przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.

- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o 
materiałach wybuchowych.
- Tak? To bardzo ciekawe. A na którą jutro 
idziecie do szkoły?
- Do jakiej szkoły?

Na lekcji geografii nauczyciel pyta 
Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. 
Nauczycielka wykuwa na kamiennej 

tablicy pytanie:
- Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie 
zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle 
słychać straszny huk i unoszą się tumany 
kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 
szkole, też szukaliśmy wspólnego 
mianownika! Że też nikt go do tej pory nie 
znalazł...

Na lekcji polskiego:
- Dlaczego smród piszemy przez “ó” 
zamknięte?
- Żeby się nie rozchodził.
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...naszymi gimnazjalistami

Szkoła pod lupa:-)
Postanowiłam zapytać naszych najstarszych uczniów, co myślą 
o szkole PAK i jak się w niej czują. Mikołaj Adamski, Tomasz 
Kumorek i Jan Osiński są z nami od początku istnienia szkoły, 
czyli trzy lata.  Widzieli, jak szkoła się “rodziła” i jak rozwijała.

Monika Padiasek: Jakie były Wasze pierwsze wrażenia w 
szkole PAK?
Mikołaj Adamski: Najbardziej byłem ciekawy 
przyszłych zajęć. Zastanawiałem się, jakie 
przedmioty będę miał i czy mnie zainteresują.
Jan Osiński: Mnie też najbardziej ciekawiły 
przyszłe zajęcia, jakie będą, czy będą mi się 
podobały, czy nie.
Tomasz Kumorek: Ja czułem się niepewnie, 
ponieważ nie znałem tu prawie nikogo. Pierwsze 
tygodnie były jednak ciekawe, gdyż poznawaliśmy 
nowych kolegów i nauczycieli. Czasami też było 
zabawnie.

M.P.: Pamiętajcie może, jakie były Wasze 
pierwsze oceny w szkole PAK?
J.O.: Same piątki!
M.A.:  Piątki! Na początku mieliśmy dobre oceny.
T.K.: Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że szóstki.

M.P.: Jak czujecie się w polskiej szkole? Czy 
trudno jest pogodzić naukę w niej ze szkołą 
irlandzką?
T.K.: Obie szkoły bardzo się od siebie różnią.
M.A.: To prawda. Ale można je pogodzić, a w tej 

czuję się dobrze.
J.O.: Ja też tu czuję się dobrze. Czasami jest ciężko, ale 
dajemy sobie radę.

M.P.: Jesteście jednymi z pierwszych uczniów tej 
szkoły, widzieliście jak powstawała, jak się rozrastała 
i rozwijała. Czy bardzo się zmieniła przez te trzy 
lata? A jeśli tak, to co najbardziej?
T.K.: Trochę się zmieniła, ponieważ dużo ludzi 
odeszło.
J.O.: Tak, zwłaszcza zmieniali się nauczyciele. 
M.A.: Część nauczycieli mamy od początku 
tych samych, ale większość się zmienia. Jedni 
przychodzą, a drudzy odchodzą.

M.P.: Co Wam się podoba w szkole PAK, a co nie?
J.O.: Nie podobają mi się nudne lekcje.
T.K.: Podobają mi się niektóre zajęcia, wtedy jest 
ciekawie, a nie podobają mi się te, które są dla mnie 
nudne.
M.A.: Czasami się zdarzają nudne lekcje i wtedy jest 
ciężko wysiedzieć do przerwy.

M.P.: Opowiedzcie o jakimś miłym zdarzeniu 
związanym ze szkołą PAK.
T.K.: Bardzo podobają mi się festyny rodzinne. 
Można wtedy pograć w piłkę nożną z rodzicami, 
kupić coś słodkiego.
J.O.:  Ja najbardziej pamiętam pasowanie na 
ucznia w pierwszej klasie. Dla mnie to było 
ogromne przeżycie i bardzo miłe.
M.A.: Też uważam, że pasowanie na ucznia to 
jedno z milszych szkolnych wspomnień.

M.P.: Dziękuję za wywiad i życzę Wam w imieniu 
wszystkich nauczycieli, by wiedza tu zdobyta 
pomogła Wam osiągnąć sukces w życiu, by przyjaźnie tu 
zawarte przetrwały wszelkie życiowe burze, i by uśmiech nigdy 
z Waszych twarzy nie zniknął.

Wywiad przeprowadziła Monika Padiasek- nauczycielka języka 
polskiego w szkole PAK i wychowawczyni klasy I gimnazjum. 

  Z RELIGIĄ NA TY

 ŻARTY O SZKOLE Wyrusz z Bogiem na wakacje
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażby, przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

(fragment Psalmu 23)

Bóg nas prowadzi przez 
cały rok szkolny, ale nie 
zapominajmy, że chce być 
z nami również w wakacje. 
Pamiętajmy o codziennej 
modlitwie, mszy świętej, 
dobrych uczynkach...
Zabierzmy Boga z sobą 
na wakacje i przeżyjmy 
wspaniałą przygodę!

Sakramenty w naszej szkole
Pierwsza Komunia św. to doniosły moment na drodze 
duchowego rozwoju dziecka-pierwszy sakrament przyjmowany 
w sposób świadomy. Można powiedzieć, że jest to jeden z 
„przystanków” na drodze do osiągnięcia dojrzałej postawy 
chrześcijańskiej. Wiele dzieci z naszej polskiej szkoły 
przystępuje do tego sakramentu wraz ze swoimi irlandzkimi 
rówieśnikami lub wybiera się do Polski, aby tam przeżyć swoją 
Pierwszą Komunię Świętą. Aby pomóc uczniom w bliższym 
poznaniu Jezusa, którego po raz pierwszy przyjmują do swoich 
serc, w naszej szkole odbywały się pozalekcyjne zajęcia z 
religii. Dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły. Dla mnie 
wielką radością były te spotkania, na których dzieci zasypywały 
mnie mnóstwem pytań dotyczących naszej wiary. Na zajęciach 
dzieci poznawały Dekalog, modlitwy, przykazania, biblijne 
przypowieści. Uważam, że te spotkania pomogły im poznać i 
pokochać Jezusa.

W naszej szkole dzieci mają również możliwość 
przystępowania do sakramentu spowiedzi. Ks. Tomasz 
Szymczyk SJ co dwa miesiące odwiedza naszą szkołę i chętne 
dzieci mogą przystąpić do tego sakramentu.
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“Mam”
To gra, w którą mogą zagrać już dwie osoby. Dzięki niej każda 
podróż minie w mgnieniu oka. Każdy gracz wybiera trzy rzeczy, 
które można zobaczyć za oknem (np. przystanek autobusowy, 
czerwony samochód, żółty dom). Kiedy dana osoba zauważy 
wybraną rzecz, woła “Mam” i zdobywa punkt. Kiedy wszystkie 
elementy zostaną zauważone, wtedy zaczyna się nowa tura.

“Sztuka plażowa”
W tę grę można grać samemu lub z innymi. Do wiaderka 
wkładamy różnej wielkości kamyki, muszelki, patyki i to, 
co jeszcze można znaleźć na plaży. Wybieramy płaską 
powierzchnię, na której będziemy tworzyć dzieło sztuki. Można 
zrobić, co tylko się chce- wieżę z kamieni, most z patyków, 
domek dla jaskiniowców, rzeźbę albo zamek otoczony fosą 
i murami. Można współzawodniczyć z innymi- każdy tworzy 
dzieło na zadany temat, np. ulubiona postać z bajki.

“Mam na imię...”
W tę grę można grać z dwójką lub większą liczbą przyjaciół. 
Zaczynamy od litery A. Musimy powiedzieć zdanie: Mam na 
imię..... i jestem......., uzupełniając brakujące miejsca imieniem 
i słowem zaczynającym się na literę A, np. Mam na imię Artur 
i jestem astronautą. Każdy z graczy podczas swojej kolejki 
używa następnej litery alfabetu. Można utrudnić sobie zadanie 
i wymyślać większą liczbę słów. Można dodać nazwisko i kilka 
dodatkowych określeń, np. Nazywam się Krzysztof Kowalski i 
jestem kuzynem Karoliny.

“Wodne zawody”
Do tej gry potrzeba czterech wiaderek podobnych rozmiarów 
oraz dwóch plastikowych kubeczków. Muszą też być dwie 
drużyny składające się z co najmniej dwóch zawodników. W tę 
grę najlepiej grać na płaskim terenie. Dwa wiaderka napełniamy 
wodą i umieszczamy na linii startowej. Dwa puste stawiamy 
na linii końcowej. Zadaniem drużyny jest przeniesienie w 
kubeczkach wody z pełnych wiaderek do pustych. Wygrywa 
drużyna, która pierwsza przeniesie całą wodę. 

“Patyczki”
W tę grę mogą grać dwie lub więcej osób. Każdy uczestnik 
potrzebuje patyka różniącego się od patyków innych graczy. 
Wszyscy ustawiają się po jednej stronie mostu i na hasło 
“Start” rzucają patyki do wody. Zaraz potem przebiegają na 
drugą stronę mostu i czekają, aż patyki pojawią się na wodzie. 
Zwycięzcą jest osoba, której patyk przepłynie pod mostem 
najszybciej.

“Alfabetowa gra”
W tej grze punkty dostaje się za każdym razem, gdy wykreśli 
się z alfabetu literę, na którą zaczyna się nazwa czegoś za 
oknem samochodu lub pociągu. Na przykład: jeśli zauważymy 
krowę, wykreślamy “K”. Można utrudnić sobie zadanie, dodając 
zasadę, że litery trzeba wykreślać po kolei. Nie można więc 
wykreślić “B”, kiedy widzimy balon, dopóki nie zobaczymy 
czegoś, co zaczyna się na literę “A”.

“Rysowanie ze słuchu”
Jedna osoba rysuje obrazek tak, żeby nikt nie widział, następnie 
opisuje go, a zadaniem pozostałych jest rysować to, co słyszą. 
Na przykład: “Na moim rysunku widzę dom z kominem, 

dwoma oknami, drzwiami, przed domem jest płotek, obok 
drzewo i ogródek”. Na końcu wszyscy pokazują swoje rysunki 
i porównują z rysunkiem osoby prowadzącej. To dziecko, 
którego obrazek jest najbardziej zbliżony do rysunku osoby 
prowadzącej, wygrywa i teraz ono wymyśla kolejny obrazek.

“Kolory”
Do tej gry potrzebna jest piłka. Dzieci rzucają ją do siebie i przy 
każdym rzucie mówią nazwy różnych kolorów. Nie wolno złapać 
piłki przy kolorze czarnym. Jeśli gracz złapie piłkę, gdy będzie 
wymieniony kolor czarny, lub nie złapie jej przy innym kolorze, 
to kuca. Jeśli następnym razem złapie piłkę, wstaje, a jeśli nie- 
musi klęknąć na jedno kolano, potem na oba, potem siada na 
ziemi, a na koniec kładzie się na ziemi. Za każdym razem, gdy 
złapie piłkę, może podnieść się jedno piętro do góry. Zawodnik, 
który leży już na ziemi i kolejny raz nie złapie piłki, odpada z 
zabawy. Wygrywa osoba, która najdłużej pozostanie w grze. 

“Zabieranie zabawek”
Wyznaczamy na podłodze duże koło, np. ze sznurka. W środku 
tego koła rozrzucamy w różnych miejscach zabawki. jedna 
osoba wchodzi do środka, będzie ona miała za zadanie 
pilnować tych przedmiotów, aby ich nikt nie zabrał, natomiast 
reszta na sygnał dany przez prowadzącego ma jak najwięcej ich 
z kółka wydostać. Jeśli dziecko będące w środku dotknie kogoś, 
kto w tym momencie zabiera zabawkę, dziecko musi zwrócić 
wszystkie do tej pory zabrane zabawki. Na raz można zabrać 
tylko jedną zabawkę. Wygrywa ta osoba, która zabierze jak 
najwięcej przedmiotów. 
  
“Rysowanie postaci” 
Układamy na podłodze duży kawałek tapety. Prosimy dziecko, 
żeby się na nim położyło i obrysowujemy  je dookoła. Zadaniem 
malca będzie dorysować szczegóły oraz pokolorować swoją 
postać na papierze.

“Kury na grzędzie”
Do tej zabawy przyda się trzepak albo drabinka czy inny 
sprzęt na palcu zabaw, na którym można usiąść trochę wyżej 
niż metr nad ziemią. Jedna osoba jest kogutem i staje tyłem 
kilka metrów od trzepaka. W tym czasie “kury” usadawiają 
się wysoko na grzędzie. “Kogut” z zasłoniętymi oczami idzie 
w kierunku trzepaka i tam zaczyna łapać “kury”, które mogą 
przed nim uciekać, zmieniać pozycje, byle tylko “kogut” ich nie 
dotknął. Oczywiście przez cały czas nie mogą zejść z grzędy. 
“Kogut” może dyskretnie podglądać, ale jeśli zostanie na tym 
przyłapany przez “kury”, musi odejść od trzepaka i łapać je od 
początku.

“Szczur”
Jedna osoba trzyma skakankę za jeden jej koniec i kręci nią 
dookoła własnej osi, nisko nad ziemią. Pozostali stoją wkoło 
osoby ze skakanką i przeskakują nad kręcącym się sznurem 
(szczurem). Ta osoba, którą dotknie skakanka, zaczyna nią 
kręcić.

“Gorąca piłka”
W tę zabawę lubią się bawić dzieci w każdym wieku, bo jej 
zasady są bajecznie proste. Jedna osoba np. rodzic turla po 
ziemi piłkę (dobrze sprawdza się duża, plażowa), a pozostali 
przed nią uciekają. Ten, kogo dogoni piłka, przejmuje ją.
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Lato, morze, plaza i gofry- czyli PAKUSIAKI 
na wakacjach
Gofry są bardzo popularnym deserem na różnego rodzaju 
piknikach, świętach, spotkaniach w nadmorskich kurortach. Ale 
faktem jest to, że gofry są symbolem wiosny i od wielu lat 25 
dzień marca jest Dniem Gofrów.  

My postanowiliśmy jednak osłodzić sobie majową sobotę. 
Wykonaliśmy  pyszne, puszyste i lekkie gofry, muśnięte 
puszkiem białego cukru pudru i odrobiną soczystej truskawki. 
Z ogromnym zaciekawieniem, chęcią oraz uśmiechem 
zabraliśmy się do wspólnego kucharzenia. Puszysta mąka, 
słodziutki cukier, świeżutkie jaja, olej, odrobina soli i proszku 
do pieczenia, to wszystko czekało na stole. Każdy z nas 
miał okazję zakasać rękawy i  samemu uczestniczyć w 
przygotowywaniu niezwykłej masy do gofrów. A kiedy w 
obroty ruszył mikser, nasza ciekawska cecha przedszkolaka 
została nastawiona na najwyższy poziom. Jednak największą 
atrakcją okazała się gofrownica z niezwykłymi wzorami. Świat 
zwierząt zamknięty w plastikowym pudełku, był lew, żyrafa i 
słoń. Maszyna w końcu ruszyła i przepyszny przysmak dnia ... 
upieczone gofry znikały z talerza jak błyskawica.  Mistrzem w 

zjadaniu gofrów okazał 
się nasz przedszkolak 
Alex- jego brzuszek 
pomieścił 8 gofrów. 

Przepis okazał się strzałem w dziesiątkę, 
gofry były naprawdę wyśmienite, dlatego 
Pakusiaki  polecają ten deser na letnie 
wakacyjne dni. 

Najlepsze gofry - chrupiące, lekkie 
jak piórko, pyszne z cukrem pudrem i 
owocami.

Składniki:
-2 szklanki mąki pszennej
-2 szklanki mleka
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
-1/3 szklanki oleju słonecznikowego
- 2 jajka (żółtka oddzielone od białek)
Rozgrzać gofrownicę. Wszystkie 
składniki oprócz białek zmiksować 
na gładką masę. Białka ubić na 
sztywną pianę i delikatnie wymieszać z 
ciastem. Piec w gofrownicy na rumiano 
przez około 2 - 3 minuty, podawać z 
ulubionymi dodatkami. 
Smacznego!

Moje najwspanialsze wakacje były wtedy, gdy pojechaliśmy do 
Włoch i do Polski. We Włoszech byliśmy w Rzymie- mieliśmy 
małe mieszkanie w parku. Codziennie chodziliśmy na basen, 
a wieczorem- na tańce i zabawy dla dzieci. Chodziliśmy po 
mieście, a co najważniejsze jedliśmy pyszne lody. Po dwóch 
tygodniach polecieliśmy do Polski, do mojej babci. Nie mogłam 
się doczekać, bo przez cały rok babcia mówiła, że ma dla mnie 
jakąś niespodziankę. Jak przylecieliśmy na miejsce, to babcia 
pokazała mi tę niespodziankę. To była trampolina! Ja i moje 
koleżanki bawiłyśmy się na niej i w basenie przez całe wakacje!

Basia kl. 5a
Moje najwspanialsze wakacje były rok temu, ponieważ wtedy 
babcia i dziadek zabrali nas na basen, a potem do wesołego 
miasteczka. Byłem tam na wysokim młocie, który przewracał 
się do góry nogami i na boki. Bardzo kręciło mi się w głowie, ale 
było super! Dziadek prawie codziennie gdzieś nas zabierał  albo 
robił dla nas grilla. Te wakacje były super!

Adrian kl. 5a

Kiedy zbliża się zakończenie roku szkolnego, ja i moje 
koleżanki jesteśmy bardzo szczęśliwe. W wakacje możemy 
jeździć na rolkach i na rowerach, a także kąpać się w basenie 
na podwórku. Czasem jeżdżę też do dziadków na parę dni. W 
wakacje zawsze jestem szczęśliwa!

Marika kl. 5a

Kiedy wylądowałam w Polsce, bardzo się cieszyłam, ale 
wiedziałam, że wiele drogi przede mną. Jeszcze tylko 
trzy godziny i będę na miejscu. Jak zobaczyłam mój blok, 
przypomniały mi się dawne czasy. Jak otworzyłam drzwi, to 
byłam szczęśliwa i zarazem zestresowana, bo dawno tu nie 
byłam. Zjadłam obiad i poszłam się przywitać ze wszystkimi. 
Następnego dnia wcześnie rano wstałam, zjadłam, ubrałam 
się i poszłam zaskoczyć moje koleżanki. Poszłyśmy na basen 
i na zakupy, a potem na pyszne lody. Czas minął nam bardzo 
szybko. 

Wiktoria kl. 5a
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A oto prace plastyczne uczniów klasy O przedstawiające ich 
najwspanialsze wakacje:
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    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Jedzmy warzywa i owoce!!!
Wyszukaj w diagramie 12 słów związanych ze zdrowym 
odżywianiem.

Zuzanna Schutzmann kl.2a
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Czytajmy ksiazki!!!
Zapisz w kratkach kolejne litery alfabetu. Pomiń q, v oraz x. Następnie odczytaj hasła, wpisując do 
diagramu litery oznaczone podanymi cyframi. Rozwiązaniem są tytuły polskich książek, po które 
warto sięgnąć w czasie wakacji.


