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BYLE DO
DZWONKA

KAWAŁY
Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
- Mamo, wujek i ciocia idą!
- Nie mówi się wujek i ciocia tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
- Mamo, kuzyn i kuzynka idą!
- Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka i mówi do mamy:
- Mamo dziadostwo idzie.
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Co pisze na grobie maniaka komputerowego?
- GAME OVER
Pani się pyta Jasia w szkole:
-Jasiu, powiedz coś na literkę ś
- Ścipawicia.
- Dobrze a teraz na literkę J.
- Jeście jedna ścipawicia.
- A teraz na literę ć.
- Ćyźby jeście jedna ścipawicia?

REDAK
TOR
NACZE
LNY

Krasnal idzie do apteki i prosi o tabletki na ból brzucha.
A sprzedawczyni pyta.
-Zapakować?
-Nie, poturlam.
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Moje hobby – Mitologia
Mit o Dedalu i Ikarze
Dedal (Dajdalos) był rzemieślnikiem, artystą na dworze króla Krety,
Minosa. Mówiono, że w swe posągi Dedal potrafi tchnąć życie– tak były
doskonałe. Wykonywał nie tylko statuy, ale był też architektem. Król Minos
zlecił Dedalowi wykonanie labiryntu dla Minotaura – potwornego
królewskiego syna, pół-byka i pół-człowieka.
Dedal nie pochodził z Krety, tęsknił za swoją ojczyzną – Atenami.
Król jednak, z przywiązania do przyjaciela, i z obawy przed jego wiedzą
o tajemnicach państwowych, zabronił Dedalowi opuszczać wyspę.
Rzemieślnik wymyślił sposób ucieczki. Z ptasich piór sklejonych
woskiem sporządził skrzydła dla siebie i swego syna Ikara. Przed odlotem
ojciec przestrzegł młodego chłopaka, aby ten leciał równo między niebem

Życzymy miłej lektury!

a ziemią, bo inaczej albo wosk się stopi, albo pióra nasiąkną wodą. Jednak
Ikar, zachwycony lotem, wspaniałością przygody, zapomniał o radach ojca.
Wleciał zbyt wysoko i spadł do morza, gdy jego skrzydła się rozpadły.
Zrozpaczony ojciec znalazł zwłoki syna. Wyspę nazwał Ikarią, a morze –
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Ikaryjskim.
Dedal

zatrzymał

się

na

Sycylii,

został

tam

nadwornym

budowniczym. Po kilku latach król Minos zaatakował Sycylię, upominając
się o Dedala. W walce jednak Minos poległ, a Dedal żył jeszcze długo
w poważaniu wszystkich mieszkańców

Hasła do
„Krzyżówki wakacyjnej”
1. Wręczane w dniu zakończenia roku szkolnego
2. Cierpkie owoce z pestką
3. Miesiąc rozpoczynający wakacje
4. Owoce, z których przyrządza się sok na zimę
5. Wygodne, letnie obuwie
6. Zielone warzywo dyniowate, składnik leczo
7. Spokojny, Atlantycki lub Indyjski
8. Pora roku po lecie
9. Jagody, czereśnie lub śliwki
10. Pływa w stawie
11. Rozstawiany na polu biwakowym
12. Na patyku lub w rożku
13. Uciążliwe owady – krwiopijcy
14. Najgłębsze jezioro w Polsce
15. Taras nad jeziorem
16. Nad morzem lub jeziorem, pełna piasku
17. Rok …., trwa od września do czerwca
18. Chroni głowę przed słońcem
19. …. kalendarzowy, trwa od stycznia do grudnia
20. Pora roku poprzedzająca lato
21. Lenie ferie, trwające od czerwca do sierpnia
22. Przylatują z ciepłych krajów
23. Morze to północ, góry to ….

SPIS TREŚCI
Wakacje
Savoir-vivre na plaży
Wakacyjny horoskop
Bliżej gwiazd – Enver Faja
13 pytań do … wywiad z panią Agatą Majewską
Krzyżówka wakacyjna
Hasła do „Krzyżówki wakacyjnej”
Moje hobby – Mitologia
Kawały
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WAKACJE
Wakacje to czas rozciągający się zazwyczaj od wesołego końca
roku szkolnego do jego smutnego, nowego początku. Zwykle dobiegają
końca szybciej, niż się zaczęły.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewne chciało dać uczniom
czas, by mogli mieć chwilę na wyleczenie się z zadaniofobii,
sprawdzianofobii i dzwonkofobii, nie wspominając już o naukofobii.
Znakami rozpoznawczymi wakacji są słońce, lody i morze.

Savoir-vivre na plaży
Zasady savoir-vivre'u. Niby wszyscy o nich mówią, ale już nie
każdy się do nich stosuje. Mówi się, że są oczywiste, ale wystarczy chwila
opalania się na plaży, żeby stwierdzić, że nie wszyscy je znają.
1) Na plaży nie krzyczymy.
2) Nie rozpalamy ani grill a tym bardziej ogniska.
3) Kąpiemy się tylko na strzeżonych plażach.
4) Staramy się swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym plażowiczom
5) Przechodząc obok innych wczasowiczów nie zasypujemy piaskiem ich
ręczników.

Wiktoria Krysa (IV a)

7. Czy jest Pani łagodnym czy ostrym nauczycielem?
Staram się być łagodna i miła, ale jak ktoś się zachowuje niewłaściwie to
muszę stanowczo i ostro reagować.
8. Czy ma Pani jakieś zwierzątko w domu?
Mam bardzo duże akwarium (jak wanna) a w nim ok. 50 rybek.

WAKACYJNY HOROSKOP
Baran- Jeżeli masz ochotę na wielkie szaleństwo, to w tym roku nadeszła
na to najlepsza pora. Twojemu urokowi osobistemu nikt nie będzie umiał
się oprzeć. W pierwszych tygodniach lata szykuj się na niespodziewany
wyjazd.

9. Jaki region Polski poleciłaby Pani naszym uczniom na wakacyjny
wypoczynek i dlaczego?
Poleciłabym tereny nad Morzem Bałtyckim. Pobyt tam wpływa na zdrowie
oraz poprawia samopoczucie.

Byk- Gwiazdy rozpostarły przed Tobą naprawdę szczęśliwą drogę. Jeżeli
potrafisz zaszaleć i wybrać się na wakacje, spakować w ciągu jednego dnia
i wyruszyć w nieznane, na szlaku możesz spotkać prawdziwą miłość.
Bliźnięta- W te wakacje na nudę nie będziesz narzekał/a.

10. Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
Ciekawą książkę.
11. Czy pamięta Pani swój najszczęśliwszy dzień w życiu?
Miałam trzy najszczęśliwsze dni - to były dni, w których urodziły się moje
trzy córki.
12.Jakie plany ma Pani na najbliższe dwa miesiące?

Rak- Podczas tych wakacji pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Odezwą
się starzy znajomi, z którymi nie miałeś już dawno kontaktu, okaże się, że
ktoś, kto kiedyś głęboko zapadł ci w serce, jest teraz osobą całkiem
samotną.
Lew- Wybierz się na obóz skałkowy, który zaproponuje ci dawno
niewidziany przyjaciel. Nie dość, że będziesz bawił/a się świetnie, to
jeszcze możesz otworzyć swoje serce, a wpadnie w nie prawdziwa miłość.

Zrobić generalny porządek w domy i wyjechać nad morze.
13. Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?

Panna- To nic, że na te wakacje nie masz nic zaplanowanego. One dopiero
się zaczynają, a w tym roku możesz liczyć na pozytywne niespodzianki.

Czytać książki, bawić się z moimi dziećmi.
Dziękujemy za rozmowę.

Waga- W zupełnie nietypowych okolicznościach, poznasz kogoś, kto stanie
się twoim bohaterem.

Dziękuję.
Skorpion- Lubisz piesze wycieczki? Wybierz się w góry, bo tam właśnie
może czekać twoje przeznaczenie.
Strzelec- Poznasz kogoś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania tam,
gdzie często przebywasz ze swoimi przyjaciółmi.
Koziorożec- Podczas wakacji na Twojej drodze pojawi się ktoś, od kogo
nie będziesz mógł/mogła się odwrócić.

Wodnik- W wakacje oprócz porządków w domu czeka Cię egzotyczna
podróż z rodziną.
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13 pytań do …. wywiad

Ryby- W te wakacje zadbaj o swoja urodę i dobre samopoczucie.

z panią Agatą Majewską
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BLIŻEJ GWIAZD – Enver Faja
Enver

Faja

(ur.

6

kwietnia 1934 w Tiranie,

zm.

30

września 2011 w Strasburgu) - albański architekt i dyplomata. W latach
1962-1985

był

pracownikiem

naukowym

Katedry

Architektury

na Uniwersytecie Tirańskim. Był współautorem projektu Narodowego
Muzeum Historycznego i Cmentarza Poległych za Ojczyznę, a także planu
dzisiejszego miasteczka studenckiego Uniwersytetu Tirańskiego. W latach
1991-1992 pracował jako główny architekt Tirany. W 1992 przyjechał do
Polski jako pierwszy niekomunistyczny ambasador Republiki Albanii
w Polsce, od 1994 akredytowany także na Ukrainie. Swoją misję w Polsce
zakończył we wrześniu 1997.
W życiu prywatnym był żonaty (żona Suzana pracowała jako
nauczyciel języka albańskiego), miał dwoje dzieci (syna i córkę).

1. Dlaczego została Pani nauczycielką przyrody?
Od dziecka zawsze pomagałam słabszym koleżankom i kolegom w nauce.
Na maturze zdawałam biologię i lubiłam uczyć się tego przedmiotu. Mam
bardzo dobrą pamięć wzrokową, dlatego szybko przyswajałam sobie treści
przyrodnicze. Połączyłam więc przyjemne z pożytecznym.
2. Co utkwiło Pani najbardziej w pamięci, w trakcie tego roku
szkolnego?
To jak starannie uczniowie przygotowali informacje, potrawy na Dzień
Warzywny.
3. Co najbardziej ceni Pani w swojej pracy?
Najbardziej cenię sobie to, że każda lekcja, każdy dzień w szkole jest inny,
przynosi coś nowego.
4. Jaką radę da Pani uczniom, którym nauka sprawia trudności?
Czytanie na głos oraz robienie starannych notatek na lekcji.
5. Prosimy o dokończenie zdania: "Gdybym nie była nauczycielką
zostałabym..."
Lekarzem dermatologiem lub chemikiem.
6. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Chemia

