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Maj - Czerwiec|2020/2021 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
Drodzy Czytelnicy! 

 Nadszedł maj i kolejne wydanie naszego 
czasopisma Prześwietlacz. To będzie już ostat-
nia gazetka w tym roku szkolnym. Od września 
znowu ruszymy z naszymi nowymi pomysłami i 
artykułami. Przed nami jeszcze dwa ostatnie 
miesiące nauki, a każdy już myśli o wakacjach. 
Zanim usłyszymy ostatni dzwonek, zajrzyjmy do 
naszej gazetki, w której znajdziemy takie artyku-
ły jak: Dzień Dziecka czy Święto Pracy i wiele 
innych. Z okazji nadchodzących wakacji chcia-
łam złożyć życzenia wraz z zespołem redakcyj-
nym:  
 Wszystkim nauczycielom oraz rodzicom 
składamy najserdeczniejsze podziękowania za 
całoroczną współpracę i życzymy, by okres wa-
kacyjny był czasem odpoczynku i radości. 
 Uczniom życzymy bezpiecznych 
i słonecznych wakacji, interesujących podróży, 
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.  

,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski 
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! 

Wiktoria Kuk – redaktor naczelna 
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Wywiad z konserwatorem w naszej 
szkole - panem Jakubem Środulskim 

Dzień dobry! Julia Środulska, jestem redaktorką 
szkolnej gazetki ,,Prześwietlacz” i dziękuję, że 
zgodził się Pan wziąć udział w naszym wywia-
dzie.  
 

J.Ś.: Chętnie odpowiem na zadane pytania. 
 

J.Ś.: Ile lat pracuje Pan w szkole? 
 

J.Ś.: 14 lat.  
 

J.Ś.: Jak się Pan tutaj czuje (w szkole)? 
 

J.Ś.: Bardzo dobrze.  
 

J.Ś.: Jeśli by Pan tu nie pracował, to kim by pan 
był? 
 

J.Ś.: Chciałbym być kucharzem, ponieważ bardzo 
lubię gotować.  
 

J.Ś.: Czy praca konserwatora jest ciężka?  
 

J.Ś.: Czasami bywa ciężka, czasami nie. To zależy np. 
od tego jak szybko trawa urośnie lub jak dużo spad-
nie śniegu.  
 

J.Ś.: Czy lubi Pan swoją pracę? 
 

J.Ś.: Lubię.  
 

J.Ś.: Czy jest Pan zadowolony z zarobków? 
 

J.Ś.: Jeżeli chodzi o zarobki, to nie do końca, bo mo-
głyby być większe.  
 

J.Ś.: Co lubi Pan robić poza pracą? 
 

J.Ś.: Gotować i pływać.  
 

J.Ś.: Jakie jest Pana hobby? 
 

J.Ś.: Gotowanie. Uwielbiam przyrządzać potrawy 
rodzinie.  
 

J.Ś.: Kim pan chciał być w przyszłości jako 
dziecko? 
 

J.Ś.: Zawodowym żołnierzem. 
 

J.Ś.: Jaka jest ulubiona Pana potrawa? 
 

J.Ś.: Raczej nie mam ulubionej. Lubię wszystkie po-
trawy. 
 

J.Ś.: Bardzo dziękuję Pani za przeprowadzony 
wywiad. 
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 W Polsce 26 maja obchodzimy Dzień Matki. 
Historycy twierdzą, że pierwsze obchody Dnia Matki 
sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. 
W tym dniu powinniśmy podziękować i złożyć życze-
nia naszym mamom. 

W ten piękny i radosny dzień 
pragnę złożyć Ci, Mamo, 
najserdeczniejsze życzenia 

długich lat w zdrowiu, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych pragnień, 
samych cudownych chwil w życiu 

i zawsze pociechy ze mnie. 
 

 Dzień Ojca jest obchodzony od 23 czerwca 
1965 roku. Ten dzień nie jest tak powszechny jak 
Dzień Matki, dlatego że został niedawno ustalony, 
lecz zyskuje na popularności. Tego dnia doceńmy na-
szych ojców. 

W dniu dzisiejszym drogi Tatku, 
odpłyń gdzieś na marzeń statku. 

Będę spełniać twe życzenia, 

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.                       
Obchodzimy święto Twoje, 
więc pozostaw trudy, znoje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Kuk 

Dzień Matki i Ojca 



12 czerwca - Światowy Dzień Sprzeciwu wobec 
Pracy Dzieci 
13 czerwca - Święto Żandarmerii Wojskowej 
14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy 
16 czerwca - Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Dzieciom Afrykańskim 
17 czerwca - Światowy Dzień Walki 
z Pustynnieniem i Suszą 
20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy 
21 czerwca - Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy 
dzień roku 
23 czerwca - Dzień Służby Publicznej 
24 czerwca - Światowy Dzień Chorych na Oste-
oporozę 
26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Ofiarom Tortur 
27 czerwca - Światowy Dzień Rybołówstwa 
29 czerwca - Uroczystość św. Piotra i Pawła 
30 czerwca - Dzień Walki z Przewlekłą Niewydol-
nością Żylną 
 

Opracowała Wiktoria Kuk 
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Maj 
 
1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 
4 maja - Dzień Strażaka 
5 maja - Dzień Tolerancji 
8 maja - Dzień Zwycięstwa 
9 maja - Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej) 
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 
13 maja - Zimnych ogrodników 
14 maja - Dzień Farmaceuty 
15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodziny 
16 maja - Święto Straży Granicznej 
17 maja - Światowy Dzień Telekomunikacji 
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
21 maja - Światowy Dzień Kosmosu 
22 maja - Dzień Praw Zwierząt 
23 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 
24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych 
25 maja - Dzień Mleka 
26 maja - Dzień Matki 
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego 
29 maja - Dzień Działacza Kultury i Drukarza 
31 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego 
 

Czerwiec  
 

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka 
3 czerwca - Boże Ciało 
4 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących 
Ofiarami Agresji 
5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
Naturalnego 
8 czerwca - Światowy Dzień Oceanów 

Ważne daty 



 Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie 
święto państwowe obchodzone jest 3 maja 
w rocznicę uchwalenia pierwszej Ustawy Rządowej. 
Ustanowione zostało w odrodzonym państwie 
w 1919 r. Reaktywowano je w roku 1990, ponieważ 
było zakazane przez komunistów. Obecnie świętu-
jemy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
 Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć 
z wychowawcą, lekcji historii i wos-u wykorzystali 
materiały edukacyjne Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Zdalnie odwiedzili Archiwum Pań-
stwowe i obejrzeli oryginalny tekst Ustawy Rządo-
wej. Poznawali tło historyczne, fakty i osoby, wirtu-
alnie wędrowali po wspaniałych salach zamkowych. 
Odkrywali tajemnice i ciekawostki gigantycznego 
obrazu „Konstytucja 3 maja”, którym Jan Matejko 
uczcił setną rocznicę wydarzenia. Artysta kierował 
się własną koncepcją, wśród bogatej galerii postaci 
umieścił i takie, które niekoniecznie były obecne 
przed Katedrą św. Jana wtedy w 1791 r. 
 Uczniowie korzystali z bogatej oferty 
i samodzielnie dobierali formy pracy. Kreowali ka-
talogi pytań badawczych do konkretnych materia-
łów filmowych. Ponadto szóstoklasiści zrealizowali 
miniprojekty poświęcone kulturze, nauce i sztuce 
polskiego oświecenia. 
W ramach ewaluacji kończyli zdania: Dziś dowie-
działem się, że..., Nauczyłem się..., Zaskoczyło 
mnie..., Dziś ważne dla mnie... 
Historia inaczej podana bywa bardziej atrakcyjna 
niż tradycyjna lekcja. Jak widać nauczanie zdalne 
również stworzyło ciekawe formy szkolnych ob-
chodów Narodowego Święta. 

p. Małgorzata Stępień 
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1 maj - Święto Pracy 

 W Polsce Święto Pracy po raz pierwszy ob-
chodzone było w 1890 roku. Wielokrotnie odbywało 
się to wbrew woli zaborców. Organizowane było 
przez działaczy II Proletariatu. Jednakże dopiero w 
1950 roku komunistyczny rząd nadał Świętu Pracy 
rangę państwową. Od tej pory stało się ono jednym 
z najważniejszych świąt w kalendarzu kraju. Uroczy-
ście świętowane było 1 maja. Pracownicy mieli wów-
czas zapewniony dzień wolny od pracy, by móc 
wziąć udział w oficjalnych obchodach. Teraz rów-
nież 1 maja  jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W 
wielu miejscach na pamiątkę dawnych czasów orga-
nizowane są pochody. 
 

Mikołaj Pyrcioch 

Konstytucja majowa 

 Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalo-
na przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. 
Była to druga na świecie i najważniejsza reforma tego 
Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław Au-
gust Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłą-
taj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała 
prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady 
organizacji władzy państwowej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikołaj Pyr- cioch 

„Witaj, Majowa jutrzenko,  
czyli o Konstytucji 3 Maja i Matejce” 



 Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce 
oraz w innych byłych państwach socjalistycznych 
obchodzony jest 1 czerwca już od 1950 roku. Po 
raz pierwszy święto to zorganizowano w związku z 
akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholm-
skim. Dwa lata później Dzień Dziecka stał się 
świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja 
zwana International Union for Protection of 
Childhood, której celem było zapewnienie bezpie-
czeństwa. 
 Tradycyjnie w Dzień Dziecka rodzice ob-
darowują swoje pociechy mniejszymi bądź więk-
szymi upominkami. 1 czerwca z tej okazji w wielu 
miastach w całej Polsce przygotowywane są także 
wyjątkowe atrakcje dla dzieci. 
 Co ciekawe, w niektórych krajach na świe-
cie Dzień Dziecka wcale nie jest obchodzony 1 
czerwca. Przykładowo we Francji obchodzi się 
Święto Rodziny, które wypada 6 stycznia. W Japo-
nii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki 
(3 marca) i chłopcy (5 maja). W Turcji 23 kwietnia 
obchodzony jest Narodowy dzień suwerenności i 
dzień dzieci.  
 
 

 Opracował  
Miłosz Grabowski 
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 Wakacje  – okres wolny od nauki szkolnej. 
Terminy i długości wakacji są zróżnicowane 
w wielu krajach, a nawet w ich poszczególnych czę-
ściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na 
terminy wakacji były święta religijne oraz rytm pra-
cy rolników i związana z tym konieczność udziału 
wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pra-
cach rolniczych, a także klimat. 
 Gdzie w 2021 roku wypocząć? 
Coraz więcej krajów wprowadza oraz zapowiada 
wprowadzenie przywilejów dla podróżnych, którzy 
zostali zaszczepieni. Poniżej przedstawiamy listę 
krajów wybieranych na wakacje z Polski, gdzie oso-
by w pełni zaszczepione nie muszą wykonać tes-
tów/odbywać kwarantanny 
 Bośnia i Hercegowina  
 Bułgaria 
 Chorwacja  
 Cypr południowy 
 Czarnogóra 
 Grecja  
 Hiszpania 
 Madera 
 Tunezja  
 Turcja  
 
 
 
 
 
 

Mikołaj Pyrcioch 
Strony z których korzystałem: 

Fly.pl, Rankomat.pl 
 

Gdzie wyjechać na wakacje? 

Dzień Dziecka 



 Dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, uczniowie klas I - VIII wystartowali w 
turnieju wiedzy „KOCHAM CIĘ, POLSKO!”. 
Konkurs miał formę quizu on-line i składał się 
z czterech etapów, wymagających wiedzy 
z przeróżnych dziedzin: 
- I ETAP: "Trochę historii ... i nie tylko … 
- II ETAP: "Geografia Polski" 
- III ETAP: „Sławni i znani Polacy” 
- IV ETAP: „Moja mała i duża Ojczyzna” 
 
Oto wyniki: 
KLASY I – III: 
I miejsce – Maja Grabowska – 40 pkt. 
II miejsce – Zuzanna Augustyn – 39 pkt. 
III miejsce – Filip Wołkowicz – 39 pkt. 
 

WYRÓŻNIENIE: 
Karolina Jamro – 38 pkt. 
 

KLASY IV – VIII: 
I miejsce – Krzysztof Ziobrowski – 40 pkt. 
II miejsce – Antoni Ciapaj – 40 pkt. 
III miejsce – Miłosz Grabowski – 39 pkt. 
 

WYRÓŻNIENIE: 
Milena Orlof – 39 pkt. 
Aleksandra Wołkowicz - 39 pkt. 
Filip Augustyn – 39 pkt. 
Dawid Augustyn – 39 pkt. 
Franciszek Ciapaj – 39 pkt. 
 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!   
 

p. Aneta Motyka 
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Klasyfikacja końcoworoczna 

 Nadszedł koniec roku, a co wiąże się 
z tym, zostały wystawione oceny roczne. W tym 
artykule dowiemy się, jaką średnią ocen 
i frekwencję uzyskały klasy 1-8.  
 

Średnia ocen: 
 

 Klasa IV - 4,63 
 Klasa V - 4,19 
 Klasa VI - 4,69 
 Klasa VII - 3,96 
 Klasa VIII - 4,32, 

 
Średnia frekwencja: 

 

 Klasa I - 94% 
 Klasa II - 93% 
 Klasa III - 92% 
 Klasa IV - 96% 
 Klasa V - 93% 
 Klasa VI - 95% 
 Klasa VII - 92% 
 Klasa VIII - 92% 

 
 Wszystkim uczniom dziękujemy za wy-
trwałą pracę w tym roku szkolnym, szczególnie 
trudnym ze względu na zdalne nauczanie. 

Miłosz Grabowski 

„KOCHAM CIĘ, POLSKO!” – wyniki 
konkursu on-line 



Waga 
Będziesz bardzo optymistyczny i pełen energii. Wy-
korzystaj to jak najlepiej.  
 

Skorpion 
 

Zadbaj o siebie. W końcu porządnie się wyśpij. Po-
trzebne Ci będzie wiele sił na nadchodzące wydarze-
nia. 
 

Strzelec 
Pomagaj swoim przyjaciołom i znajomym. Nigdy 
nie wiesz kiedy przyda Ci się pomoc od nich.   
 

Koziorożec 
Za niedługo będziesz musiał podjąć bardzo ważną 
decyzje. Dobrze się zastanów przed dokonaniem 
wyboru. 
 

Wodnik 
Niestety to nie jest Twój szczęśliwy czas. Nie przej-
muj się porażkami. Niedługo Twój los się odmieni. 
 

Ryby 
Będziesz bardzo rozkojarzony. Uważaj, żeby nie 
zdarzył się żaden wypadek. 
 

 

Oliwia Kamińska 
 

Baran 
Nie martw się czekającymi na Ciebie wyzwaniami. 
Poradzisz sobie ze wszystkim. Trochę wiary 
w siebie.  

Byk 
Musisz lepiej planować swoje obowiązki. Niektóre 
czynności można było zrobić dużo wcześniej. 
 

Bliźnięta 
Niedługo spełni się Twoje najskrytsze marzenie. 
Już wkrótce nadejdzie najmilszy dzień w roku. 
 

Rak 
W tym miesiącu będziesz miał okazję poćwiczyć 
swoje zdolności kulinarne. Być może nawet Ci się 
to spodoba.  

Lew 
Już niedługo czas, w którym będziesz mógł odpo-
cząć. Przed tym jednak wykonaj swoje wszystkie 
obowiązki dokładnie. 
 

Panna  
W niedalekiej przyszłości spotkasz starego znajo-
mego. To najlepszy czas, by odnowić z nim kon-
takt. Bardzo Ci się to może przydać. 

Horoskop 
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 Dnia 15 czerwca uczniowie klasy szóstej 
wybrali się do Małastowa na wycieczkę edukacyjną 
zorganizowaną przez Nadleśnictwo Gorlice. Opie-
kę nad uczestnikami sprawowała wychowawczyni  
Małgorzata Augustyn-Nowak oraz pani Barbara 
Kudławiec. W organizacji tego wyjazdu bardzo 
pomógł tato uczennicy p. Rafał Stolarski, który jest 
pracownikiem Nadleśnictwa i wielkim sprzymie-
rzeńcem szkoły.   
 Zastępca Nadleśniczego p. Konrad Bar-
czyk przywitał uczniów na Przełęczy Małastow-
skiej. Na Cmentarzu Wojennym nr 60 zapoznał 
ich z historią Ziemi Gorlickiej oraz pokazał piękno 
ścieżki przyrodniczo – historycznej „Magura Mała-
stowska”. Jednak zanim uczniowie wkroczyli na 
szlak, to najpierw  „prawie” zdobyli szczyt Magury 
Małastowskiej, żeby zobaczyć Park Rekreacji Ro-
dzinnej. Tutaj plac zabaw zapewnił regenerację sił, 
a platforma widokowa dostarczyła niezapomnia-
nych wrażeń estetycznych poprzez urokliwe krajo-
brazy Beskidu .  
 Na ścieżce edukacyjnej zapoznali się z florą 
i fauną naszych lasów, rozpoznawali główne gatun-
ki drzew, pan Konrad opowiedział, czym zajmują 
się leśnicy, jakie są cele i zadania gospodarki leśnej. 
Każdy punkt trasy był zobrazowany ciekawymi, 
bogatymi w ilustrację i zdjęcia tablicami. 
Miłym akcentem pod koniec wspólnej wyprawy 
było ognisko przygotowane  przez pracownika 
Służby Leśnej i pieczenie kiełbasek. Po tak wspa-
niałym dniu uczniowie wrócili zadowoleni do do-
mów. 
 

p. Małgorzata Augustyn-Nowak 
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Na ścieżce edukacyjnej „Magura Małastowska” 
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Nagrody i certfikaty 
 

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 
uczestniczyli w kolejnej edycji projektu „Małopolskie 
Talenty”. Większość zajęć odbyła się stacjonarnie, 
a niewielka część w trybie zdalnym. Uczniowie praco-
wali w ośmioosobowych grupach i pod kierunkiem 
nauczycieli realizowali projekty z kompetencji przed-
miotowych: matematyczno-przyrodniczych, technolo-
gii informacyjno - komunikacyjnych, przedsiębiorczo-
ści oraz z kompetencji ponadprzedmiotowych, takich 
jak m.in. umiejętność uczenia się, pracy w grupie, roz-
wiązywania konfliktów, itp. Na zakończenie każdej 
edycji odbywa się konkurs na projekt edukacyjny reali-
zowany w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
Wartościowe nagrody - tablety i dyski zewnętrzne 
w I etapie edukacyjnym odebrali: Antoni Ciapaj, Adam 
Kurzawa, Julita Pyznar i Maja Rydarowicz z klasy szó-
stej, w II etapie: Wiktoria Dutka z klasy siódmej, Mak-
symilian Kamyk, Amelia Mikulska i Maciej Pyznar z 
klasy ósmej. 
Zwyciężyły projekty: „Jak upływający czas wpłynął na 
dzieje ludzkości?”, „Asertywność – jak odmawiać w 
imię swoich celów i wartości?”, „Jak zmniejszyć po-
ziom agresji wśród młodzieży w naszym środowisku”, 
„Jak promować swoje zainteresowania w sieci?”, „Jak 
liczby rządzą światem sportu?”. 
Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat uczest-
nictwa, zawarł nowe znajomości, rozwijał kreatyw-
ność, poszukiwał nowatorskich rozwiązań, wzmocnił 
własną motywację, nabrał świadomości własnych emo-
cji, poznał atrakcyjne sposoby spędzania czasu. Z 
ogromną satysfakcją można zamknąć wielomiesięczną 
pracę w tej edycji i aplikować do następnej. 

p. Małgorzata Stępień 
p. Aneta Motyka 

Kreatywna wycieczka  
 

Po wielu miesiącach inspirujących zajęć w ramach 
Małopolskich Talentów przyszedł czas na dodat-
kowe urozmaicenie. Atrakcyjne wycieczki dla 
uczniów I etapu odbyły się w dniach 8-9 maja, na-
tomiast dla II etapu tydzień później 15-16 maja. 
Opiekę sprawowali nauczyciele prowadzący zaję-
cia:. Program uwzględniał rozwój kompetencji klu-
czowych. Na początek zwiedzanie edukacyjne z 
przewodnikiem Kopalni Soli w Wieliczce, a potem 
– warsztaty w Krakowskiej Manufakturze Czekola-
dy oraz w Żywym Muzeum Obwarzanka. Ucznio-
wie sami wyrabiali pralinki, rysowali czekoladą, po-
znali tajniki wypieku obwarzanka, jego tradycje 
oraz upiekli własnego obwarzanka. Niedziela upły-
nęła w plenerze i była przeznaczona na poznawa-
nie Ojcowskiego Parku Narodowego. Przewodnik 
poprowadził pod Maczugę Herkulesa, do Jaskini 
Nietoperzowej oraz na Pustynię Błędowską. Resz-
ta dnia to zwiedzanie wspaniałych ruin zamku 
Ogrodzieniec oraz podziwianie panoramy Szlaku 
Orlich Gniazd. To był naprawdę udany wyjazd 
edukacyjny pod każdym względem: turystycznym, 
poznawczym, wędrowniczym, jeżeli uwzględnić 
wygodne noclegi, smaczne posiłki, to można mó-
wić o spełnionych marzeniach. 

p. Małgorzata Stępień 
p. Aneta Motyka 

Małopolskie Talenty 



 W tym roku Dzień Dziecka wyglądał trochę 
inaczej niż w innych latach z powodu Covid - 19. 
Każda klasa wraz z wychowawcą organizowała so-
bie rajd. Nie było tak jak zazwyczaj (przed korona-
wirusem), że wszyscy szli na jeden wielki rajd. Każ-
da klasa miała inną trasę. 
Klasa 7 szła trasą, która zaczynała się przy szkole 
i prowadziła wzdłuż chodnika za kościół. Niedale-
ko sklepu „Sezamek” skręciliśmy na ścieżkę, która 
tam się znajdowała i szliśmy nią cały czas. Skręcili-
śmy dopiero przy torach, przeszliśmy obok złomo-
wiska i potem znowu drogą główną, aż pod samą 
szkołę, piekliśmy kiełbaski na ognisku. Niektórzy, 
w większości chłopcy, poszli grać w piłkę nożną na 
betonowym boisku. Potem około 11:00 przyjechali 
strażacy i przeprowadzili prelekcje na temat tego, 
co znajduje się w wozie strażackim. Później chłop-
com z klasy 7. strażacy dali specjalne  ubrania i  po-
zwolili im pobawić się w strażaków, dając im węże, 
żeby mogli sobie polać wodą. Na końcu strażacy 
odjechali, a wszyscy rozeszli do domów. To był 
niezapomniany dzień z uwagą na ,,specjalną’’ wizytę 
strażaków. 

                                                                                                                         
Rajd opisywała: 
Julia Środulska 
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Rajd siódmej klasy 

 
 
 
Rozmawiają dwie koleżanki na przerwie: 
- Moja najlepsza przyjaciółka ma 190 centyme-
trów wzrostu. 
- Koszykarka? 
Nie, lodówka. :D 
 
 
 
 
Jak się nazywa przesolona firanka? 
Zasłona. :) 
 
 
 
 
Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy? 
Pandoktor. ;)  
 
 
 
 
Jakie są ulubione ryby matematyka? 
Sumy. ;P 
      

 
 
                                                                                                                                

Żarty zebrała:  
 Julia Środulska 

Humor 
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Bartosz Woźniak 

Rebusy - rusz głową!!! 
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