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Wesołych wakacji życzy 

koło dziennikarskie!! 

          Wakacje!! 



 

 

 

 

 

1) Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowę. Jeśli trzeba grzecznie krótko odpo-

wiedz. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie zwracaj uwagi. 

2) Na plaży, pływalni i imprezie zawsze uważaj na swoją torbę, a szczególnie portfel, telefon. 

Wartościowe rzeczy zawsze trzymaj przy sobie.  

3) Nie skacz do płytkiej wody oraz do zbiorników zaniedbanych dnie, taki skok może skoczyć 

się urazem. 

4) W góry chodź po wyznaczonych szlakach i pod opieką dorosłych. Zaopatrz się w dobre 

buty  

5) Nad wodą pływaj tylko w miejscach strzeżonych tam gdzie jest ratownik. 

 

Dzielimy dzieci na dwie drużyny. Każda drużyna musi schować np. piłkę na podzielonym 

na pół podwórku. Zadaniem każdej drużyny jest odnalezienie piłki. Jeżeli osoba z przeciw-

nej drużyny wbiegnie na wasze pole możecie ją dotknąć po czym zostaje ona uwięziona 

aby ją uwolnić musimy znaleźć ich schowany przedmiot. Wygrywa drużyna która będzie 

posiadała dwa sztandary. 



 

 

„Szmaragdowy Atlas”            John Stephens 

 

Przeczytałam wiele rozmaitych książek. Od fantastyki do książek, które czyta mama. Przyznam nie natra-

fiłam na taką jaką jest „Szmaragdowy Atlas”. Niestety, nie ma jej w bibliotece szkolnej ani w publicznej 

w Gródku, kupiła mi ją babcia. Książka opowiada o trójce rodzeństwa Kate, Michaelu i Emmie. Pewnego 

dnia zostają oni porwani z domu przez siły ciemności. Kate, najstarsza z rodzeństwa pamięta ostatnie sło-

wa rodziców: ,,Pamiętaj ,że tata i ja bardzo Was kochamy. I że kiedyś znów będziemy razem. Obiecuję”. 

Teraz tułają się z sierocińca do sierocińca, nie wiedząc, gdzie są ich rodzice. Gdy jest szansa adoptowania 

całej trójki, ktoś zaniedbuje sprawę i muszą jechać do sierocińca w Cabridge Falls. Na miejscu ustalają, 

że są jedynymi dziećmi w ośrodku. 

Pewnego dnia znajdują księgę, dzięki której można podróżować w czasie za pomocą zdjęć. W tym mo-

mencie staną w oko w oko z księżną. Spróbują odnaleźć dzieci uwięzione przez nią i zrozumieć coś z wi-

zji Kate. 

Michael dowie się czegoś więcej o krasnalach, o których czytał w książkach. Oczywiście Emma też się 

zaprezentuje i pokaże, jaka jest waleczna a razem przekonają się, że magia istnieje. Rodzeństwo przeżyje 

niewiarygodne przygody—będą walczyć z wilkami, poznają Gabriela i czarodzieja Pyma. Spotkają prze-

szkody i może zwyciężą z Księżną. Mieli ratować rodziców a ratują cały świat. Mam nadzieję, że  zachę-

ciłam Was do przeczytania książki. 

                                   Julia Deryng Vb 

 



Paryż—Paryż jest miastem niezwykłym - stolica mody, kutlury, sztuki, nad którą 

dumnie góruje słynna wieża Eiffla. Paryż posiada szeroki wachlarz zabytków i atrak-

cji turystycznych, które są w stanie oczarować każdego. Udajemy się więc do Parku 

Luksemburkiego. Ogród jest  miejscem rekreacji i wypoczynku na Lewym Brzegu. 

Największą letnią atrakcją jest Fontanna Medyceuszy.  W wydzielonym miejscu 

można swobodnie poleżeć na trawie i piknikować. Centralnym punktem ogrodów 

jest ośmiokątny basenik Grand Bassin, wokół którego poustawiano krzesełka. 

 

Polska: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd to przede 
wszystkim tajemnicze zamki, ale także pięk-
ne panoramy, malownicze dolinki,  rozległe 
tajemnicze groty, wzgórza wapienne i jaski-
nie z nietoperzami. Największą atrakcją par-
ku jest Szlak Orlich Gniazd, który łączy 25 
zamków na wapiennych skałach, z których 
każdy ma ciekawą historię. Zamek w Boboli-
cach powstał w czasach panowania Kazimie-
rza Wielkiego. 

Londyn: The Making Of Harry Potter- Bardzo 
nietypowe miejsce, które musi odwiedzić 
każdy  szanujący się fan tej czarodziejskiej 
historii. Można wypić kremowe piwo (które 
było obrzydliwie słodkie), kupić własną 
różdżkę, czekoladową żabę, polatać na mio-
tle , wejść do biura Dumbledora, czy za-
mknąć w komórce pod schodami. Odpowie-
dzi na pytania jak powstał filmy. Dla fanów 
można polecić na koniec sklep z odjazdowymi gadżetami. 

 



 

 

 

 

 Składniki 
6 żółtek 

 2 jaja 
 1l mleka 3,2% tłuszczu 
 1 i 1/2 szklanka cukru. można użyć mniej jak ktoś lubi mniej słodkie 
1 op. cukru waniliowego (16g) 

1. Jaja i żółtka umieszczamy w wysokiej misce dodajemy tylko 
szklankę cukru , cukier waniliowy i miksujemy na puch, aż cu-
kry się rozpuszczą. 

2. W międzyczasie w wysokim garnku podgrzewamy mleko z 
resztą cukru. Gdy doprowadzimy go do wrzenia wlewamy cien-
kim strumieniem do miksującej się masy jajecznej. 

3. Po chwili mieszankę mleczno-jajeczną przelewamy z powrotem 
do garnka i podgrzewamy na średnim ogniu nieustannie mie-
szając Masa musi delikatnie zgęstnieć (konsystencja słodkiej 
śmietanki) nie może się zwarzyć! 

4. Garnek z masą mleczno-jajeczną umieszczamy w lodowatej ką-
pieli wodnej i studzimy aż będzie miała temperaturę pokojową. 

5. Następnie przelewamy masę do mniejszego naczynia 
(mieszczącego się w zamrażarce) i wstawiamy je tam by zaczę-
ło się mrozić. Trzeba pamiętać by zaglądać do masy co jakieś 
30-45 minut by ją zamieszać i utrzeć powstały lodowy szron , 
będziemy wtedy miały pewność, że lody będą gładkie bez więk-
szych kryształków lodu. 

6. Lody są już gotowe do jedzenia po 5 godzinach mrożenia. Po 
dłuższym leżakowaniu należy je wyjąć z zamrażarki i postawić 
w lodówce na kilkanaście minut by miały odpowiednią konsy-
stencję i łatwiej dawały się porcjować w gałki . 

  
   



 

                                     

Dnia 4 czerwca 2014 klasy 5 i 2b podstawówki wybrały się n wycieczkę do Warszawy . 

Zebraliśmy się pod szkołą o 6:00 wyruszyliśmy w długą podróż. Wycieczka odbyła się bez 

nieprzyjemnych  wypadków. Na miejsce dotarliśmy o 10:00 i od razu poszliśmy  do ZOO. 

Wiedzieliśmy tam śmieszne małpy, duże słonie, śpiące lwy, pływające rekiny  i ładnego 

osiołka  i wiele innych zwierząt.  Następnie poszliśmy do galerii. W Fast foodach każdy 

znalazł swoje ulubione jedzenie. W wolnym czasie rozeszliśmy się  po sklepach. Wszyscy 

kupili to, co chcieli. Kolejnym punktem wycieczki był Pałac Kultury i Nauki, gdzie spotka-

liśmy znana aktorkę Kingę Preis. Następnie windą wjechaliśmy na XXX piętro. Oglądali-

śmy stolice z lotu ptaka. Następnie zwiedziliśmy teatr „Lalka”, gdzie spotkaliśmy naszych 

opiekunów z warsztatów w Rozłogach. Pokazali nam cały teatr „od podszewki”. Potem 

poszliśmy do planetarium. Po drodze obejrzeliśmy z zewnątrz Belweder, gdzie przebywał 

Baracka Obama. W drodze do planetarium przeszliśmy połowę Warszawy. Każdemu bo-

lały nogi. W planetarium wszyscy położyliśmy się na leżakach i oglądaliśmy filmy z ko-

smosu w 3D. Po zwiedzeniu Warszawy wszyscy wsiedliśmy do autokaru i zmęczeni emo-

cjami podróży o 24:00 byliśmy w domu! 



Z okazji dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 9 maja zorganizo-
waliśmy Europejski Dzień Futbolu. Kilka tygodni wcześniej zaczęły się przygotowania 
do imprezy. Pani Alina Gościk napisała do ambasad krajów członkowskich, aby pozy-
skać materiały promocyjne oraz flagi państwowe. Opracowałyśmy scenariusz prze-
biegu turnieju oraz  Regulamin oceniania zespołów dopingujących.  Oprócz rozgry-
wek sportowych zależało  nam na  zaangażowaniu  całych klas do dopingowania swo-
ich  drużyn. Regulamin zakładał punktowanie zespołów dopingujących za przygoto-
wanie transparentów, flag, stroju kibica, przyśpiewek i okrzyków. Do dopingowania 
zaprosiliśmy rodziców i bliskich naszych uczniów – ta kategoria mogła przynieść dru-
żynom najwięcej punktów, gdyż za każdą osobę przyznawany był jeden punkt.  Moż-
na było otrzymać punkt za ogólną atmosferę spotkania i zachowanie Fair 
play.  Główną nagrodą za doping i przygotowanie całej  oprawy jest wyjazd na basen 
w Michalowie sponsorowany przez Radę Rodziców i Gminę Gródek. Było więc o co 
walczyć.  Z zainteresowaniem wszyscy czekali na piątek. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

Pierwszego dnia po wakacjach, pani się pyta uczniów: 

- Proszę powiedzcie mi gdzie spędziliście wakacje? 

Zgłasza się Jasio i mówi: 

- Ja, razem z rodzicami wylądowaliśmy na bezludnej wyspie. 

- To musiało być straszne! 

- Tak, ale żeby pani posłuchała jęki mojej mamy. To straszniejsze. 

- Niby dlaczego? 

- Bo mama wołała: Ratunku, pomocy ja tonę, chociaż nie była w wo-

dzie.  
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Opiekunowie: 

Elżbieta Greś, Halina Popławska 

Humor z zeszytów szkolnych… 

Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli 
stare gazety.  

**** 

Zginął pies z czarnym ogonem, do którego była przywiązana chora osoba.  

**** 

Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków niż przyszło. 


