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Na Dzień Taty chcę Ci złożyć 

Serdeczne życzenia, 

Byś mógł stu lat z nami dożyć, 

Nie wiedząc co to zmartwienia. 
 

 Dzień mający na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności ojcom 
obchodzony jest w wielu krajach w trzecią niedzielę czerwca. W Polsce (i Nikaragui) święto przypada 23 czerwca. 
Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, 
by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym 
dopełnieniem. W 1910 roku obchodzono go nieoficjalnie po raz pierwszy w niewielkim mieście Sokane. 
Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez 
kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć 
w Polsce święto ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki. 
Niemniej z roku na rok coraz więcej ojców może liczyć nie tylko na życzenia, ale i drobne upominki. A co kupić 
tacie z okazji Dnia Ojca? Ojcu, odwrotnie niż mamie, spodoba się zapewne coś użytecznego, codziennego. Każdy 
pan to w końcu gadżeciarz. Do takich ponadczasowych i przydatnych przedmiotów zaliczają się spinki 
do mankietów czy krawat. Należy jednak zwrócić uwagę, że krawat krawatowi nie równy i przy zakupie tego typu 
rzeczy warto podpytać mamy bądź przyjrzeć się w jakim typie ozdób gustuje tata. Dopiero wtedy prezent będzie 
udany. Popularnymi prezentami na ten dzień są: portfel, pióro, długopis, film, książka, kawa i różnego rodzaju 
akcesoria do jej parzenia. Kiedy uważasz, że tacie niczego nie brakuje, wspaniałomyślnie można dostarczyć mu 
niematerialnych wrażeń i wspomnień w formie lotu balonem, paralotnią czy w postaci ekstremalnej przejażdżki 
off-road. Cokolwiek by 
to było, należy pamiętać, że 
udany prezent na Dzień Ojca 
gwarantuje przestrzeganie 
jednej zasady: przy zakupie 
prezentu kierujemy się 
gustem taty, a nie własnym. 
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26 maja br. odbyła się uroczystość przekazania 

naszej szkole tablicy interaktywnej przez przedstawicieli 

ElektroEko (Organizatora Programu „Moje miasto bez 

elektrośmieci”), którzy osobiście przywieźli tablicę wraz 

z rzutnikiem multimedialnym oraz mikroskopy. Są to 

nagrody za zebranie zużytego elektrosprzętu podczas 

dwóch akcji Wielkiej Zbiórki Elektrośmieci i zajęcie 

III  miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym 

organizowanym przez Fundację Na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego 

postępowania ze zużytymi bateriami pt. „Czy baterie są jak bakterie?”.  

W tym roku uzbieraliśmy łącznie 8578 kg elektrośmieci! Ten imponujący wynik daje nam wysokie 

szanse w ubieganiu się o tytuł „Szkoła bez elektrośmieci”. Niecierpliwie oczekujemy decyzji Kapituły Konkursu.  

Uczniów do konkursu „Czy baterie są jak bakterie?” przygotowała Pani Monika Natkaniec, która 

również, jako Szkolny Koordynator Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, organizowała obydwie zbiórki 

zużytego sprzętu elektrotechnicznego.  

   Redakcja 

  

 

Marcin Kamiński  uczeń klasy 5b 
zajął III miejsce w konkursie 

„Czy baterie są jak bakterie?" 
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 13 czerwca na Stadionie Narodowym nasza 
reprezentacja  ponownie spotkała się z piłkarzami Gruzji.    
I podobnie jak za pierwszym razem, w listopadzie 
zeszłego roku, Polacy wygrali 4:0. Dlatego tym razem 
wielu kibiców spodziewało się „spacerku”. To nasza drużyna 
była zdecydowanym faworytem na tle niżej 
notowanego rywala, który w eliminacjach wygrał dotychczas zaledwie jedno spotkanie. 

 Oczywiście, po wygranej 4:0 pozytywnych elementów można znaleźć 
wiele. Robert Lewandowski potwierdził, że jest napastnikiem światowej klasy, 
najszybszy hat-trick w historii reprezentacji Polski i zarazem w eliminacjach 
do mistrzostw Europy w pełni pokazał jego wielkość. Arkadiusz Milik udowodnił, 
że fenomenalnie się rozwinął i po raz kolejny imponował skutecznością, a bramka 
po rewelacyjnym rozegraniu rzutu rożnego była prawdziwą ozdobą tego 
spotkania - lewa noga Milika to zabójcza broń tej reprezentacji. Są powody, by 
twierdzić, że reprezentacja jest na jak najlepszej drodze do walki o wielkie cele.  
 Powody do narzekań? Mecz z Gruzją nie układał się po myśli biało-
czerwonych. Gra nie wyglądała źle, Polacy tworzyli sytuacje, jednak 
zdecydowanie brakowało wykończenia. Można było mieć powody do lekkiego 
zaniepokojenia, jednak potwierdziło się, że trener Nawałka dysponuje 

indywidualnościami, które potrafią w trudnych chwilach 
„zrobić wielką różnicę”. Gruzini zaskakiwali dokładnością 
i wyszkoleniem technicznym, nie panikowali i rozgrywali 
piłkę w sposób odpowiedzialny. Kilka akcji, które 
przeprowadzili Gruzini, trzeba traktować jako przestrogę 
przed kluczowymi meczami w walce o wyjazd na Euro 2016.  
 Wynik lepszy od gry? W przypadku wygranej 4:0 
można odnieść takie wrażenie, ale biorąc pod uwagę to, 
czym dysponuje Adam Nawałka, trzeba patrzeć w przyszłość 
z optymizmem. W sobotę dostaliśmy grę, której do ideału 
jeszcze daleko, w której momentami było zbyt dużo przypadku i chaosu. Co jednak ważniejsze, dostaliśmy także 
bardzo wiele emocji, sytuacji i gry w piłkę na wysokim poziomie. Choć według przedmeczowych zapowiedzi to 

Polacy mieli dominować i prowadzić grę, trudno mieć pretensje o 
to, że nie zawsze gra tak wyglądała. Piłka pokazuje, że w ostatnich 
latach od prowadzenia gry ważniejsza jest skuteczność, 
a wykorzystanie indywidualności może zadecydować o końcowym 
sukcesie. Potencjał reprezentacji, na czele której stoi Lewandowski, 
mając obok siebie rewelacyjnych partnerów, jest widoczny gołym 
okiem. 
 
 

 Redakcja 

http://www.meczyki.pl/skroty/47600/polska_gruzja_40.html
http://www.meczyki.pl/skroty/47600/polska_gruzja_40.html
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 To idealny sport na słoneczne wakacyjne dni. Siatkówka plażowa jest ściśle 
powiązana w swojej historii z halowym pierwowzorem. Najprawdopodobniejszym miejscem 

narodzin tej dyscypliny sportu jest plaża Waikiki na Hawajach i rok 1915. 
Najczęściej jednak źródła lokują początki siatkówki plażowej w Kalifornii, 
gdzie powstały pierwsze boiska. Od roku 1996 jest to dyscyplina olimpijska. 
 Gra zdeterminowana jest przez podłoże. Podczas gry, odbywającej się 

na otwartej przestrzeni, dodatkową trudność stanowi tor 
lotu piłki (brak punktów odniesienia jak w sali sportowej), 
lub też nieoczekiwane zmiany jej prędkości i kierunku 
spowodowane wiatrem. Mimo że większość elementów 
techniki występuje zarówno w hali, jak i na plaży, to 
jednak piłka siatkowa-plażowa posiada odrębne, 
zmodyfikowane przepisy gry. Różnice występują również 
w taktyce gry. Wymiary boiska to 16 x 8 m (boisko w hali 
ma wymiary 18 x 9 m), nie ma linii środkowej. Teren 

do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie płaskiej i jednorodnej 
powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować 
kontuzje zawodników, piasek musi być drobnoziarnisty. Piłka jest z innego materiału niż 

piłka do gry w hali i ma mniejsze ciśnienie wewnątrz. Drużyna 
składa się z dwóch zawodników, nie ma trenera.  
Zasady gry: 

 gra się do dwóch wygranych setów do 21 pkt., wygrana 
        drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. W razie stanu 
        po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia (do 15 pkt.),  

 piłka może być odbita każdą częścią ciała, 
 zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki,  
 zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę 

        przeciwną, 
 wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza 

        boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną 
 w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska, 
 zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie, 
 w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych 

drużyn - nie jest to błędem, 
 dotknięcie siatki nie jest błędem, z wyjątkiem dotknięcia górnej taśmy, 
 nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą 

zajmować dowolne miejsce na boisku. 
 
      Małgosia Mendelewska i Kamilka Marzęcka, kl.IVc 
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Gimnazjum       

nr / im.

Liczba 

uczniów

54 1

70 5

71 1

72 12

73 10

74 4

76 2

78 2

165 3

M. Konopnickiej 1

 

Członkowie Kółka Dziennikarskiego przeprowadzili wśród naszych 

szóstoklasistów ankietę. Ankieterzy chcieli się dowiedzieć do jakich gimnazjów się 

wybierają. Na pytanie odpowiedziało 41 uczniów: 12 z kl.6a, 15 z kl. 6b i 14 z kl. 6c. 

Z analizy wynika, że najwięcej uczniów, 12, wybiera się do Gimnazjum nr 72 im. 

St. Przybyszewskiego (z kl. 6a – 3, 6b – 4, 6c – 5); do Gimnazjum nr 73 im. J. H. 

Wagnera, 10 (z kl. 6a – 2, 6b – 6, 6c – 2); do Gimnazjum Integracyjnego nr 70, 5 

(z kl. 6a – 2, 6b – 0, 6c – 3); do Gimnazjum nr 74 im. W. Górskiego, 4(z kl. 6a – 1, 

6b – 0, 6c – 3); do Gimnazjum nr 165 im. J. Lelewela, 3 (z kl. 6a – 1, 6b – 2, 6c – 0); 

do Gimnazjum nr 76 im. Gen. St. Maczka, 2 (z kl. 6a –0, 6b – 1, 6c – 1); 

do Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich, 2 (z kl. 6a – 1, 6b – 0, 6c – 1); 

oraz po jednym uczniu do Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego (z kl. 6c), 

do Gimnazjum nr 54 im. A. K. ks. Czartoryskiego (z kl. 6b) i do Gimnazjum  im. 

M. Konopnickiej w Legionowie (z kl. 6b). 
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W całej historii ludzkości jest kilka wydarzeń, które są jak kamienie milowe, jak znaki 

odmierzające rozwój cywilizacji. Jednym z nich jest wizyta człowieka na Księżycu. 

Mistyfikacja czy przełom dla ludzkości? Spisek czy triumf cywilizacji? Te pytania 

nieustannie towarzyszą relacjom z wizyty amerykańskiej załogi na Księżycu z 20 lipca 1969 roku, 

czyli od dnia, gdy Neil Armstrong wysiadł ze statku kosmicznego Apollo 11. Są na świecie całe 

stowarzyszenia, broniące tezy, że Amerykanie swoje lądowanie zafałszowali, odegrali je w studio – a 

co za tym idzie, że fotografia, którą tu widać, jest pozowana. Tezy potwierdzające tę teorię bez 

kłopotu można znaleźć w Internecie, jest ich sporo. Choć chyba mniej niż tekstów, zachwalających 

triumf amerykańskiej myśli technicznej, możliwości i zaangażowanie, które doprowadziły do tego, że 

człowiek postawił swoją stopę na Księżycu. 

Zdjęcie, na którym widać Neila Armstronga obok wbitej w księżycowy krajobraz flagi USA 

zrobił któryś z jego towarzyszy podróży – Michael Collins lub Edwin E. Aldrin, Jr. albo – jak chcą 

wyznawcy teorii o mistyfikacji – jakiś zwykły, anonimowy fotograf, pracujący na zlecenie NASA 

opracowującej mistyfikację. 

I to w tej fotografii jest najciekawsze – niezależnie od tego czy jest prawdziwa, czy nie, 

i tak jest fascynująca. Nie ma znaczenia jej autor, nie ma znaczenia aparat jakim została wykonana, 

nikt nie ocenia jej w kategoriach artyzmu, kompozycji, użycia światła. Mimo to nadal jest 

fotografią-legendą, która, od prawie 50 lat, jest pretekstem do debat angażujących dyskutantów 

z całego świata – prawda czy fałsz?     

Redakcja 
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Wiem, że uwielbiasz pływać. 
Musisz jednak wiedzieć, że nie każde miejsce nadaje się 
do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, które 
mogą się stać przyczyną trwałego kalectwa, kiedy po skoku do wody 
uderzysz w nie np. głową. Korzystaj tylko z wyznaczonych kąpielisk 
pod opieką dorosłych!  
Osy, pszczoły i szerszenie są szczególnie 
niebezpieczne w pobliżu swoich gniazd. 
Dlatego nie wolno do nich się zbliżać lub 

ich niszczyć. Gdy owady cię zaatakują, unikaj gwałtownych ruchów. Jeżeli to 
możliwe poszukaj schronienia w ciemnym pomieszczeniu. Po użądleniu 
natychmiast powiadom o tym dorosłych. Pszczoły w odróżnieniu od os i szerszeni, 
które mogą żądlić wielokrotnie, zostawiają w miejscu użądlenia żądło. Nie próbuj 
samemu go usunąć, ponieważ możesz uszkodzić znajdujący się na jego końcu 
pęcherzyk jadowy. Gdy żądła nie ma, w celu zmniejszenia bólu i obrzęku, przyłóż 
zimny okład, przetrzyj bolące miejsce octem lub plastrem cebuli. W przypadku użądlenia w szyję lub jamę ustną 
przepłucz usta roztworem soli kuchennej. Nie drap miejsca użądlenia! 

Gdy poczujesz gaz…  
- zamknij główny zawór gazu w mieszkaniu;  
- nie włączaj światła, urządzeń elektrycznych, nie zapalaj zapałek 
  lub zapalniczek, bo może dojść do wybuchu;  
- jak najszybciej powiadom o zagrożeniu dorosłych, a ci powinni  
  powiadomić administrację budynku;  
- o niebezpieczeństwie powiadom krzykiem lub zapukaj do sąsiadów; 

- nie używaj dzwonków elektrycznych, nie korzystaj z wind;  
- otwórz szeroko okna, żeby przewietrzyć pomieszczenia;  
- wyjdź na zewnątrz budynku;  
- nawet przypadkowe wygaszenie płomienia na kuchence gazowej podczas gotowania może doprowadzić  
  do ulatniania się gazu, a w efekcie do wybuchu;  
- dzwoń po pomoc: 992 (pogotowie gazowe), 112 (wspólny dla wszystkich służb ratowniczych). 

Pamiętaj!  Jeżeli w pomieszczeniu wyczuwasz zapach gazu, obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia! 
 
Pożary w kuchni, z uwagi na znajdujące się w niej urządzenia gazowe 
i elektryczne, zdarzają się często. Pamiętaj więc, że do ugaszenia ognia 
powstałego wskutek zwarcia w przewodach elektrycznych lub palącego się 
tłuszczu na kuchence gazowej, w żadnym wypadku nie używaj wody! 
W pierwszym przypadku pamiętaj o odłączeniu wtyczki przewodu z gniazdka. 
Ugaś pożar solą kuchenną lub sodą do pieczenia. Jeżeli zaś ogień jest nieduży 
i pali się tylko na patelni możesz go ugasić przykrywając naczynie. Zrób to jednak 
bardzo ostrożnie!  
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Lekarstwa mają różną postać. 
Czasami wyglądają jak kolorowe cukierki, jednak niewłaściwie stosowane mogą 
być bardzo niebezpieczne dla twojego organizmu. Gdy poczujesz się źle, nie 
próbuj leczyć się sam. Powiedz o tym dorosłym, którzy na pewno pójdą z tobą 
do lekarza i to on zdecyduje jaki lek powinieneś przyjmować. Pamiętaj, że 
lekarstwa stosowane niewłaściwie mogą odnieść zupełnie inny skutek 
do zamierzonego, a czasami doprowadzić nawet do śmierci! 

W domu używa się wielu substancji chemicznych. 
Służą one do utrzymania czystości w kuchni lub łazience. Nie wolno ich 
w żadnym wypadku pić! Gdy jednak ktoś z Twojego młodszego rodzeństwa przez pomyłkę wypije trującą substancję, 
natychmiast powiadom rodziców i zadzwoń na pogotowie ratunkowe pod numer alarmowy 999 lub do straży pożarnej – 998. 
Pamiętaj! Nie wolno podawać w takim przypadku niczego do picia! Zabezpiecz substancję, która została spożyta i pokaż ją 
lekarzowi. Pomoże to w szybkim podjęciu właściwego leczenia. 

Jeżeli zauważysz ogień w swoim domu, natychmiast powiadom o tym fakcie 
znajdujące się w nim osoby dorosłe. Gdy ich nie ma, nie podejmuj sam próby 
ugaszenia pożaru, bo możesz ulec poparzeniu lub w zależności od przyczyny jego 
powstania porażeniu prądem elektrycznym. O ile to możliwe, zadzwoń pod numer 
alarmowy straży pożarnej 998, podaj dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko 
oraz numer telefonu, z którego dzwonisz. Następnie, jak najszybciej wyjdź 
z mieszkania i powiadom o pożarze sąsiadów. Jeżeli natomiast pożar zaskoczy Cię, 
i jego rozmiar będzie duży, bezzwłocznie skieruj się do wyjścia. Uczyń to 
przesuwając się do drzwi na czworakach. Uchroni cię to od szkodliwego dymu 
i wysokiej temperatury, które skupiają się w górnych partiach pomieszczenia. 

Do twarzy przyłóż zmoczony wodą ręcznik. W żadnym wypadku nie chowaj się w szafach, zakamarkach, za firanami lub 
zasłonami. Nie uchroni cię to od ognia, a ratownikom utrudni odnalezienie 
ciebie. Nie otwieraj okien! Powietrze z zewnątrz spowoduje, że wzrośnie 
intensywność pożaru. 

Zasady prawidłowej ewakuacji 
- zwracaj uwagę na znaki ewakuacyjne (zielone strzałki, pożarnicze tablice 
  informacyjne); 
- podczas przejścia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych  
  poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji; 
- przy silnym zadymieniu, poruszaj się w pozycji schylonej lub 
   na czworakach; usta w miarę możliwości zasłoń ręcznikiem, chustką zmoczoną w wodzie – ochroni Cię to przed dymem 
   i wysoką temperaturą oraz ułatwi oddychanie; 
- nie zatrzymuj się, ani nie poruszaj w kierunku przeciwnym do wyznaczonego kierunku ewakuacji; nie korzystaj z wind;  
- nie popychaj, nie wyprzedzaj, nie krzycz, nie wywołuj paniki, staraj się uspokoić innych; 
- bądź ostrożny – droga ewakuacyjna często prowadzi schodami w dół, więc łatwo o wypadek;  
- podporządkuj się poleceniom ratowników (osobom prowadzącym ewakuację);  
- w przypadku odcięcia drogi ucieczki przez dym lub płomienie pozostań w pomieszczeniu, zamknij drzwi (nie na klucz!),  
  uszczelnij je mokrym ręcznikiem, otwórz szeroko okna, wzywaj głośno pomocy (możesz użyć gwizdka lub latarki) i czekaj 
  na pomoc.       

           KONIEC Redakcja 
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Zobaczyć niewidoczne ruchy, usłyszeć niesłyszalne dźwięki. 

Wspaniałe czy straszne? Trudno powiedzieć. 

 Poznajcie „mikroskop badający ruch”, narzędzie do przetwarzania obrazu, które 
odsłania mikroskopijne zmiany w ruchu i kolorze, niewidoczne dla nas gołym okiem. 
Badacz Michael Rubinstein pokazuje serię oszałamiających filmików o tym, jak 
technologia może wyśledzić puls i bicie serca człowieka ze zwykłego nagrania. 
Dowiadujemy się też, jak można odtworzyć rozmowę, zwiększając ruchy spowodowane 

przez fale dźwiękowe odbite od paczki chipsów. Niezwykle inspirujące i przerażające użycia tej 
technologii to coś, co trzeba zobaczyć.  
Od kilku stuleci mikroskopy pokazują nam 
świat organizmów, którego sami nie 
potrafimy dostrzec. W 2014 roku Michael 
Rubinstein wynalazł mikroskop inny niż 
wszystkie. Nie powiększa on przedmiotów 
lecz śledzi zmiany. Znaczy to, że odkrywa 
najmniejsze ruchy i zmiany kolorów ludzi 
i obiektów. Mikroskop działa na zasadzie 
analizowania zmiany światła i stosowania 
technik przetwarzania obrazów. Każdemu 
z nas skóra zmienia kolor kiedy krąży pod 
nią krew. Siedząc obok osoby nie widzimy 
tego. Dzięki wynalazkowi Rubinsteina 
możemy zobaczyć ludzki puls, a nawet 
w którą stronę płynie krew! Ten nietypowy 
mikroskop znajdzie zapewne wiele 

zastosowań. Może być wykorzystany np. do odtwarzania dźwięków z obrazu z zarejestrowanym 
przedmiotem (np. paczką chipsów, rośliną itp.) znajdującym się w pobliżu źródła dźwięku. Jest to 
możliwe, dzięki wzmocnieniu i przetworzeniu drgań nagranego przedmiotu. Co ciekawe, umieszczenie 
kamery za dźwiękoszczelną szybą nie wpływa na jakość odtwarzanego dźwięku. 
Zachęcam do obejrzenia wystąpienia naukowca, w którym prezentuje on swój wynalazek. Szczególnie 
ciekawe są filmy wzmocnionych obrazów. Polecam! 
 
http://www.ted.com/talks/michael_rubinstein_see_invisible_motion_hear_silent_sounds_
cool_creepy_we_can_t_decide?language=pl 
 
 

Ola Maszczyk, kl. IVc 

Zmiana koloru twarzy widziana po wzmocnieniu 

obrazu 

Obraz oryginalny 

Obraz wzmocniony 

Kamera 

Głośnik 

Obserwowany  
obiekt 

Przygotowanie eksperymentu 
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Kermit żyje! 
Odkryto żabę, która wygląda jak najsłynniejszy z Muppetów. 

 Mieszka w lasach 

deszczowych Kostaryki, jest 

zieloniutki, ma przepiękne oczy 

i wygląda niemal dokładnie jak 

żaba Kermit. Nowo odkryta 

przez naukowców żaba z gatunku 

szklenicowatych ma jak w banku, 

że będzie sławna! 

Hyalinobatrachium dianae, nowy 

gatunek żaby szklanej, po raz 

pierwszy został opisany przez 

Briana Kubickiego, założyciela Kostarykańskiego Centrum Badań Płazów. Jest tak podobny 

do Kermita - kultowego bohatera „Muppetów” Jima Hensona - jak to tylko możliwe: jest soczyście 

zielony i ma białe oczy z czarnymi kreskami. Sami zobaczcie! Żyjący w rzeczywistości sobowtór 

Kermita różni się od innych szklenicowatych wyjątkowym dźwiękiem, który wydaje, oraz kilkoma 

cechami fizycznymi. Wśród rodziny żab szklanych jest ponad 100 gatunków. Ich nazwa pochodzi 

od niezwykle przezroczystej skóry, przez którą widać organy wewnętrzne. Ciekawe, czy nowy 

gatunek żaby potrafi grać na ukulele i czy dogaduje się z modnymi świnkami? ☺ 

 Zalipie to niewielka wieś w województwie małopolskim, słynąca z malowanych w kwiatowe 

wzory chat. Zwyczaj ten narodził się na przełomie XIX i XX wieku, a tradycja ozdabiania domów 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Dziś we wsi stoi 20 malowanych chat. Kwiatowe 

fasady ma również ośrodek zdrowia i straż pożarna. Malarki z Zalipia dekorują również stodoły, 

studnie, ławki, kurniki, płoty, a nawet budy dla psów. Wnętrza wielu zalipiańskich domów są bogato 

zdobione motywami kwiatowymi oraz haftami. Jeśli szukacie inspirującego miejsca na letni wypad, 

koniecznie zajrzyjcie do Zalipia. Malarki chętnie oprowadzają po swoich domach i udowadniają, że 

kultura ludowa jest wciąż żywa i ma się naprawdę dobrze! 

 

 

 

 

 

                      

  

 Redakcja  

Prawdziwa Żaba i Kermit Żaba 

kuchnia 

budka dla ptaków 

łazienka sypialnia 
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 Zbliża się lato, kończy się rok szkolny… 
Chciałabym Was zachęcić do spędzenia 
wakacji w polskich górach.  
 Tatry to najwyższe pasmo górskie 
w Karpatach i jednocześnie najwyższe góry 
w Polsce. Całe Tatry są rezerwatem 
przyrody, co oznacza, że wolno poruszać się 
jedynie po wyznaczonych szlakach 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Żyje tu 
wiele gatunków zwierząt, np. niedźwiedź 
brunatny, kozice, orlik oraz rosną rośliny, 
których nie spotkamy w innych częściach 
kraju. Pamiętaj, by przed wyjściem w góry dobrze zaplanować każdą wycieczkę. Weź 
ze sobą plecak, a w nim mapę, telefon, coś do picia, jedzenie, ubranie - bluzę lub 
przeciwdeszczową kurtkę, bo pogoda w górach szybko się zmienia. Warto mieć też 
odpowiednie buty, najlepiej za kostkę. 
 Obowiązkową wycieczką jest wędrówka nad Morskie Oko. To jedno z największych 
górskich jezior i najpiękniej położonych, otoczone najwyższymi szczytami Tatr. Jest wiele 

pięknych dolin, szczególnie polecam Wam Dolinę 
Gąsienicową, Roztoki, Chochołowską (gdzie 
zobaczymy wypas owiec i spróbujemy sera 
oscypka prosto z bacówki), Dolinę Kościeliską, 
w drodze do której jest wiele jaskiń. Popularnym 
i jednym z wyższych szczytów jest Kasprowy 
Wierch, na który możemy wejść szlakiem lub 
wjechać kolejką linową. Wędrując szlakami 
możemy odpocząć w schroniskach, można tam 
schronić się przed złą pogodą i zjeść ciepły posiłek. 
Polecam Wam zbierać pamiątkowe monety-

medale z wizerunkami schronisk, a także zbierać punkty za przebyte kilometry na szlakach, 
za które można zdobyć górskie odznaki GOT PTTK. 
Po całym dniu na szlaku możemy odpocząć 
i popływać w jednym z aqua-parków. Warto 
odwiedzić też Zakopane, największe miasto 
w Tatrach, nazywane „stolicą Tatr”. Najsłynniejsza 
ulica to Krupówki, gdzie jest wiele restauracji, 
sklepów i ulicznych „zabawiaczy”. Można tu zakupić 
m.in. pamiątki i wyroby regionalne. 
Ważnym punktem dla kibiców jest Wielka Krokiew - 
skocznia narciarska, gdzie co roku odbywają się 
letnie i zimowe zawody w skokach narciarskich. 
W mieście są też muzea, w których możemy poznać  
kulturę góralską oraz okoliczne zabytkowe skanseny 
i sanktuaria. Polskie góry są piękne! Mimo zmęczenia na szlaku, malownicze widoki 
wynagradzają wszystko. Kto raz je odwiedzi, z pewnością będzie chciał tam powrócić 
ponownie. Polecam serdecznie i życzę udanych wakacji.  
Do zobaczenia na szlaku :)  
 
         Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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Lemoniada
    

 Składniki 

 7 cytryn  

 200 g (1 szkl.) cukru  

 1,5 l zimnej wody  

 świeża mięta 
 

 
 

1. Wycisnąć sok z 6 cytryn, zbierając 1 szklankę soku. Aby 

ułatwić sobie pracę, MOCNO przycisnąć cytryny ręką do blatu kuchennego i przeturlać 

przed przecięciem na pół i wyciskaniem. 

2. W 3,5 litrowym  dzbanku wymieszać 

1 szklankę soku cytrynowego z 1 szklanką 

cukru i 6 szklankami zimnej wody. Dolać 

wody do smaku, dodać kilka plasterków 

cytryny i listków mięty. Schłodzić 

i podawać z lodem. 

 

Smacznego! 

 

Kasia i Marysia Zalewskie, kl. IVa 

Zakopane, ul. Krupówki  

Schronisko w Tatrach  

Morskie Oko  

Morskie Oko  
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Wkrótce wakacje i zapewne wielu z Was będzie spędzać wolny czas na łonie natury – w lesie, nad jeziorem czy na wsi. Zetkniecie się 
z wieloma różnymi „robalami”.  W Polsce żyje około 28–34 tysięcy gatunków owadów, lecz tylko kilka (na szczęście) z nich może zagrozić zdrowiu 
człowieka. Niektóre z tych gatunków najlepiej omijać z daleka. Statystyki dowodzą, że co roku z powodu ukąszeń przez owady trafia do szpitali kilka 
tysięcy ludzi, są to osoby uczulone na toksyny zawarte w jadzie tych stworzeń. U osób uczulonych występują poważne komplikacje zdrowotne, 
a w najgorszych przypadkach skończyć się może hospitalizacją lub zgonem. Co ciekawe, sporo osób nawet nie wie, że jest uczulona. Objawy takiej alergii 
przeważnie nigdy nie pojawiają się po pierwszym użądleniu. Po ataku pszczoły, osy czy szerszenia zazwyczaj w miejscu użądlenia odczuwamy silne 
pieczenie skóry, po czym pojawia się opuchlizna, która po jakimś czasie u osoby zdrowej zanika. Inny przebieg po ataku jadowitego owada występuje 
u alergika – w wyniku ukąszenia może pojawić się zapaść, duszność, opuchlizna całego ciała, zaburzenia krążenia czy nawet atak serca, który może 
skończyć się tragicznie.  

Poniżej przedstawiamy listę jadowitych i niebezpiecznych owadów żyjących w Polsce, na które powinniśmy uważać. 
Trzmiel pospolicie nazywany bąkiem, należy do rodziny pszczołowatych. W naszym kraju występuje  kilka odmian 
tego owada. Jego ciało pokryte jest gęstymi drobnymi włoskami w kolorze żółtym z czarnymi paskami. Jest uzbrojony 
w długie ostre żądło z jadem, atakuje w momencie zagrożenia, gdy zostanie nadepnięty bosą stopą przez człowieka 
czy w momencie zbierania kwiatów na łące jak niechcący złapiemy owada w rękę. Owad ten nie zostawia w ciele 
żądła jak pszczoły. Po użądleniu odczuwamy silne pieczenie, pojawia się w tym miejscu sina kropka i opuchlizna, 
która to po kilku dniach sama znika. U osoby uczulonej takie spotkanie może wywołać wstrząs i problemy 
zdrowotne. Trzmiele, mimo dużych rozmiarów oraz odstraszającego wyglądu, są z natury pożytecznymi  
i spokojnymi owadami, unikają kontaktu z człowiekiem. 

Osa występuje dosłownie wszędzie tam gdzie żyje człowiek. W dorosłym stadium może dorosnąć do 2,5 cm długości, 
ma ubarwienie żółto-czarne oraz smukły odwłok uzbrojony w jadowite żądło. Owady te od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni są dosłownie zmorą dla ludzi, potrafią być natrętne i bez powodu zaatakować dotkliwie żądląc. Osy żeby 
uśmiercić człowieka musiałyby użądlić kilkaset razy. W miejscu użądlenia na ciele pojawia się coś w rodzaju bladej 
krosty, która swędzi i mocno piecze. Po upływie kilku godzin może wystąpić opuchlizna, a po kilku dniach ropień. 
Osoby uczulone na jad os mogą mieć zaburzenia krążenia krwi, skrócony oddech czy nawet zapaść. Osy są najbardziej 
agresywne pod koniec lata, należy uważać na te owady, gdy wybieramy się na spacery do lasu czy na działkę. 

Pszczoła jest pożyteczna. Produkuje pyszny miód i zapyla kwiaty, co nie znaczy, że jest to bezpieczny owady. Jest 
owadem hodowlanym. Pszczelarze budują im specjalne domki zwane ulami, gdzie spokojnie sobie żyją i zbierają nektar, 
który w późniejszej fazie przerabiają na miód. Niekiedy zdarza się, że cały rój pszczeli ucieka z ula i szuka nowego 
miejsca zamieszkania, wtedy osiedla się w różnych dziwnych miejscach. Często są to stare strychy domostw, las czy 
ogrody działkowe. Taki rój jest niebezpieczny dla człowieka. Gdy zobaczymy coś w rodzaju zawieszonego worka 
na gałęzi, przy którym krążą owady, nie należy się do niego zbliżać i koniecznie musimy powiadomić odpowiednie 
służby, najlepiej zadzwonić po straż pożarną. Zdezorientowane i rozwścieczone pszczoły, broniąc królowej, mogą 

zaatakować w ciągu ułamka sekundy. Taki atak setek czy tysięcy pszczół może skończyć się dla człowieka bardzo tragicznie. Po użądleniu, pszczoła 
zostawia w ciele ofiary żądło z jadem, po czym zdycha. Miejsce ukąszenia piecze i swędzi oraz zaczyna puchnąć.  
Szerszeń należy do najbardziej jadowitych i niebezpiecznych owadów w Polsce. Już jedno jego użądlenie powoduje 
ogromny ból i pieczenie. Ciało jego jest intensywnie żółte z czarnymi paskami. Dorosły osobnik może dorastać  
do 5 cm długości, jego odwłok jest wyposażony w długie jadowite żądło. Zakłada swoje gniazda w opuszczonych 
budowlach, w wiejskich zabudowaniach gospodarczych, na drzewach,  w lasach. Gniazda szerszeni mają wygląd 
dużej owalnej piłki koloru szarego papieru. Gdy coś takiego zauważymy nie należy tego kopać, szturchać kijem 
i zbliżać się. Owady są agresywne i potrafią zaatakować człowieka w mgnieniu oka, dosłownie kilka użądleń 
szerszenia może spowodować śmierć czy poważne kłopoty zdrowotne. Po użądleniu odczuwamy silny piekący ból , 
a nasze ciało zaczyna puchnąć. Osoby wrażliwe na jad szerszenia mogą nawet nie przeżyć takiego spotkania, więc 
gdy uczuleniowiec zostanie ugryziony, powinien bezzwłocznie udać się do szpitala. 

 Pająk krzyżak praktycznie nie zagraża człowiekowi i nie jest niebezpieczny, lecz w niektórych sytuacjach dojść może 
do ugryzienia. U osób uczulonych mogą pojawić się spore kłopoty. Pająki krzyżaki z natury nie polują na ludzi lecz 
na owady, które wpadają w ich sieci. Bronią i narzędziem do polowania są ostre kły jadowe. Ofiara wpadająca  
w pułapkę jest szybko paraliżowana jadem i pożerana, ukąszenie człowieka może być tylko przypadkowe. Najczęściej 
do takich sytuacji dochodzi podczas wędrówek po lesie, gdy nieopatrznie wejdziemy w pajęczynę i rozgnieciemy ręką 
pająka na ciele lub podczas snu. W miejscu ukąszenia może dojść do zmian skórnych takich jak rumień czy lekka 
opuchlizna. Osoby wrażliwe na toksynę zwierzęcia powinny udać się po pomoc medyczną. W Polsce wskutek 
ugryzienia pająka krzyżaka  jak do tej pory nie odnotowano żadnych poważnych powikłań czy zgonów. 
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Kleszcz jest pajęczakiem należącym do rodziny roztoczy. Owady te są dosłownie przystosowane do picia krwi. Częstymi 
ofiarami kleszczy są migrujące po lasach dzikie zwierzęta, a także psy, koty oraz ludzie. Owady zamieszkują przeważnie 
tereny leśne, najchętniej lubią przebywać na łąkach na skraju lasów, gdzie czatują nawet miesiącami na swoją ofiarę. 
Wygłodniały owad jest niewielkich rozmiarów, przez co jest trudno go zauważyć, lecz po napojeniu się krwią powiększa 
się kilkanaście razy. Polują na nosiciela w długich trawach, na gałązkach krzewów i drzewach liściastych. Należy  
do bardzo niebezpiecznych owadów, ponieważ jest nosicielem wielu groźnych chorób, takich jak borelioza czy u 
zwierząt domowych babeszjoza, które nie leczone antybiotykami prowadzą do uszkodzenia narządów wewnętrznych. 

Zwierzę bez odpowiednio szybkiej kuracji medycznej może zdechnąć. Na ukąszenie kleszcza narażeni jesteśmy podczas grzybobrania i spacerów po 
lesie. Wchodząc do lasu musimy pamiętać, że należy założyć na głowę czapkę, odpowiednie buty, spodnie i kurtkę. Nie wolno bagatelizować zagrożenia, 
ponieważ możemy zostać zarażeni przez kleszcza boreliozą. To choroba przewlekła, trwa latami i, w późniejszym stadium, jest trudna do wyleczenia. 
Giez lub inaczej bąk – to muchówka z rodzaju gzowatych. Owad jest bardzo niebezpieczny dla zwierząt i ludzi. 
Wgryza się w ciało ofiary pozostawiając w nim larwy. Podobny jest do pszczoły, tylko że jest dużo od niej większy. Gzy 
uwielbiają przebywać na pastwiskach, na których pasą się zwierzęta hodowlane, panują tam idealne warunki do ich 
rozrodu. Niezauważone przez człowieka mogą też ukąsić i pozostawić w ciele swoje larwy, które są przyczyną 
zakażenia i powodują ciężkie schorzenia mogące prowadzić nawet do śmierci. Ludzie są najbardziej narażeni  
na ukąszenie gza podczas wypoczynku na łąkach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne. Po wyjściu z wody możemy nie 
zauważyć jak pasożytnicza mucha na nas usiądzie i zacznie wgryzać się w ciało. Po takim ataku na skórze widoczna 
jest niewielka stróżka krwi i pojawia się silne swędzenie oraz napuchnięty rumień. Warto wtedy udać się do lekarza po pomoc.  

Turkuć podjadek, chociaż większość życia spędza pod ziemią, jest niebezpieczny w kontakcie z człowiekiem. 
Jego pancerz jest bardzo twardy, ma ostre łopatowate odnóża i silne szczękoczułki, którymi mocno gryzie. 
Na jego ukąszenia są narażeni amatorzy ogródków działkowych i rolnicy. Osoby pracujące przy pieleniu czy 
przekopywaniu gleby mogą niechcący owada złapać w rękę. Ugryzienie turkucia podjadka jest bardzo bolesne 
i grozi zakażeniem zarazkami tężca. W przypadku zranienia przez turkucia podjadka należy natychmiast udać 
się do lekarza, gdzie otrzymamy fachową pomoc i zastrzyk przeciwtężcowy. Przez niektórych zapalonych 
amatorów wędkarstwa turkuć jest używany jako skuteczna przynęta na duże ryby, więc tym bardziej wędkarze 
powinni mieć się na baczności zakładając go na haczyk.  

Pchła jest malutkim bardzo skocznym owadem, żeruje przeważnie na wszystkich gatunkach dzikich 
i domowych zwierząt, w razie konieczności nie pogardzi też człowiekiem. Jest roznosicielem bardzo groźnych  
i śmiertelnych dla ludzi i zwierząt chorób. Wywołuje alergiczne pchle zapalenie skóry, świąd, wskutek utraty 
krwi – anemię, a nawet śmierć. Także przenosi tasiemce psie na zwierzęta domowe i ludzi, w szczególności tym 
pasożytem zagrożone są małe dzieci. Ten mały skoczny krwiopijca jest odpowiedzialny za roznoszenie takich 
śmiertelnych zarazków chorobotwórczych jak dżuma, tularemia, wąglik, gorączka śródziemnomorska, 
endemiczny dur mysi czy wirus kociej białaczki. Pchła gryzie człowieka w momencie braku jej poprzedniego 
nosiciela, powodem może być śmierć szczura w piwnicy czy kota, wtedy hordy wygłodniałych pcheł zainteresują 
się naszymi nogami i dotkliwie pogryzą pijąc naszą krew. Objaw takiego ataku widoczny jest na wysokości skarpetek, zaczerwieniona skóra i swędzenie. 

Mrówka leśna kowal – spotkać ją możemy przeważnie w lasach lub na ich skrajach, gdzie owady budują swoje 
ogromne mrowiska. Spacerując po ścieżkach leśnych musimy uważać gdzie stawiamy stopy czy siadamy żeby 
odpocząć. Czerwone mrówki leśne są bardzo powszechne i opanowały znaczną część leśnych terenów. Jeśli zdarzy 
się, że niechcący usiądziemy na ich mrowisko czy wdepniemy butem to możemy narazić się na bardzo 
nieprzyjemne spotkanie z tymi pracowitymi owadami. Ukąszenie przez mrówkę leśną jest bardzo bolesne, 
w miejscu ukąszenia czujemy dotkliwy piekący ból i po chwili na skórze pojawia się sporych rozmiarów bąbel.  
U zdrowego człowieka, odpornego na jad mrówczy, poboli trochę i przejdzie. Inna sytuacja jest u uczuleniowców. 
Ugryzienie przez mrówkę może wywołać stan alergiczny, zapaść, skrócony oddech czy nabrzmienie całego ciała, 

jest tak samo niebezpieczne jak ukąszenie osy czy szerszenia, więc należy uważać na te owady i w razie konieczności udać się do lekarza.  
Meszka – owad żyje w dużych rojach na terenach podmokłych i wilgotnych. Rój meszek często atakuje 
bezbronne bydło hodowlane pasące się na pastwiskach. Stada latających meszek gryzą niemiłosiernie, aż 
do krwi. W okresach masowego wylęgu od maja do lipca stają się utrapieniem mieszkańców pobliskich terenów. 
Mała muszka nie odróżnia człowieka od zwierzęcia, więc atakuje też nasze ciała. Skóra ludzka pokąsana przez 
te niewielkie muszki bardzo swędzi i piecze. Podrażnione swędzeniem miejsca ugryzień, podczas snu w nocy, są 
nieświadomie rozdrapywane, co w krytycznych przypadkach powoduje otwarte rany, które później infekują się 
i podchodzą ropą. Szczególnie narażone na ukąszenia meszek są osoby wypoczywające nad wodą, ogrodnicy, 
rolnicy oraz spacerowicze w parkach. Owady są bardzo aktywne i dokuczliwe w ciepłe dni przed burzą czy 
deszczem. Wtedy zbijają się w duże roje i naprawdę mogą dotkliwie nas pokąsać. W przypadku ostrej reakcji 

alergicznej należy udać się do specjalisty.         Redakcja 
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Lipiec, wakacje, a za oknem słota. Co robić, żeby się nie nudzić? 
A może nauczyć się w kilka minut ciekawych trików, które 
będziesz mógł zaprezentować w kręgu rodziny i przyjaciół? 
Sztuka iluzjonistyczna nie jest trudna – tylko trzeba wiedzieć 
jak ją wykonać. Poniżej znajdziesz ciekawe opisy ze 
sztuczkami. Opanowanie ich zagwarantuje znajomym dużo 
fajnej zabawy. Zdobytą wiedzę możesz wykorzystać na 
imprezach, spotkaniach rodzinnych i wszędzie tam, gdzie 
będziesz miał widzów. Życzymy udanej zabawy. 
ZGADYWANIE DATY URODZENIA 

Poproś kolegę, aby pomyślał liczbę oznaczającą miesiąc jego urodzenia, pomnożył ją przez 2 i dodał 
5. Tę ostatnią sumę ma jeszcze pomnożyć przez 50, a do wyniku dodać swój wiek liczony w latach. 
Poproś kolegę o podanie ostatniej liczby i w pamięci odejmij od niej 250. Dwie ostatnie cyfry 
otrzymanej liczby dadzą wiek kolegi, a dwie pierwsze jego miesiąc urodzenia (jeśli otrzymana liczba 
jest trzycyfrowa, to pierwsza cyfra oznacza miesiąc).  
ZACZAROWANE KOLORY- SZTUCZKA Z MAZAKAMI 
Wykonawca rozkłada na stole komplet 12 „mazaków”. Następnie prosi jednego z widzów o zawiązanie 
mu oczu. Potem iluzjonista prosi o podanie mu dowolnego flamastra. Chowa go na moment za plecy, 
po czym oddaje go widzowi. Teraz prosi widza, aby schował wszystkie mazaki do kieszeni, 
a następnie odwiązał mu oczy. Iluzjonista mówi, aby jego pomocnik stanął naprzeciw niego i podał mu 
swoją dłoń. Wykonawca trzyma ją przez moment i bezbłędnie podaje kolor flamastra, który wybrał 
widz. Sekret jest tak prosty, że aż niewiarygodny. Otóż kiedy chowamy mazak za plecami, to 
szybko go otwieramy i robimy kreseczkę na kciuku. Kiedy widz podaje nam swoją dłoń po prostu 
podglądamy kolor kreski na naszym kciuku. 
MAGICZNE PIŁECZKI 
Niezbędne do wykonania tej sztuczki są rekwizyty – kilka identycznych ponumerowanych piłeczek 
pingpongowych lub innych rekwizytów o takim samym kształcie, krem lub talk. Iluzjonista prosi 
widza o zawiązanie opaski na oczach, stojąc tyłem do publiczności trzyma ręce za plecami i prosi, 
aby włożyć mu do ręki obojętnie jaką piłeczkę oraz zapamiętać jej numer. Po chwili pozwala 
na wrzucenie piłeczki z powrotem do pojemnika i wymieszanie ich. Po rozwiązaniu opaski bezbłędnie 
odgaduje jaką piłkę trzymał w ręce. Przed przystąpieniem do sztuczki należy nanieść nieznaczną 
ilość kremu na ręce. Lekko tłusta piłka będzie wyróżniała się spośród innych. 
SZTUCZKA – NIEWYCZUWALNY PULS 
Potrzebne rekwizyty – chusteczka. Magik prosi jednego z widzów, aby złapał jego rękę i zbadał puls. 
Puls stopniowo słabnie, aż prawie całkowicie zanika. Stwarza to wrażenie, że potrafimy sami 
zatrzymać sobie krążenie. Przed pokazem iluzjonista wkłada sobie pod pachę zwiniętą chusteczkę 
zawiązaną na węzeł. Gdy magik przyciśnie mocno ramię do klatki piersiowej, puls zacznie stopniowo 
zanikać, aż prawie całkowicie przestanie być wyczuwalny. 
MAGICZNY SZNUREK 
Iluzjonista daje publiczności kawałek sznurka, aby go obejrzała. Następnie prosi widza, aby przeciął 
go na dwie równe części. Do każdego z otrzymanych sznurków przymocowuje na końcu pierścionek, 
po czym oba wiesza na sznurze do bielizny. Teraz bierze zapałkę i podpala pierwszy sznurek. Minęło 
parę sekund, a linka przepaliła się i pierścionek spadł na ziemię. Teraz podpala drugi i … sznurek się 
pali, ale pierścień nie chce spaść! Przed przystąpieniem do pokazu należy równo połowę sznurka 
zamoczyć w mocnym roztworze soli kuchennej. Po wyciągnięciu z wody, należy go dobrze wysuszyć 
i oznaczyć w jakiś sposób tę część sznurka, która była moczona. Teraz wystarczy dać publiczności 
do przecięcia. Połowa sznurka, która nie była moczona szybko się spali, jednak tam gdzie znajduje 
się sól tworzą się kryształki, które są w stanie utrzymać ciężar pierścionka. Mimo że ogień zgaśnie, 
on nadal wisi. 

           Redakcja  
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1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
 

1. Pasożyt na drzewie. 

2. Końcówka sznurówki. 

3. Zabawka na sznurku. 

4. Orzeźwiający napój na lato. 

5. Jedziesz na nie bez rodziców. 

6. Chroni przed wiatrem na plaży. 

7. Część ogłowia konia. 

8. Zabierasz do niego różne rzeczy na wędrówkę. 

9. Ptak – ortograficzna pułapka. 

10. Pisano nim w dawnych czasach. 

11. Imię królowej Bałtyku.   

12. Serki z gór. 

13. „Prowadzi” statki do portu. 

14. Naczynie dla harcerza. 

15. Skamieniała żywica. 
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Na tym zdjęciu jest ukryty statek. Widzisz go? 
(rozwiązanie na końcu) 



 

  



      

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rozwiązania krzyżówek: str. 16 – FLINSTONOWIE 

    str. 17– HEJ, MORZE, GÓRY, LAS 

Rozwiązanie rebusu ze str. 19: DZWONECZEK 

 

 

 

 

 

 

 

Szanuj zabytki!!!... nawet na wakacjach. 

A statek ukrył się tu... 

Redakcja 




