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  Kart w kalendarzu było niemało. 

Codziennie jedną zdejmował czas. 

  I cóż powiedzieć, ot przeleciało. 

Rok szkolny minął jak z bicza trzasł. 

  Cześć, nasza szkoło, żegnaj na długo. 

Zielone lato zaprasza nas. 

 

 



  

      Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych 

przyjemności, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym  

i bliskich!. Zanim oddamy się wakacyjnej beztrosce, zapamiętajmy  kilka 

podstawowych zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

           Wakacyjne rady 

1. Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj , kiedy słońce pali. 

2. Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa, 

nie chroń się nigdy pod wysokie drzewa. 

3. Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. 

4. Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze, 

nie zjadaj, nie zrywaj, bo zatruć się możesz. 

5. Urządzamy grzybobranie. Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka. 

6. Coś tam pełznie w trawie. Wąż, a może żmija? 

I węża, i żmiję z daleka omijaj. 

7. Biegać boso- przyjemnie, ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę dobre buty wkładaj. 

 



  

                         Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

                        wielu przygód i zabaw bez końca! 

                      Jednak w czasie zabaw 

                           musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

 

Właściwie przygotowane dzieci do opalania, 

noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 

Kremy z filtrem stosują, 

swoje ciało nim smarują. 

     

                               W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 

                              ale tylko wtedy, gdy dorosły Ci pozwoli. 

                              Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

                              bo są ku temu ważne powody! 

                              Możesz stracić zdrowie, życie, 

                              nawet jeśli pływasz znakomicie! 

 

                 W czasie wędrówki po lesie 

           wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 

                Zakładaj gumowce albo trapery 

        bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

               W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 

        nie zbliżaj się do niego i z daleka oglądaj! 

       



  

                           Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!  

                         Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie! 

                           Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące, 

                         bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 

                          i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 

                           Nie drażnij pszczół ani innych owadów, 

                           nie będzie ci trzeba robić okładów. 

 

 

               Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 

   więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 

 Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

                          Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu. 

                         Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu. 

                         Nie przyjmuj od obcych prezentów. 

    I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam, gdzie cię zapraszają! 

Nie ufaj nikomu! 

                 

 

 

 

 Jeśli stosujesz podobne reguły - to bardzo dobrze. 

  Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku,  

 aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia  

                  UDANYCH WAKACJI!!! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Przepis na udane wakacje. 

Weź dużą porcję ciekawości świata. Dodaj miarkę spokoju i rozwagi. 

Uzupełnij pasją do zwiedzania i  kolekcjonowania. Wymieszaj  powyższe 

składniki kropelkami wyostrzonego spojrzenia i dobrego smaku. Dopraw 

odrobiną  humoru   i uśmiechu . Nie zapomnij okrasić całości błyskotliwym 

dowcipem. Na koniec wrzuć garść dobroci i otwartości na innych. Dorzuć 

jeszcze szczyptę szczęścia i luzu. Tak przygotowaną mieszkankę zażywaj 

codziennie, łykając głębokie hausty świeżego powietrza. Przestrzegając 

powyższych wskazań, zapewnisz sobie udane wakacje. 

Ten przepis sami wypróbowaliśmy. 

 

                        Redaktorzy  „Groszka”. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZYMAJ FORMĘ, CZYLI ZDROWY STYL ŻYCIA. 
 

      Wielkimi krokami zbliża się lato, czas pomyśleć o jakimś ruchu fizycznym. 

Czas wolny należy spędzać aktywnie, a nie marnować go, leżąc przed 

telewizorem czy komputerem. Przygotowałem propozycję kilku zajęć 

sportowych, które mogą umilić  nasze wakacje. Przede wszystkim warto 

zacząć biegać . Jest to jedna z możliwości aktywnego spędzania czasu. Druga 

to  jazda na rowerze. Jest to bardzo przyjemny sport. Jeżeli jednak nie masz 

ochoty na bieganie czy przejażdżki rowerowe, dobrym sposobem na ruch są 

spacery, które  naprawdę mogą  poprawić samopoczucie. Oczywiście wszyscy  

wiemy, że gry zespołowe takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy  

tenis są źródłem jednocześnie dobrej zabawy  i wysiłku fizycznego. Jednak w 

upalne, letnie dni najlepszym sportem jest   pływanie. Zapewni Ci ono ochłodę  

i poczucie wolności.  
                                                            Bartosz Kasperek 

 

 

 

 

 



  

Kącik kulinarny                                                    

Letnie przysmaki uczniów 

Już niedługo wakacje.  Szukasz ochłody na upalne dni ? Zakończ szukanie 

letniego deseru, bo już go właśnie znalazłeś! Mamy dla Ciebie idealne 

propozycje. 

 

Sałatka owocowa  

Składniki:  

250g truskawek  

2 jabłka, 2 kiwi, 2 banany  

gruszka  

 

Przygotowanie:  

1. Umyć owoce.  

2. Pokroić jabłka, gruszkę, kiwi i banany.  

3. Włożyć do miski i wymieszać.  

4. Przełożyć do pucharków i udekorować truskawkami.  
                                             Wiktoria  Nalichowska 

 

Orzeźwiający koktajl arbuzowo- truskawkowy 

Składniki: 

200g arbuza 

100g truskawek 

Sok z 1 limonki 

1 szklanka kruszonego lodu 

200ml wody mineralnej gazowanej  

 

Przygotowanie: 

Wodę, arbuza, truskawki i sok z limonki zmiksować, połączyć z kruszonym 

lodem. Koktajl przelać do wysokich szklanek, można udekorować świeżymi 

owocami.  
                                                                 Dawid  Karniej 

 

 



  

Lody truskawkowo-jogurtowe 

Składniki: 

400 g truskawek 

300 g jogurtu naturalnego 

2 łyżki cukru pudru 

3 łyżki soku z cytryny 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki mieszamy za pomocą blendera. Przelewamy do plastikowej 

lub metalowej miski i wkładamy do zamrażalnika na minimum 3 gadziny. 

Zamrożone lody przekładamy do pucharków i dekorujemy owocami i listkami 

mięty.  
                                                                          Dawid  Karniej 

 

                    Kącik młodego twórcy  

  Lato  

  Zbliża się lato, 

  Już wkrótce wakacje!  

  Słonko mocno  grzeje  

                                                          

                                                                  Zakwitły  akacje.  

                                                                  Tęskni za nami  morze i rzeka, 

                                                                   i wysokie góry.  

                                                                   Przygoda na  nas czeka!  

                                                                        Marlena Antoniuk  

 

 



  

Lato czeka  

Po łące wędruje  słońce  

Powietrze jest ciepłe,  gorące. 

Wiatr letni wieje  

Słonko do nas się śmieje. 

Już niedługo wakacje  

Właśnie zakwitły  akacje.  

Chodzę po parku, podziwiam przyrodę  

i  zachwytem nagradzam jej urodę.  

                               Gabriela Gwardiak 

 

     Czas relaksu 

      Ten rok szkolny minął jak sen, 

      Wszyscy są myślami gdzieś daleko,  hen. 

       Zbliża się czas wakacji,  

       koniec szkolnych edukacji. 

 

 

Dzieci śmieją się radują , 

Wypoczynek planują . 

Już wakacji nadszedł czas, 

Plaża i morze wołają  nas! 

                  Kamila Kołtunowicz 

 

 



  

 

Wakacje 
 

Ciepło jest w  lecie, 

Wszyscy o tym wiecie.  

To wspaniały czas, 

Morze i góry wołają nas . 

 

Na wycieczkę  jedziemy, 

wszyscy się radujemy. 

Z uroków lata korzystamy  

I siły do nauki zbieramy. 

Hanna Sułek  

 
 

 

 

Wakacyjne przyjemności 
 

Lubimy w lecie lody,  

Pyszne lody dla ochłody. 

Kąpiemy się też w morzu,  

bo lubimy czuć się w porzo.  

Rower, rolki to zabawa, 

w każdej chwili fajna sprawa. 

Czasem skok na trampolinie, 

innym razem zjazd na linie.  

No i często w piłkę gramy, 

bo lato to czas spotkań i zabawy. 

                           Zofia Rzeszut 

 

 

 

 



  

Warto przeczytać 
Tajemnice motyli  

Czy wiesz, że:  

Motyle mają różną wielkość, od 3mm do nawet 30cm!  

Motyle widzą tylko trzy kolory: żółty, czerwony i zielony.  

Motyle mają cztery (nie dwa) skrzydła i sześć nóg.  

Motyle mogą latać z maksymalną prędkością 12km/h.  

Motyle używają swoich czułków do wąchania.   

Pierwsze malowidła motyli odkryto w Egipcie i mają one ponad 3500 lat.  

Antarktyda i Arktyka to jedyne miejsca na ziemi, gdzie nie znajdziemy 

żadnego motyla.  

Listkowiec cytrynek to najdłużej żyjący motyl, potrafi przeżyć od 9 do 10 

miesięcy.  

Przeciętny motyl żyje około 2-3 tygodni.  

Afrykańska ćma, żyjąca na Madagaskarze, ma trąbkę długości do 35 cm, 

ułatwiającą wysysanie nektaru z podłużnych kwiatów.  

Motyle, jak inne owady, mogą unieść 50-krotność masy swojego ciała. To tak 

jakby człowiek mógł podnieść dwa duże samochody osobowe wypełnione ludźmi.  

                                                  
                                                  Źródło: Szkolna  Encyklopedia Przyrody 

                                                         Opracowanie: Dawid Karniej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Latem obudzą nas ptaki  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŁAMIGŁÓWKI  MĄDREJ GŁÓWKI 

 

 

                                      Letnie zagadki 

1.  Na długiej nodze domek drewniany: 

        okrągły daszek, z oknami ściany. 

        Jak chmurka krąży ptactwo dokoła, 

        trzepie skrzydłami i „grochu!” woła. 

 



  

2. Kłapoucha rodzinka 

       mieszka w klatce na sianie. 

       Sałatę i marchewkę 

       zajada na śniadanie. 
 

3.  Torebki ma w policzkach, 

w głębi ziemi spiżarkę. 

Najlepszej tam pszenicy 

Niejedną chowa miarkę. 
 

4. Mam futro aksamitne, 

mam jak łopaty nóżki. 

Wędruję w głębi ziemi 

przez ciemne, długie dróżki. 

Mam bardzo małe oczy, 

nie widzę prawie wcale, 

lecz w ciemnych korytarzach 

ruszam się doskonale. 

Coraz to jakiś pędrak 

w mym długim ryjku znika. 

Zaledwie zjem jednego, 

za drugim już pomykam. 
 

5. Proszę, zgadnijcie dzieci: 

Łuska się na niej świeci. 

Patrz, jak pod wodą gładką 

goni za sióstr gromadka. 

Ledwo trzciny wiatr ruszy, 

listek wodę zaprószy – 

zwinna, czujna, płochliwa 

umknie … i znów przypływa! 

Jak światełko jest chybka. 

To nie promyk, to …! 
 

 

                                                                     Autorki: St. Szuchowa i H. Zdzitowiecka 

                                                     przygotowała Marlena Antoniuk 

 



  

Letnie  kolorowanki 
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