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Drodzy Czytelnicy! 
 

 To już ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym. Dziękujemy wszystkim, którzy 

śledzili jej poszczególne wydania. Życzymy cudownych, pełnych niespodzianek i zasłużonego 

odpoczynku wakacji. Wracajcie cali i zdrowi we wrześniu! 

Redakcja  
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Spotkanie z pisarzem... 
 

 15 maja gościł w naszej szkole prawdziwy pisarz – Waldemar Cichoń, autor takich 

książeczek dla dzieci, jak np. ,,Cukierku, ty łobuzie" i ,,Nie martw się, Cukierku". 

 Obecnie kot Cukierek ma 10 lat i jest bohaterem przygód opisanych w serii książek 

pana Waldemara Cichonia - jednak nie lubi cukierków. Jego ulubionym pokarmem jest 

surowa ryba. Kot bardzo zaprzyjaźnił się z młodszym synem autora Maćkiem i wspólnie 

bawią się klockami Lego. Ma nawet swoją stronę na Facebooku ,,Cukierku, ty łobuzie”, gdzie 

można oglądać zdjęcia prawdziwego kota Cukierka i jego towarzyszki zabaw, kotki Tradycji. 

Cukierek boi się kretów i wron:) 

 Po spotkaniu jego uczestnicy mogli zakupić książki autora i otrzymać autograf. Zdjęcia 

ze spotkania prezentujemy poniżej. Spotkanie zorganizowały panie z naszej biblioteki 

szkolnej – pani Łucja i pani Marzena. Opr. B.K-G 
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Goście z zagranicy w naszej szkole:) 
 
 Nasza szkoła została dostrzeżona i nagrodzona. 22 maja gościła w niej 40 osobowa 

delegacja dyrektorów oraz uczniów z zagranicy, którzy mogli z bliska przyjrzeć się edukacji 

i wychowaniu polskich dzieci. Przybyłych gości powitała dyrektor ZSP nr 15 pani Jolanta 

Dołęgowska. Następnie wraz z wicedyrektorami oprowadziła całą delegację po całym 

kompleksie szkolnym.  

 W tym wyjątkowym dniu swoimi umiejętnościami i talentami mogły się pochwalić 

dzieci oraz ich wychowawcy. Dzieci i nauczyciele - przy współpracy z rodzicami - przygotowali 

bogaty program artystyczny. Goście byli pod ogromnym wrażeniem licznych talentów 

młodych artystów.  Z zachwytem oglądali popisy tancerzy i aktorów. Poniżej krótka 

fotorelacja z tego wyjątkowego dla nas dnia. 
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A skoro wakacje, to co zrobić, żeby były udane?  

Klasa 3f pokusiła się o napisanie przepisów na udany wypoczynek: 

 

I. 

Składniki: piasek, woda, sól, kamyki, muszelki, zbiornik, folia, koc, okulary, strój kąpielowy, 

krem z filtrem, ładna pogoda, ryba, wędka 

 

Sposób przygotowania: 

 

1. Weź piasek, rozsyp dookoła.  

2. Weź zbiornik i zakop go w piasku. 

3. Nalej do niego wody. 

4. Wsyp sól do wody. 

5. Wsyp piasek do zbiornika.  

6. Rozsyp kamyki i muszelki. 

7. Załóż strój kąpielowy. 

8. Załóż okulary. 

9. Rozłóż koc na piasku. 

10. Posmaruj się kremem z filtrem. 

11. Daj na niebo ładną pogodę. 

12. Weź wędkę i złów rybę. 

13. Zawiń rybę w folię, żeby dłużej przetrwała. 

 

Twoja mini plaża jest gotowa, ciesz się nią! 

 

Nikola Gajek, kl. 3f 

II. 

Składniki: pogaduchy, ciepłe kraje, kąpielówki, uśmiech, piękne widoki, piekarnik, garnek, 

patelnia, masło 

 

Sposób przygotowania: 

 

1. Zrób masę z pięknych widoków. 

2. Wsadź do piekarnika. 

3. W tym czasie usmaż na patelni kąpielówki tak, aby się zarumieniły, a później połóż je na 

naszej upieczonej masie. 

4. Pogaduchy i ciepłe kraje trzeba wymieszać z masłem i to będzie wkład do naszego tortu 

„udane wakacje”. 

5. Natomiast z uśmiechu zrób w garnku polewę i polej nią tort. 

Szymon Łachajczyk, kl. 3f 
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III. 

Składniki: szczypta kolegi, ciasto dobrej zabawy, bagażowe owoce, morska bryza, słodkie 

pożegnanie z panią (w proszku), pożegnania z kolegami, piekarnik, zamrażalnik, miska, łyżka, 

forma do ciast 

 

Sposób przygotowania: 

1. Ciasto dobrej zabawy wymieszaj z morską bryzą. 

2. Wymieszane ciasto wstaw do zamrażalnika na 15 minut i zajmij się słodkimi pożegnaniami 

z panią. 

3. Po 15 minutach wyjmij ciasto i posyp je pożegnaniami z panią. 

4. Do ciasta dodaj szczyptę kolegi i pożegnania z kolegami, później przelej do formy do ciast 

i ozdób bagażowymi owocami. Piecz w piekarniku przez 30 minut. 

5. Na koniec wyjmij ciasto i baw się dobrze. 

Staś Kułak, kl. 3f 

IV. 

 

Składniki: uśmiech na twarzy, kreatywność, łycha mądrości, miska  

 

Sposób przygotowania: 

 

Dodać jedną lub dwie garści kreatywności i osiem szczypt uśmiechu na twarzy; wsypać do 

miski dobrych wakacji i potem wymieszać to ogromną łychą mądrości. Wyjdą nam wspaniałe 

wakacje, takie jak: aquapark, morze, wypoczywanie w domu z rodziną, wycieczka do innych 

krajów i wyjechanie do dalekich bliskich na parę nocek. 

Alex Woś, kl. 3f 

 

V. 

Składniki: buziaki i przytulasy, słońce, uśmiech, dobry humor, radość, rodzice albo bliscy, 

plecak 

 

Sposób przygotowania: 

 

Do plecaka schowaj: słońce, dobry humor, uśmiech, radość i szybko zamknij. Potrząśnij 

plecakiem 4 razy i wszystko ci się zmiksowało. Weź ze sobą bliskich i rodziców albo przyjaciół 

i przytulajcie się, a przy okazji dawajcie buziaki. Możesz już ruszać w drogę, bo masz już 

wszystko, co będzie Ci potrzebne do fajnych, udanych wakacji, nieważne, gdzie je spędzisz. 

Udanej wycieczki! 

Oliwia Michalska, kl. 3f 
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Zabawy z fantazją kl. 3d 
 

Wymyślamy, tworzymy, bawimy się: 

 

 
 

 To jest Pysio. Pysio mieszka w Pysiowym miasteczku. Jego ulubione zwierzątko to 

Pusiuchomisiu. Bawi się z Pysiakami. Przyjaciele Pysia to Ptysiojabłuszko i Ptysiopanradość. 

Pysio lubi bawić się w berka i chowanego. Jest miły, pomocny i zabawny. Pysio razem 

z Pysiakami lubi jeść chrupki musztardowe polane czekoladą. Pysio z przyjaciółmi świetnie się 

dogaduje, a gdy się pokłócą – to wszystko sobie wybaczają.  

Rysowała i pisała: Kamila Potoczna, kl. 3d 
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 To jest pingwin Gucio. Pingwin taki niezwyczajny, bo latający. Mieszka on na wyspie 

o nazwie Zimnokrtyda. Jest on koloru niebieskiego i nosi zieloną muszkę na szyi. Gucio lubi 

szybować po niebie ze śnieżnymi bocianami i kolorowymi papugami. Lubi także ścigać się ze 

swoją siostrą Natką na brzuchu po lodzie. Gucio ma 6 lat a Natka 8 i pół.  

 Najlepszym przyjacielem Gucia jest Staś, a najlepszą przyjaciółką  Gabrysia. Gucio 

i Natka są bardzo grzecznymi pigwiniątkami. Zawsze słuchają poleceń swoich rodziców. 

Muszą się też bardzo pilnować, żeby się nie zgubić, bo w ich stadzie jest bardzo dużo dzieci 

do nich podobnych. Rodzeństwo zawsze trzyma się razem. Służą sobie pomocą w trudnych 

sytuacjach. Wraz z mamą i tatą tworzą kochającą się rodzinę. 

Rysowała i pisała: Julia Dąbek, kl. 3D   Opr. B.K-G 



 Rady nie od parady, czyli bezpieczne wakacje:)

Pamiętaj!
W razie niebezpieczeństwa wołaj o pomoc

Dzwoń pod numer 112

Przyjemna kąpiel w morzu to bezpieczna kąpiel.

 Dlatego zapamiętaj!
– Pływaj w miejscach strzeżonych, gdy wywieszona

jest biała flaga
– Kąp się w obecnosci osób dorosłych
– Zawsze słuchaj poleceń ratownika

– Nie spychaj nikogo z materacy i pomostów
– Nie wzywaj pomocy, jeśli nie jest ci ona potrzebna

Opr. B. K-G, Źródło: internet


