
 

 
      BYLE DO DZWONKA… 

W numerze: 
-OSTATNIE WYDARZENIA 

-OLIWER JANKOWSKI PRZEDSTAWIA…. 

-LOGOPEDA RADZI… 

-WAKACJE 

-KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY 

 

ALE TO JUŻ BYŁO… 

-konkursy: przyrodniczy, polonistyczny, logicznego myślenia, plastyczno-historyczny 

-NOC NAUKI  w KCEK 

-zawody sportowe: lekkoatletyczne środy w Śremie, biegi przełajowe w Manieczkach, 

wyścigi na wesoło, lekkoatletyka w Puszczykowie, zawody w piłce nożnej 

-FESTYN RODZINNY 

Więcej informacji znajdziesz na stornie www.spbrodnica.pl 
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To już za nami, a przed nami: 

-konkurs matematyczny, 

-lekkoatletyka w Iłówcu, 

-UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY KOŃCZĄ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE: 

 Celka Klaudiusz 

 Celka Mikołaj 

 Ciołek Maciej 

 Derek Piotr 

 Heese Marcin 

 Jankowiak Aleksandra 

 Jankowiak Dominik 

 Jurczyk Jagoda 

 Kaczor Mikołaj 

 Kubasik Marcelina 

 Kwiatkowski Kacper 

 Kwiatkowski Patryk 

 Lisek Marek 

 Marciniak Barbara 

 Michalska Karolina 

 Michałowska Martyna 

 Rochowiak Bartosz 

 Skrzypczak Maciej 

 Szaferska Julia 

 Tomaszewski Kacper 

 Wojciechowski Dominik 

 Wyzuj Mikołaj 

 Zgoła Natalia 
 

Wszystkim życzymy sukcesów i wspaniałych wyników edukacyjnych. 
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Bieg Eleganta na 5 w Mosinie 

 

Podczas tegorocznych Dni Mosiny, które odbywały się od 22-24.05.2015r.po raz pierwszy wystartowałem w Biegu 

Eleganta na 5. Start i meta znajdowała się na Placu 20 Października w Mosinie. Na bieg mogli zapisywad się 

wcześniej uczestnicy w następujących kategoriach: przedszkola, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum oraz OPEN. Dla każdej 

kategorii wiekowej przewidziana była osobna trasa. Moja liczyła 800m. Na starcie o godz. 10.30 stanęło b. dużo 

zawodników ( niestety dziewczęta i chłopcy biegli razem ). Wszyscy się przepychali, żeby mied jak najlepszą 

pozycje wyjściową. Zdarzyły się również upadki. 
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Ostatecznie zająłem 10 miejsce. W przyszłym roku wystartuję ponownie i spróbuję przesunąd się o kilka miejsc. Na 

mecie dla wszystkich biegających czekało jabłko, woda i pamiątkowe medale i koszulki. 

                    Oliwer Jankowski 

 

PRZYDROŻNE KRZYŻE 

Krzyże stoją na skrzyżowaniach dróg, przy wjeździe do miast i wiosek, przy kościołach i na cmentarzach. Niektóre 

znajdują się w centrum miejscowości, inne na uboczu. Bywają też punktem orientacyjnym. 
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Wykonane są z drewna, ale są też metalowe. Różnią się wielkością, ogrodzone są małymi płotkami drewnianymi lub 

metalowymi. Kwitną przy nich kwiaty i krzewy. 

 

Wszystkie otoczone są opieką. Zapalane często znicze przypominają nam, że są to miejsca czci. Często zdejmujemy 

przed nimi czapki i żegnamy się. 

Również w naszej gminie stoją piękne krzyże. 



6 
 

 

 

 

         Oliwer Jankowski 

Zdjęcia wykonane przez Janinę Jankowską - Kalisz 

 

 

CZERWIEC 
 

1. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 
2. Czerwiec stały, grudzień doskonały. 
3. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 
4. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często 

naśladuje. 
5. Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy 

mak, to już nie tak. 
6. Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
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ABC – BEZPIECZNE   WAKACJE - ZASADY   POSTĘPOWANIA 

OPARZENIA SŁONECZNE 

 

Ochłodź skórę zimną wodą 

 

UDAR CIEPLNY 

 

 

je życiowe 

 

 

UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY 

 

 

skontaktuj się z lekarzem 

UKĄSZENIA KOMARA 

 

sok z cytryny. Przed wyjazdem możemy zażywać witaminę B1, komary nie znoszą 

jej zapachu. Osoby szczególnie wrażliwe powinny zasięgnąć porady lekarza. 

UKĄSZENIA PRZEZ ŻMIJE 
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-20 minut zwalniać 

opaskę, ranę odkazić np. woda utlenioną. 

 

 

 

masować ani nacinać ranki, nie odsysać ustami. 

ZATRUCIA POKARMOWE 

 

 

sprzedawców. 

ność przed dostępem owadów i gryzoni. 

 

 

 

 

 żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia. 

 

TOXOKAROZA – choroba pasożytnicza przenoszona przez psy i koty. 

 

 ręce po zabawie w piaskownicy 

 

 

 

 

spp.) 

psimi i kocimi odchodami. 
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POGRYZIENIA 

 

 

 

 

 

 był szczepiony 

przeciwko wściekliźnie. 

ZAKAZENIA MENINGOKOKOWE - zakażeniu sprzyjają następujące ryzykowne 

zachowania: 

 

 

j samej kanapki, lodów, używanie tych 

samych sztućców 

 

 

inne osoby ustnikami 

karku, 

senności, drgawek natychmiast zgłoś się do lekarza. 

Opracowano na podstawie posiadanych materiałów. 

Zofia Bielska 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Mławie
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KALENDARIUM 

 

1 czerwca  (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Dziecka 

4 czerwca  (czwartek) Boże Ciało, Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących 
Ofiarami Agresji 

5 czerwca  (piątek) Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 

8 czerwca  (poniedziałek) Światowy Dzień Oceanów 

12 czerwca  (piątek) Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci 

13 czerwca  (sobota) Święto Żandarmerii Wojskowej 

14 czerwca  (niedziela) Światowy Dzień Krwiodawcy 

16 czerwca  (wtorek) Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17 czerwca  (Środa) Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 

20 czerwca  (sobota) Światowy Dzień Uchodźcy 

21 czerwca  (niedziela) Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku 

23 czerwca  (wtorek) Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca 

24 czerwca  (Środa) Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę 

26 czerwca  (piątek) Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, 
Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią , ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  

27 czerwca  (sobota) Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą 

29 czerwca  (poniedziałek) Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika 

WOPR 

30 czerwca  (wtorek) Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną 
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RADY LOGOPEDY… 

 
“LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA GŁOSEK SZUMIĄCYCH( SZ, Ż, CZ, DŻ). 

“Szpak” 

Szedł po drodze szpak 

do szkoły się uczyd, 

i tak sobie  

śpiewał: 

szpu- szpu, 

szpa- szpa, 

szpo- szpo, 

szpe- szpe, 

szpi- szpi... 

Taki śmieszny szpak, 

co uczyd się chciał.                         

 

“Trzy kurki” 

Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu, w środku druga,  

trzecia z tyłu, oczkiem mruga. 

I tak sznurkiem kurki trzy, 

raz dwa, raz dwa, w pole szły...        

 

“Myszka” 

Myszkowała szara myszka w szafie: 

“Chyba mnie tu bury kot nie złapie?” 

Wyszperała szal i szepcze już po chwili: 

“W szal zawinę się sześd razy. 

To kota zmyli”.                          

 

“Poduszka” 

Poduszka na twym łóżku poszewkę ma pluszową. 

Kwiatuszki i motylki masz tuż nad swoją głową. 

Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen szybki. 

Będziesz w tym śnie szybowad, potem pływad jak 

rybki.  

 

“Lato” 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

szumią, szumią pola lato wita nas. 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 
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“Kołysanka” 

W kolebusi Leszek mały sza, sza, sza, 

pokołysze mama Lesia sza, sza, sza. 

Uśnij, uśnij mój Lesiuniu sza, sza, sza. 

Ja zanucę kołysankę sza, sza, sza.   

 

„Szymon” 

Szedł raz Szymon do Koluszek, 

by szukad wujaszka, 

który jako kominiarz 

pracował na daszkach. 

Poszedł najpierw do Janusza, 

ponod znał wujaszka, 

który jako kominiarz 

pracował na daszkach.  

 

“Liski” 

Leży w norce lisek. Stoi obok żona. 

Wygraża mu łapką, bo jest obrażona. 

Co włożę do garnka, gdy pusta spiżarka. 

Żywo! Wstawaj, mój panie, i na polowanie.  

 

“Żuczek” 

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka, 

stał na drodze, gorzko płakał  

swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka: 

- Twoja mama w lesie, widziałyśmy, szła z koszykiem- 

jagód ci przyniesie.  

Żuczek zaraz przestał płakad wytarł oczy łapką, 

ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom.  

 

“Grzybobranie” 

Wyrosły w lesie grzyby duże, ogromne talerze. 

Grzybobrania nadszedł czas. Hej, pędźmy w las! 

 

 

“Nad kałużą” 

Duża żaba nad kałużą napotkała żuka. 

Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał. 

Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał, 

aż je usmarował błotem. 

Oj, co było potem!...   

 

Jerzy” 

Pod pierzyną Jerzy leży. 

Że jest chory nikt nie wierzy. 

Żali się na bóle głowy, 

że żołądek też niezdrowy. 

Jeszcze rano był jak rzepka 

( co jest od zdrowia krzepka). 

Potem Jurka brudna rączka 

niosła w buzię gruszkę, pączka. 

Mama chłopca już żałuje, 

lecz pan doktor igłą kłuje. 

 

Grażyna Domagalska 
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KONKURS 
Konkurs plastyczny: 

„Wiosenny krajobraz” 

I MIEJSCE: Weronika Jędrzejewska 

 

WYRÓŻNIENIE: Gabriela Dobrzańska, Nikodem Krajewski, Bartosz 

Frantczak i Filip Beszterda. 
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Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Oliwer Jankowski 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 
p.  A. Skrzypczak i p. G. Domagalska 
adres email:  
byledodzwonka2014@interia.pl 


