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 NUMER 17 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY 



Dzień Dziecka 
„Życzę Wam dzieciaki śmiechu w domu i lodów w niedzielę, 

i przyjaciół wspaniałych, i prezentów wiele.” 

Dzień Dziecka to  dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania 

ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie 

Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku 

w różnych krajach członkowskich w Polsce obchodzony jest 1 czerwca. 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Tomaszewska Julia Smolińska i Ewa Nowacka 

 



Rozmowa z Phoebe 

Kołtoniak –Taylor, 

uczennicą klasy IIIB 

1.Do której klasy chodzisz? 

Odp. Chodzę do klasy 3B. 

2.Co najbardziej lubisz robid? 

Odp. Najbardziej lubię uprawiad 

sport. 

3.Skąd przyjechałaś? 

Odp. Przyjechałam z Anglii. 

4.Co było tam najfajniejszego czego w Polsce nie mamy? 

Odp. Najfajniejszą atrakcja w Anglii był Big Ben. 

5.Jakich nie lubisz lodów? 

Odp. Nie lubię lodów truskawkowych. 

6.Gdzie mieszkasz i z kim ? 

Odp. Mieszkam w Żabnie na osiedlu słonecznym z mamą i  z siostrą Natalią. 

7.Czy lubisz chodzid do szkoły? 

Odp. Lubię,…. Bardzo lubię chodzid do szkoły. 

8.Ulubiony piosenkarz/piosenkarka i utwór ? 

odp. Ulubiona piosenkarka to Sylwia Grzeszczak, a utwór to „Tamta dziewczyna”. 

9. Ulubiony kolor i potrawa? 

odp. Moje  ulubione kolory to różowy i czarny, a ulubiona potrawa to pizza. 

10.Jaką w Anglii lubiłaś potrawę? 

Odp. W Anglii lubiłam najbardziej rosół. 

Dziękujemy za rozmowę 

Karolina i Gabrysia 



 

 Rozmowa z …..  

Panią Joanna Jankowską 

1.Woli Pani uczyd wychowania 

fizycznego, czy zajmowad się 

dziedmi z świetlicy? 

Odp.100 razy wolę zajęcia 

z wychowania fizycznego. 

2.W ilu szkołach dotychczas pani 

uczyła? 

Odp. Dotychczas uczyłam 

w trzech szkołach . 

3.Jakie są pani zainteresowania poza szkołą? 

Odp. Lubię słuchad dobrej muzyki i bardzo lubię podróżowad po górach. 

4.Jaki jest pani ulubiony sport? 

Odp. Moim ulubionym sportem jest lekkoatletyka. 

5.Ile osób było w Pani klasie? 

Odp. W mojej  klasie było 28 uczniów. 

6.Gdzie Pani najczęściej spędzała czas wolny? 

Odp. Lubię wyjeżdżad na basen, a zimą na lodowisko. W zwykłe dni po pracy biegam. 

7.Jaki przedmiot był dla Pani najciekawszy? 

Odp. Najciekawszym przedmiotem był dla mnie W-F. 

8. Ile lat uczy Pani w naszej szkole? 

Odp. We wrześniu będzie 22 lata jak uczę w tej szkole. 

9.Gdzie Pani chodziła do szkoły podstawowej? 

Odp. Chodziłam do Mosiny. 

10.Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 

Odp. Moją ulubioną potrawą jest potrawka z kurczaka. 

11.Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Odp. Moimi ulubionymi kolorami są biały i czarny. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów 

Gabrysia i Karolina 



PRZYSŁOWIA 

 

Polskie przysłowia ludowe na czerwiec 

1. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 

2. Czerwiec stały, grudzieo 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. 

7. Pełnia czerwcowa - burza gotowa. 

8. W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają. 

9. W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. 

10. Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie. (24 czerwca) 

11. Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero Najświętsza Panna utuli. (2 lipca - Marii) 

12. Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca) 

13. Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na przeszkodzie.(24 czerwca) 

14. Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest panem.(24 czerwca) 

15. Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.(24 czerwca) 

16. Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześd niedziel kropi jeszcze.(24 czerwca) 

www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_czerwiec 

 

Polskie przysłowia ludowe na lipiec 

1. Lipcowe upały, wrzesieo doskonały. 

2. W lipcu upały, styczeo mroźny cały. 

3. Upały lipcowe, mrozy styczniowe. 

4. Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. 

5. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. 

6. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. 

7. Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje. 

8. Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda. 

9. Czego lipiec i sierpieo nie dowarzy, tego wrzesieo nie usmaży. 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_czerwiec


Polskie przysłowia ludowe na sierpieo 

1. Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne. 

2. Kiedy sierpieo przychodzi, reszta zboża z pola schodzi. 

3. Czego sierpieo nie dowarzy, tego wrzesieo nie doparzy. 

4. Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie. 

5. W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała. 

6. Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne. 

7. Jak po lipcu sierpieo się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi. 

8. W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele. 

9. Kiedy sierpieo wrzos rozwija, jesieo krótka, szybko mija. 

10. Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha. 

11. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada. 

www.kalendarzswiat.pl/przyslowia 

Przygotowała: Martyna Wyrzykiewicz 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia


Dzień Ojca 
"W dniu Waszego święta chcieliśmy Wam powiedzieć,że 

jesteś dla nas najdrożsi pod niebem!" 
 
Dzień Ojca to święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom w Polsce obchodzone 

corocznie 23 czerwca od roku 1965. 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. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku. 

 

Czerwiec 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 27 29 30   

 
 

 

 

 

Ola Tomaszewska, Julia Smolińska i Ewa Nowacka   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojciec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca


BĄDŹ BEZPIECZNY PODCZAS WAKACJI 
Zasady bezpieczeostwa podczas wyjazdów na wakacje 

 

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słooce, plaża, atmosfera wakacji - łatwo zapomnied, że woda, nawet ta 
z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. Dlatego nad morzem szczególne zadanie czeka opiekunów - 
nawet na chwilę nie wolno spuścid dzieci z oka. 

 

Jadąc nad morze warto zapamiętad - kąpad się, pływad i rozrabiad w wodzie można wyłącznie w miejscach 
dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani. 

 

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąd poparzenia słonecznego, 
nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz telefon KOMÓRKOWY z zapisanym numerem 
alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100. 

 

Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisad kontaktu ICE, z numerem telefonu osoby, którą należy 
powiadomid w razie wypadku. Skrót ICE jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. W razie potrzeby pozwala 
ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, takich jak 
grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielid 
informacji na twój temat, ich numery ZAPISZ JAKO nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. 

Więcej na temat ICE możesz przeczytad na stronie internetowej www.ice.bw.org.pl 

Chod skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakad w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie 
będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem 
nietrudno i... kalectwo do kooca życia gotowe. 

Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. Pamiętamy, by zawsze słuchad poleceo instruktora i ratownika. 
Naukę pływania można prowadzid tylko w wyznaczonych, dokładnie zbadanych miejscach. Na głęboką wodę, poza 
strzeżony akwen, wypływad wolno wyłącznie posiadaczom KARTY pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. 
Jeśli takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz, że to wyprawa dla ciebie? 

 

Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. Jak mawiają mieszkaocy 
Pomorza - szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą 
może spowodowad szok termiczny, a wtedy zamiast uroków plażowania będziemy podziwiad mało ciekawe widoki 
najbliższego szpitala. 

 

Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze - to dopiero jest zabawa! Morze to przecież nie tylko plaża i kąpiel 
przy brzegu. Surfing, jazda na "bananie", wyprawa łodzią w nieznane, dostarczają wrażeo i wspomnieo na długie, 
zimowe wieczory. Ostatnia już zasada - na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmowad kapoka. Nie jest zbyt 
wygodny, to fakt, jednak ratuje ŻYCIE w wypadku nieprzewidzianej wywrotki. 

 

Gdzie pływad? Najlepsze na odpoczynek nad morzem są kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 



Ważne jest to, iż bez względu na umiejętności pływackie nie należy oddalad się od wyznaczonego przez boje pola 
kąpieliska. Pływanie w obrębie takie miejsca zapewnia w ciągu dnia obserwację przez pełniących dyżur ratowników 
WOPR. 

Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są flagi. Wywieszona flaga biała oznacza kąpielisko strzeżone, 
natomiast flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu na niesprzyjające ku temu warunki. 

 

www.ice.bw.org.pl 

Przygotowała: Martyna Wyrzykiewicz 

 

Mój pupil… 

 

 

 

Moje papugi mają na imię 

Maja i Gucio. Są 

papugami falistymi .Lubią 

jeść proso i świeżą trawę. 

Zazwyczaj są spokojne, 

ale potrafią też się głośno 

się zachowywać. Bardzo 

bałaganią w swojej klatce 

i dookoła niej rozrzucając 

pióra i jedzenie. Kiedy jest 

ciepło całe dnie spędzają 

na dworze. Wstępują 

w różnym ubarwieniu, ale moje są w kolorach zielono-niebiesko -żółto czarnym. Rozpoznaje 

je po paśmie niebieskiego koloru .Maja ma granatowe pasmo ,a Gucio jasno niebieskie. 

Bardzo je lubię. Moje ptaki są już ze mną 5 lat.   

                                                                                                                        Nadia Owczarz kl.3b 

 

WYNIKI KONKURSU Z POPRZEDNIEGO NUMERU: 

I miejsce w klasach I-III – Amelia Snuszka z kl. I 

I miejsce w klasach IV-VI – Weronika Jędrzejewska z kl. V 

Wyróżnienia: Antoni Snuszka kl. IIA, Katarzyna Jędrzejewska z kl. VI i Jagoda Narloch z kl. I 

 

http://www.ice.bw.org.pl/


 

LOGOPEDA RADZI 

 

Zestaw ćwiczeń do utrwalania wymowy głoski „dż” 

 • w sylabach:  

dża, dżo, dże, dżu, dży 

  a-dża, o-dżo, e-dże, u-dżu, y-dży  

dżadża, dżodżo, dżedże, dżudżu, dżydży 

  dżacz, dżocz, dżecz, dżucz, dżycz 

 • w wyrazach: 

 dżungla, dżokej, dżentelmen, dżoker, dżuma, dżem, dżdżownica, dżdżysty, itp.;  

brydżysta, zadżumiony, wyjeżdża, przyjeżdża, itp.;  

• w wierszach:  

„Gramy w brydża” 

Pod Dżakartą - piękny, nowy, 

elitarny klub brydżowy. 

Ja, gdy wolne tylko mam, 

chętnie w brydża grywam tam. 

Król i radża w brydża grają 

jak dżem grę tę uwielbiają! 

I dżentelmen brydża lubi. 

Kiedy gra, dżokery gubi. 

Dżokej talię wydobywa... 

W brydża w piątkę nikt nie grywa! 

To już ostatni numer naszej gazetki w roku szkolnym 2016/2017….. 

Do zobaczenia we wrześniu  

Redakcja 


