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„Szkolandia” 
Wydanie: czerwiec 2012r. 

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych                            

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii. 
 

 

Spis treści :  

 
 „Bezpieczne Wakacje” 

 Sonda Uczniowska 

 Humor 

 Ogłoszenia 

 Krzyżówka 

 

Opracowały: Aleksandra Wielosz i Jagoda Borys. 
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Dobre wakacje to bezpieczne wakacje! 
         
        Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak 

wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Mamy nadzieję, że 

tegoroczne wakacje dla wszystkich będą przyjemne a zwłaszcza bezpieczne. 

Podczas wakacji czujemy swobodę i luz ciesząc się z tego, że mamy całe dwa 

miesiące na zrealizowanie naszych szalonych pomysłów, na zabawę często do 

późnych godzin. Pamiętajmy, że nie wszystkie miejsca, gdzie możemy korzystać z 

uroków zabawy są bezpieczne. 

 
       Oto kilka cennych rad i uwag jak bezpiecznie 

spędzić wakacje: 

 
1. Nad wodą: 

 Pamiętaj, że należy się kąpać tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych. 

 Nie wchodź do wody po posiłku. 

 W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie oddalaj się zbytnio od brzegu. 

 Nie utrudniaj kąpieli innym. 

 Zawsze słuchaj poleceń ratownika. 

 Wchodź do wody tylko pod opieką dorosłych. 

 

2. W górach: 

 Nie wyruszaj na wyprawę gdy widzisz nadciągającą burzę. 

 Zawsze idź wyznaczonym szlakiem. 

 Na wyprawy nigdy nie idź sam. 

 Zostaw informację dokąd się wybierasz.  

 

3. Podczas np. gry w piłkę, jazdy na rolkach czy rowerze. 

 Pamiętaj, że jezdnia to nie plac zabaw! 

 Korzystaj ze ścieżek rowerowych kiedy tylko jest to możliwe. 

 Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych. 

 Graj w piłkę daleko od ulicy! 

 Jeżeli piłka wpadnie na jezdnię zachowaj szczególną ostrożność idąc po nią, bądź 

poproś o to kogoś starszego.  

 

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych!  
 

Udanych, wesołych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji 

wszystkim uczniom, uczennicom oraz całemu Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły życzy redakcja gazetki szkolnej „Szkolandia”. 
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           SONDA UCZNIOWSKA  : 

1. Kto znajdzie się w finale EURO 2012? 

2. Kto wygra EURO 2012? 

3. Jakie masz wakacyjne plany? 

 

Odpowiedzi: 
Pytanie numer 1: 

-  W finale EURO 2012 znajdą się Niemcy i Portugalia. – Joanna 

Łukasiewicz, Kl. V 

-  W finale EURO będą Włochy i Portugalia. – Karol Wielosz, Kl. VI 

- W finale zobaczymy reprezentację Hiszpanii i Niemiec. – 

Przemysław Ćmil, Kl. II gim. 

- Portugalia i Niemcy znajdą się w finale EURO. – Daniel Karyga, 

Kl. III gim.  
Pytanie numer 2: 

- Niemcy na pewno wygrają!!! – Paweł Zatorski, Kl. V 

- EURO wygra Hiszpania. – Anita Karaś i Emilia Bryk, Kl. VI 

- Zdecydowanie Brazylia wygra EURO! – Kinga Sobczuk, Kl I gim. 

- Polska, Grecja i Niemcy wygrają EURO. – Klaudia Lis, II gim. 

- Argentyna wygra EURO! – Marcin Bryk, II gim. 

- Hiszpania wygra EURO. – Szymon Bardega, III gim. 
Pytanie numer 3: 

- Na wakacje wybieram się w Bieszczady. – Natalia Kawka, Kl. V 

- Na wakacje wyjeżdżam do Norwegii! – Inga Dobrowolska, Kl. VI 

- Ja wyruszam w pole, zrywać kalafior. – Rafał Wielosz, Kl. I gim. 

- Nie mam żadnych planów na wakacje. – Wojciech Czajka, II gim. 

- Początkiem wakacji wyjeżdżam do Czech. – Adrian Staszewski, Kl. 

III gim. 
Sondę przeprowadziły: Patrycja Łukasiewicz oraz Hanna Warenica.  

Opracowały Hanna Warenica i Jagoda Borys. 
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Humor!  
 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

******************************** 

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant… odpowiadają dzieci. 

A Ty Jasiu kim chcesz zostać? – pyta pani 

- Emerytem. 

******************************* 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

-Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

******************************* 

List z wakacji: 

Tutaj jest pięknie! Jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie 

martwcie się o mnie. 

P.S. Co to jest epidemia? 

A dla młodszych coś do pokolorowania.  

 
Opracowały: Jagoda Borys i Aleksandra Wielosz. 
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OGŁOSZENIA 
 Sprzedam książki w dobrym stanie. Cena wywoławcza 200 zł 

 RONALDO: Kupię 10 kg żelu w dogodniej cenie!          

 Zginął zegarek, uczciwego znalazcę prosimy o zwrot pieniędzy.   

 Szukamy trenera, dla polskiej reprezentacji ! 

 
Czerwiec 2012 rok 

  1 Czerwca – Dzień Dziecka 

- Dyskoteka 

 29 Czerwiec – zakończenie roku szkolnego. W programie: 

- Msza Św. 

- Część artystyczna Kl. VI Szkoły Podstawowej oraz III Publicznego 

Gimnazjum  

- Rozdanie świadectw z wyróżnieniem nagród i dyplomów  

- Spotkanie z wychowawcą.  

 

Wrzesień 2012 rok 

 3 Wrzesień – rozpoczęcie roku szkolnego  

 Kolejne 10 miesięcy ciężkiej pracy.   

 

 

 

Opracowali: Klaudia Lis i Marcin Bryk. 
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Krzyżówka dla starszych i młodszych, miłej zabawy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Tam wypożyczasz książki. 

2. Impreza sportowa organizowana w roku 2012 w Polsce i na Ukrainie. 

3. Daje nam miód. 

4. Np. nożna lub siatkowa…  

5. Słodzisz nim herbatę. 

6. Możesz grać na nim w gry albo surfować po Internecie. 

7. Gdy nie ma wiatru, nie poleci. 

8. Jesz w nim np. zupę. 

9. W dzień jest na nim słońce, w nocy księżyc i gwiazdy. 

10.  Pierwsza kobieta w Raju. 

11.  Tak powszechnie zwana jest dwudniowa przerwa między piątkiem a   poniedziałkiem. 

12.  Bałwan z bajki „Tabaluga”. 

13.  Przeciwieństwo herbaty. 

14.  Najgorętszy kontynent, nie ma tam zimy. 

15.  Je się je na „Tłusty Czwartek”. 

16.  Zbierasz je w lesie. 

17. Jest np. w telewizorze, komputerze.                          Opracowały: Jagoda Borys i Aleksandra Wielosz. 

          

    

           

     

      

        

        

      

     

   

 

       

      

    

      

      

      

     


