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Hej - ho! Wakacje już blisko! 

Czas śmignął galopem, w skok. 

W teczkach, zeszytach, 

tornistrach 

niesiemy ten szkolny rok. 

Co z niego w głowach zostało? 

A w oczach? A w sercach co? 

Chyba niemało, niemało... 

...Lato nas wzywa: hej-ho! 

!
!
!

Uczyliśmy się cały rok, odrabialiśmy lekcje 
a teraz koniec, kropka, stop! 

A teraz nam się nie chce! 
Przez cały roczek skoro świt wstawaliśmy tak grzecznie ,a teraz  koniec, kropka, 

stop! 
A teraz nam się nie chce! 

!
Dziękujemy za kolejny rok nauki 

 życzymy Wam dobrego wypoczynku podczas wakacji 
Redakcja gazetki 

        Co w szkole piszczy nr 4



Z ŻYCIA SZKOŁY 
29.04.2014r.-wyjazd do MOK-u w Pabianicach na przedstawienie pt.”Calineczka” 

30.04.2014r.-przedstawienie  z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

6.05.2014r.-szkolny konkurs  „Mam talent” 

13.05.2014r.-pasowanie na  czytelnika kl.I 

29.05.2014r.-udział przedstawiciela klasy III w konkursie pt.”Mały Omnibus” 

30 .05.2014r.-Dzień Rodziny 

5.06.2014r.-wyjazd do MOK-u w Pabianicach na przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” 

13.06.2014r.- Dzień Dziecka 

16-18.06.2014r.- wyjazd klasy I,II i III na zieloną szkołę 

Wykaz uroczystości i wycieczek w roku szkolnym 2013/2014 
2.09.13r.-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 

20.09.13r-wyjazd do kina Tomi na film pt.”Smerfy 2” 

11.10.13r-uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

22.10.13.-jednodniowa wycieczka do Biskupina 

25.10.13-pasowanie na ucznia kl.I 

29.10.13r-Wyjazd do Teatru Lalek na przedstawienie pt.”Mała Syrenka” 

18.11.13r.-spotkanie z autorką książek dla dzieci p. B.Ostrowicką 

20.11.13r.-konkurs recytatorski pt.”Zaczarowany świat wierszy J.Tuwima” 23.11.13r- oglądanie popisów 
cyrkowej grupy „Ale Heca” 

25.11.13r.-uroczyste obchody Święta Pluszowego Misia 

26.11.13r.-wycieczka do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim 

29.11.13r.- wróżby andrzejkowe 

6.12.13r-spotkanie z mikołajem 

19.12.13r.-wigilie klasowe-udział w jasełkach szkolnych 

12.02.14r.-uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

14.02.14r.-dyskoteka walentynkowa 

4.03.14r.-bal karnawałowy-gry i zabawy 

18.03 14r.- 18.03.2014r.-wizyta z Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach i Powiatowej Sali 
Sportowej w Pabianicach (Centrum Nauki Kopernik) 

29.04.14r-wyjazd do MOK-u na przedstawienie pt. „ Calineczka ” 

30.04.14r.-przedstawienie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

6.05.14r.- Szkolny konkurs „Mam talent” 

30.05.14r.-uroczystość z okazji „Dnia Rodzininy" 



!
Z  ŻYCIA KLASY III 

30.04.2014r. odbyła się akademia z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła się 

odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie 

uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej z 

Żytowicach pod kierunkiem p. Agnieszki Jaksa 

wystąpili z przedstawieniem .Pokazali, w jakich 

okolicznościach został podpisany najważniejszy 

dokument Polski jakim była Konstytucja. Mali 

aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

!
*************** !

                                                                                                                  

29.05.2014r. Karolina Woźniak jako przedstawiciel klasy III wzięła udział w VII  powiatowym 

konkursie ”Mały Omnibus” pod patronatem Starosty 

Pabianickiego Krzysztofa Habury. Do konkursu mógł 

przystąpić tylko jeden uczeń z klasy III, który przez 60 

minut pisał test z wiedzy ogólnej. Do konkursu 

przystąpiło 41 uczniów. To była największa liczba 

uczestników dotychczasowych edycji. 

!
                                                 *************** 

!
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie z klasy trzeciej  

zmienili się w kucharzy i piekli pyszne rogaliki z dżemem 

polane lukrem. Pieczenie i gotowanie  sprawia  dużo zabawy i frajdy. Klasa podzieliła się na cztery 

grupy. Każda grupa gniotła ciasto, formowała a później z pomocą nauczyciela wkładała do 

piekarnika. Rogaliki wyszły pyszne a zapach było czuć w całej szkole. 
!



W  CO SIĘ BAWIĆ - CZYLI SPOSÓB NA NUDĘ 
!

Nadchodzą wakacje dlatego też Dyrekcja gazetki postanowiła Wam 
przypomnieć najciekawsze  podwórkowe gry i zabawy. Oto kilka z nich: 

!
Berek - krowa: 
To urozmaicona, o większej dramaturgii wersja zwykłego berka. Goniącego, 
zwanego również krową wybieramy za pomocą wyliczanki. Kiedy procedurę mamy 
już za sobą, nasza krowa staje w rozkroku z rozpostartymi na boki rękami. 
Każdy z uczestników łapie za palec, czyli wymię i pyta: Jakie krowa daje mleko? 
Na hasło: białe wszyscy uciekają. Dobrze, żeby berek budował napięcie, 
wymieniając inne kolory zanim da hasło do ucieczki. Dotknięty przez krowę 
staje w rozkroku. Uratować może go inny uczestnik zabawy, który przeczołga 
mu się pod nogami. Gonitwa trwa tak długo, póki krowa nie złapie wszystkich 
uczestników. Do zmiany goniącego może dojść również zanim zacznie się 
gonitwa. Jeśli uciekający puści palec na komendę inną niż "białe", zostaje krową.  !
Cymbergaj: 
Gra przeznaczona dla dwóch osób. Do rozgrywki potrzebne są nam trzy monety 
- dwie tego samego rozmiaru (zawodnicy), jedna mniejsza (piłka), dwa 
grzebienie, linijki lub deseczki - nimi będziemy wprawiać w ruch naszych 
piłkarzy. 
Na prostokątnym stole o gładkiej powierzchni rysujemy boisko do piłki nożnej. 
Na węższym krańcu odmierzamy dwie bramki, przez środek stołu wyznaczamy 
linię środkową pola gry, etc. 
Do wyłonienia rozpoczynającego tradycyjnie przyda nam się wyliczanka. 
Możemy też kwestię tę oddać zwykłemu rzutowi monetą. Mniejszą monetę 
kładziemy na środku stołu, a większą zdecydowanym, krótkim ruchem ręki 
uderzamy grzbietem grzebienia tak, aby trafić w "piłkę" i wbić ją do bramki 
przeciwnika. Zawodnicy mają po jednym ruchu w turze. Co ważne, można 
wykonać ruch "piłkarzem", nie dotykając piłki.  
Czego nie można i co jest faulem?: 
1) kiedy wykonamy dwa ruchy w jednej turze 
2) kiedy bez uprzedniego kontaktu z piłką naszego piłkarza, dotkniemy 
przeciwnika. Dozwolony jest kontakt dwóch piłkarzy, jeśli najpierw nastąpił 
kontakt z piłką.  
Po faulu wznawiamy grę z miejsca, w którym doszło do przewinienia. W tym 
miejscu ustawiamy piłkę. Wykonujący rzut wolny pośredni zajmuje dowolną 



pozycję. Broniący nie może ustawić się w odległości do piłki mniejszej niż 
długość grzebienia, linijki, deseczki. Przy rzucie wolnym pośrednim, 
poszkodowany, podobnie jak w piłce nożnej, ma dwa ruchy. Dopiero w drugim 
może uderzyć na bramkę 
Aut ma miejsce, kiedy "piłka" wypadnie za boisko. Kiedy wypadnie "piłkarz", 
wraca do gry w tym miejscu, w którym opuścił "murawę". W pierwszym wypadku 
należy wrzucić piłkę lobem na pole gry. Jeśli piłka wypadnie za linię bramkową z 
winy atakującego, ten winien jest wrócić na swoją połowę i przyjąć pozycję, 
przeciwnik natomiast zaczyna grę z pola bramkowego. Przysługują mu dwa 
ruchy.  
Kiedy piłka wypadnie z winy broniącego, atakujący wykonuje rzut rożny. "Piłkę" 
ustawia w rogu boiska, a swojego "piłkarza" tak, aby dotykał piłki. Przysługują 
mu dwa ruchy. Obrońca ustawia się podobnie jak przy rzucie wolnym na 
odległość nie mniejszą niż długość grzebienia, linijki, deseczki. 
 
Kapsle: 
Bodaj najbardziej popularna zabawa lat 80-tych. Kto nie brał udziału w 
podwórkowym Wyścigu Pokoju, a kapsla nie ozdabiał flagą wyciętą z atlasu?  
Do gry potrzebujemy po metalowym kapslu od butelki piwa lub coli. Budujemy 
tor w piaskownicy, lub rysujemy go na ziemi patykiem, kredą na chodniku. W 
domu do zaznaczenia granic toru możemy użyć włóczki.  
Wyznaczając tor możemy dać ponieść się fantazji. Wszystkie wyrzutnie, 
przeszkody, dołki, skocznie tylko urozmaicą zabawę. Kapsle stawiamy na starcie 
i pstrykamy nimi w stronę mety. Kto wypadnie z toru, traci kolejkę. Wygrywa 
ten, kto pierwszy dotrze na metę !
                            

                           WARTO PRZECZYTAĆ 

!
Wakacje to okres, w którym dzieciaki dużo przebywają na podwórku i dużo podróżują. To czas 

fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły! Chcielibyśmy trochę o was zadbać, żeby ta zabawa 

była udana od A do Z, bez smutnego zakończenia.  

 

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były super bezpieczne i przyjemne. 

!
!



NAD WODĄ  

Niestety, bardzo dużo wakacyjnych wypadków ma miejsce właśnie nad wodą. Pierwsza zasada jest 

najważniejsza: zawsze, ale to ZAAAAWSZE wchodzimy do wody tylko i wyłącznie pod opieką 

dorosłych. Muszą być w pobliżu, żeby reagować w razie, gdyby coś wam się działo. Możecie też 

pomóc dorosłym zadbać o wspólne bezpieczeństwo. Kąpać się należy tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! Jeśli na plaży widzicie czerwoną flagę – 

oznacza ona zakaz kąpieli. Najwidoczniej morze jest tego dnia 

niebezpieczne. Biała flaga – wszystko ok, można śmiało się 

pluskać w wodzie.  

Leżycie sobie na ręczniku, opalacie się i postanawiacie skoczyć 

do wody. UWAGA! Rozgrzana skóra + zimna woda może = 

szok! Dlatego wchodzimy do wody powoli, a wodą ochlapujemy 

się stopniowo, żeby nasz organizm zdołał przygotować się na 

zmianę temperatury. Jeśli już przebywacie w morzu lub jeziorze i 

poczujecie dziwne dreszcze – natychmiast wychodźcie na brzeg i 

pędem do opiekunów. To oznacza, że dzieje się coś niedobrego, 

możecie stracić przytomność i utonąć!  

Jeszcze inna sytuacja dotyczy korzystania z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, kajaków, 

rowerów wodnych itp. Pamiętajcie, że każdy powinien mieć na sobie kamizelkę ratunkową. W razie 

wpadnięcia do wody pomoże ona utrzymać się na powierzchni. To dotyczy także dorosłych, niech 

nie będą tacy odważni. Kamizelki są dla wszystkich, bo z wodą nie ma żartów! 

!
OPALANKO 

Tutaj też trzeba uważać. Nawet jeśli nie leżycie plackiem na plaży, to przecież opalacie się w ruchu. 

A co za dużo, to nie zdrowo. Skóra potrzebuje specjalnych kremów z filtrami ochronnymi. Na 

głowę dobrze jest zakładać jakąś jasna czapkę – może być z daszkiem albo kapelusik, jak kto woli. 

Będziecie modnie wyglądać i jednocześnie ochronicie głowy przed przegrzaniem, które może być 

niebezpieczne.  

!
!



!
ROBALE 

W lecie musimy uważać na osy i szerszenie. Te pierwsze bardzo chętnie lecą poczęstować się 

naszymi słodkościami. Te drugie mocno kąsają, a ich ugryzienia mogą być bardzo niebezpieczne! 

Uważajcie więc z jedzeniem lodów lub pączków na plaży. Tam osy 

tylko na to czekają. Jeśli już jecie, to przyglądajcie się każdemu 

kolejnemu gryzowi żeby nie połknąć czasem osy, która przysiądzie 

sobie na przysmaku!!! A najlepiej to zrezygnować ze słodkości na 

plaży, bo przecież można je zjeść później! Kiedy spotkacie gdzieś 

gniazdo os, to przenigdy nie rzucajcie w nie kamieniami, nie dotykajcie 

go, tylko uciekajcie jak najdalej. Wściekły rój os lub szerszeni może 

nawet zabić. Jeśli gniazdo jest blisko waszego domu powiedzcie o tym 

rodzicom. Oni powinni zadzwonić po strażaków – ci mają specjalne 

stroje i sprzęt, dzięki któremu usuną nieproszonych gości. 

 

    W LESIE ZIELONYM 

Las jest piękny latem, ale bardzo biedny. Często ze względu na gorąco i suszę drzewom grożą 

pożary. Musimy więc im pomóc. Jeśli maszerujemy przez lat, to nie zostawiajmy w nim śmieci, 

zwłaszcza szklanych butelek. Padające przez nie promienie 

słoneczne mogą wywołać ogień. W ogóle nie wolno śmiecić 

w lasach, ani trochę! Podobnie sprawa ma się z ogniskami. 

Można je rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego 

miejscach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą. 

Jeśli rozpalimy ogień w lesie i stracimy nad nim kontrolę, to 

zginie wiele biednych zwierząt, ptaków i drzew. A tego na 

pewno nie chcecie. Uważajcie także na zwierzęta, zarówno te 

dzikie, jak i domowe. Absolutnie nie bierzemy na ręce 

nietoperzy, nie głaszczemy lisów gdy podejdą – mogą nas 

ugryźć i zarazić wścieklizną, a to oznacza pobyt w szpitalu! Nie zaczepiamy obcych psów ani 

kotów. Więcej o spotkaniach z psami przeczytacie tutaj: 



BURZA  

Nawet Ci, którzy się nie boją burzy powinni pewne rzeczy wiedzieć. Jeśli zaskoczy nas gdzieś 

burza, to nie chowajmy się pod drzewami. One przyciągają pioruny. Jak najszybciej powinniśmy 

schować się w jakimś budynku , bo te posiadają piorunochrony! Można też skryć się w 

samochodzie. Powyłączajcie telefony komórkowe, żeby 

one nie ściągnęły błyskawic!                                 

!
ZGUBY I KOLEDZY  

Zgubiliście gdzieś na plaży rodziców? Nie możecie ich 

znaleźć? Podejdźcie do ratownika lub kogoś dorosłego i 

poproście o pomoc. Powiedzcie jak się nazywacie, ile 

macie lat i skąd przyjechaliście. Ratownicy przekażą 

sobie wiadomość za pomocą krótkofalówek a potem 

pomogą szukać rodzinki. Uważajcie także na różnych koloniach i obozach. Czasem w towarzystwie 

pojawiają się różne głupie pomysły. Jeśli tylko macie wrażenie, że mogą się źle skończyć – nie 

bierzcie udziału w takich zabawach. Nie musicie nic nikomu udowadniać, że jesteście fajni czy 

odważni. Jeśli to ma się zakończyć wypadkiem – nie warto! Nie bierzcie też niczego do jedzenia 

gdy częstuje nim ktoś zupełnie obcy. Lepiej być ostrożnym. Uff… Prawie koniec. Jeszcze tylko 

uważajcie na siebie na drogach. No! Tak przygotowanych możemy was puścić na wakacje.        

Bawcie się wesoło, wracajcie cali i zdrowi! 

!
!



KĄCIK LOGOPEDA RADZI 
!
Szanowni Państwo, wielkimi krokami nadchodzi koniec roku szkolnego, a co za tym idzie – 

upragnione wakacje. Zachęcam, aby  wśród różnorodnych planów urlopowych i wolnego czasu 

spędzonego wspólnie z dziećmi nie zapomnieć o prostych ćwiczeniach logopedycznych. 

Wykonywane w formie zabaw czy konkursów zaprocentują we wrześniu  po powrocie dzieci do 

szkoły. 

Zabawy logopedyczne: 

- Bańki mydlane - wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomki o różnych średnicach. Można 

ogłosić konkurs na największą bańkę; 

- Urodziny – na przyjęciu urodzinowym koniecznie musi być „tort” (słodka bułeczka), w którą 

wkładamy świeczki. Zabawa polega na zdmuchiwaniu płomyków świec przy zwiększanej 

stopniowo odległości; 

- Zawody – dwoje dzieci naprzeciw siebie trzyma między wargami (nie zębami) kartkę papieru i 

każde ciągnie ją w swoją stronę. Przegrywa ten, kto wypuści z ust kartkę; 

- Strzelić gola – ustawiamy z klocków niewielką bramkę i za pomocą słomki wdmuchujemy do niej  

kulki papieru. Dla utrudnienia stopniowo zwiększamy odległość; 

- Kto pierwszy – dzieci na wyścigi zjadają z talerzyka chrupki kukurydziane posługując się tylko 

wargami przy ich pobieraniu; 

- Jak najwięcej – przenoszenie „kulek” (okrągłych płatków śniadaniowych) z jednej miseczki do 

drugiej, zasysając je przez słomkę. 

!
Wesołej zabawy życzy 

  Joanna Łacina-Szelągowska 
logopeda dyplomowany 

  *                                                                                                                 

!



 

ZRÓB TO SAM 

Lato to okres  pięknych kolorów dlatego proponuję                                                                                                                 

wykonać letnią ozdobę do pokoju lub przed wejście                                                                                                                          

do domu. Do zrobienia  dekoracji potrzebny będzie                                                                                    

kolorowy papier, sznurek, igła, nożyczki, ołówek i obręcz                                                                                           

którą można  zrobić z ringo lub drutu.                                                                                       

Zaprojektowany kształt (motyl, kwiatek, słonko)                                                                              

przekładamy za pomocą  igły przez środek. Kiedy                                                                                   

przygotujemy wszystkie ramiona przywiązujemy do                                                                                 

naszej obręczy. Nitka musi być dłuższa aby można                                                                                   

było obwiązać wokół obręcz i przywiązać wszystkie nitki                                                                                                        

na górze. Tak przygotowaną ozdobę wieszamy w                                                                                 

wyznaczonym miejscu. 

                                              LUBIMY GOTOWAĆ 

Najprostsze z najprostszych, stworzone z soczystych  owoców i jogurtu, pozwalające na 

nieograniczoną zabawę  smakami. I nie ważne, czy są to sezonowe  czy egzotyczne                                                                               

owoce, jogurt mleczny czy sojowy o smaku wanilii, bo  w tym przypadku prostota wykonania i 

smak  lata, to jest to, czemu trudno się oprzeć.                                                                          

Składniki 

 1 jogurt naturalny (400 g) lub waniliowy 

150 g malin (lub  innych owoców sezonowych) 

1 łyżka  miodu (lub cukru pudru) 

Wykonanie:      Owoce miksujemy w mikserze, dodajemy jogurt  ,miód. Wszystko razem 

mieszamy. Masę lodową rozmieszczamy  do 6 foremek (dostępne są w IKEI) lekko stukając nimi o                                                                                             

stół, by pozbyć się z wnętrza pęcherzy powietrza.  Wsuwamy w masę patyczki i zamrażamy przez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

minimum 6 godzin.                                                                                     Życzymy smacznego:- 



                                                            

                                                          BAW SIĘ Z NAMI 

Pokoloruj obrazek. 

*  
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BAW SIĘ Z NAMI 

Pokoloruj obrazek i opowiedz co się przydarzyło Krzysiowi. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

BAW SIĘ Z NAMI 

Pokoloruj obrazek i opowiedz co się przydarzyło Krzysiowi? 

!
   

!
!



BAW SIĘ Z NAMI 

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 

Przeczytaj uważnie tekst i pokoloruj rysunek.  Nareszcie przyszła wiosna. Często świeci słońce, ale 

czasami pada deszcz. Z ciemnej chmury leją się niebieskie krople deszczu. Marysia wyszła na 

spacer. Wzięła ze sobą parasol w czerwone, niebieskie, żółte, zielone i pomarańczowe pasy. 

Drewnianą rączkę trzymała w swojej lewej ręce. Kaczuszka, która chlapała się w kałuży, 

zauważyła, że Marysi płaszczyk jest tego samego koloru co ona, mają też z Marysia takie same 

kapelusze. Wieczorem dziewczynka będzie musiała wysuszyć swoje zielone buciki. Pomarańczowe 

łapki kaczuszki wyschnął same.  

 1. Odpowiedz na pytania związane z tekstem: 

Jaka była pogoda podczas spaceru 

Marysi? .................................................................................................................................................                                                                                                  

Co robiła kaczuszka? ……………………………………………………………………………….. 

Co zrobi Marysia wieczorem……………………………………………………………………….. 

2.Wypisz z tekstu cztery czasowniki i pięć rzeczowników 

Czasowniki:................................................................................................................................ 

Rzeczowniki:............................................................................................................................. 

3.Uważnie przeczytaj tekst i oznacz: 

kółkiem - prośbę dziecka o kupno komputera 

trójkątem - prośbę spikerki telewizyjnej 

prostokątem - prośbę chłopca o wymianę znaczków na nalepki 

krzyżykiem - prośbę sąsiadki o pożyczenie soli 

gwiazdką - zdania, które nie są prośbami


