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Lato wita! 
 

Lato zaczyna się 21 czerwca, a kończy 
23 września. Jest to najcieplejsza pora roku. 
Kiedy jest ładna pogoda możemy pojeździć 
na rolkach lub rowerze. Dobrym wariantem 
jest też pójście na basen i spotkanie 
z przyjaciółmi. Jest to też czas wakacji, 

w których jeździmy do różnych miast, aby odpocząć.  
 

Piękne lato 
Łukasz Toporek 

 

Piękne lato tego roku, 
Słońce świeci aż do zmroku. 

 

Dzieci kąpią się w promieniach, 
Słońce buzie rozpromienia. 

 

Całe plaże pełne gości, 
Wygrzewają się z radością. 

 

I śpiewają wszyscy wkoło, 
Żeby lato jeszcze trwało! 

 

M. Urbańska kl. 6a 

Bezpieczeństwo w lato  
 

Gdy zaczynają się wakacje musimy 
być ostrożni. Podczas dobrej zabawy 
musimy jednak pamiętać 
o bezpieczeństwie. Oto kilka propozycji, 
aby spędzać ten ciepły okres bezpiecznie: 

1. Nie kąpmy się w niewyznaczonych do tego miejscach np. 
dzikich jeziorach, nieznanych stawach, plaży bez ratownika. 

2. Pijmy dużo wody i innych napojów, aby się nie odwodnić. 
3. Nośmy nakrycie głowy zwłaszcza w gorących miejscach, aby 

nie dostać udaru słonecznego. 
4. Na plaży lub kąpieliskach pilnować się rodziny lub przyjaciół, 

aby się nie zgubić. 
5. Nie wchodźmy do wody bez osoby dorosłej, zwłaszcza gdy 

w wodzie jest silny prąd lub wielkie fale. 
6. W razie nagłego wypadku miej przy sobie małą apteczkę. 
7. Zaopatrz się w środki przeciw komarom i przeciw kleszczom. 

Jeśli wyjeżdżamy z psem lub kotem powinniśmy zakupić 
naszemu zwierzakowi obroże przeciw kleszczom. 

8. Rada dla pełnoletnich: nie wchodź do wody pod wpływem 
alkoholu 

9. Spakuj do walizki cieplejsze ubrania na wypadek złej pogody 
 

J. Zarębczan kl.6a 
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Jakie miejsca Polacy wybrali na spędzenie 

wakacji w 2017 roku? 

 

1. Turcja - głównie na 

Riwierze Tureckiej 

i Wybrzeżu Egejskim. 

Polacy wybrali się tam by 

miło spędzić urlop, mimo niestabilnej sytuacji 

politycznej. Tylko tu w tak doskonałym stanie 

zachowały się ślady największych cywilizacji 

świata: greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej. 

Tu Europa łączy się z Orientem. Turcja to 

świat przeniknięty słońcem, morzem 

i mądrością. 

 

2. Egipt - największym 

zainteresowaniem cieszą się 

Hurghada, Sharm el Sheik 

i Marsa Alam. Można tam 

nacieszyć się słonkiem 

przez cały rok   i pooglądać piękną rafę 

koralową oraz piramidy. Miejsce narodzin 

jednej z najstarszych cywilizacji na Ziemi. 

To także luksusowe hotele, złote plaże oraz 

zachwycająca rafa koralowa. 

 

3. Bułgaria, najczęściej 

Słoneczny Brzeg i Złote 

Piaski. W skrócie: 

szerokie, piaszczyste plaże 

i ciepłe morze, znakomita 

kuchnia i doskonałe wina, bałkański folklor  

i gościnność, konkurencyjne ceny w sklepach 

i restauracjach, liczne zabytki, bizantyjskie 

fortece i cerkwie. 

 

 

4. Hiszpania, głównie 

Majorka, Costa Brava, 

Teneryfa, Fuertaventura, 

Gran Canaria. Hiszpania to 

kraj paradoksów, słońca 

i wina. Rzadko spotykana 

pobożność sąsiaduje tu z szaleńczą zabawą 

fiest i karnawałów. Niezwykłe przywiązanie do 

tradycji z budową liberalnego społeczeństwa. 

Piękno średniowiecznej architektury 

z nowoczesnymi hotelami i plażami. 

 

J. Kajda kl. 6a 
 

 

Jak miło spędzać czas w wakacje? 
 

Zaczynają się powoli wakacje… Czas 
odpoczynku od szkoły. Jest to najlepszy czas 
dla dzieci i nastolatków, robi się ciepło 
i słonecznie. Jednak nie zawsze 

nastolatkowie 
dobrze gospodarują 
wolnym czasem. 
Zamiast bawić się 
na dworze od rana 
do wieczora 
i spotykać się 

z przyjaciółmi wielu z nas wybiera komputer. 
Nie jest to dla nas dobre, zwłaszcza kiedy jest 
ciepło, miło i słonecznie.  

Moimi propozycjami są: jazda na 
rowerze, pływanie w basenie, chodzenie na 
lody, spacer z przyjaciółmi lub pupilem, gra 
w piłkę oraz wspólne zakupy. Są to na pewno 
lepsze zajęcia niż granie w gry i oglądanie 
telewizji.  

 

J. Zarębczan kl. 6a 

 

Zmiana wystroju szafy 
 

W naszych szafach zawitała zmiana. 
Zamiast wiosennych sukienek 
i płaszczy, pojawiły się krótkie 
spodenki i stroje kąpielowe. 
Czarne i ponury strój zamieniamy 
na kolorowe ubrania.   

Pamiętajmy o nakryciu głowy, gdy 
wychodzimy na dwór.  

M. Urbańska kl. 6a 

 
Jak chronić wzrok przed słońcem? 

 
Okulary przeciwsłoneczne są najczęściej 

traktowane jako dodatek do ubioru, niż ważny 
element ochrony wzroku. Często zdarza się, 
że gdy słońce zaczyna razić,  kupujemy 
okulary przeciwsłoneczne na mijanych po  
drodze straganach i stoiskach. Tymczasem 
głównym zadaniem okularów 
przeciwsłonecznych jest ochrona - nie tyle 

przed oślepiającym 
światłem, ile - przede 
wszystkim przed 

promieniami UVA i UVB. Osoby, które nie 
chronią wzroku używając dobrych okularów 
przeciwsłonecznych narażają swoje oczy na 
szkodliwe działanie tych promieni. 
Zatem  jakie okulary wybrać? Najlepiej wybrać 
się do optyka, który doradzi  nam  soczewki 
wykonane z dobrego materiału, które będą 
nas chronić przed promieniem UV. 
 

J. Kajda kl. 6a 



 

 

 

Napoje idealne na lato 
 

Kiedy jest nam gorąco 

marzymy o zimnej kąpieli 

w basenie, chociaż nie jest to 

zawsze możliwe. Ale nie 

zapominajmy 

o schłodzonych napojach. 

Niektóre możemy kupić 

w sklepie chociaż moim 

zdaniem lepiej przygotować 

je samemu. Moje propozycje to świeżo wyciskane soki, 

domowa lemoniada, mrożona herbata lub kawa. Uważam, 

że lepsze są te które można przygotować samemu, 

ponieważ możemy kontrolować ilość cukru oraz ilość 

składników. Do domowej roboty napojów możemy dodać 

inne ulubione składniki np. owoce lub lód.  

 

J. Zarębczan kl. 6a 

 

Przepis na domowe lody owocowe  

 
W gorące dni warto się ochłodzić. Gdy najbliższy 

sklep jest oddalony od naszego domu i nie mamy ochoty do 

niego iść możemy zrobić sobie własne lody. Taka 

przekąska będzie zdrowa, nie będzie miała żadnych 

chemicznych dodatków  i będzie nam bardzo smakowała.  

Składniki: owoce, które najbardziej lubicie, mleko lub 

jogurt naturalny, szczypta 

cukru (opcjonalnie) 

Sposób przygotowania: Do 

specjalnych pojemników do 

zrobienia lodów, które można 

kupić w sklepie, wrzucamy 

pokrojone owoce. Do tego dodajemy mleko lub jogurt 

naturalny. Jeżeli używasz jogurtu możesz dodać trochę 

cukru. Wszystko delikatnie mieszamy, a następnie 

zamykamy pojemniki i wkładamy do zamrażalki na około 

2-3 godziny. Po upłynięciu czasu lody są gotowe do 

spożycia. 

Smacznego! 
 

J. Zarębczan kl. 6a 

 

Tajemnicze rośliny ogrodowe 
 

Niektórzy mają w swoim ogrodzie rośliny, które 

posiadają swoje tajemnice np.  mają właściwości lecznicze, 

a jeszcze inne mogą być bardzo smakowite. Oto jedne 

z nich: 

 Aloes – ma działanie lecznicze. Gdy się 

skaleczymy lub zedrzemy kolano możemy rozciąć 

gałązkę tej rośliny i nasmarować ranę galaretką, 

która znajduje się w środku.  

 Mięta – możemy dodać ją do napoju lub natrzeć 

nią ręce, aby zabić bakterie.  

 Pokrzywa – można się nią oparzyć, ale ma posiada 

działania lecznicze. Można zrobić z niej napar lub 

posmarować nią trudno gojącą się ranę. 
 

Na podstawie Internetu: J. Zarębczan kl. 6a  

 

 

Niebezpieczne kleszcze 

 

Kiedy w środku lata, w czasie pięknej pogody, 

nagle zacznie cię łamać w kościach, pojawi się 

gorączka, poczujesz zmęczenie, ból gardła i głowy – 

zastanów się, czy nie ukąsił cię kleszcz. Zainfekowane 

kleszcze podczas wysysania krwi i płynu komórkowego 

przenoszą wirusy zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych i mózgu, a także bakterie wywołujące tzw. 

boreliozę. Jeśli przebywałeś niedawno w liściastym 

lesie, czy choćby w pobliskim parku lepiej 

skontaktować się z lekarzem. Zwłaszcza kiedy na ciele 

znajdziesz miejsce ukłucia, które swędzi i może być 

opuchnięte.  Jest jeszcze szansa na zastosowanie 

leczenia, które może ustrzec przed groźnymi 

następstwami. 

Jak ustrzec się skutków zakażenia? 

Jeżeli w ciągu 4 dni od ukąszenia kleszcza 

choremu zostanie podana płynna immunoglobulina – 

zaczyna działać następnego dnia i jest skuteczna przez 

4 tygodnie – to masz szansę uniknięcia kleszczowego 

zapalenia mózgu. 

Co się dzieje po zakażeniu?  

Wirusy przenoszone przez kleszcze najpierw 

namnaża się w komórkach miejsca 

infekcji, następnie za 

pośrednictwem limfy i krwi 

przenosi się do węzłów chłonnych, 

a potem do centralnego układu 

nerwowego. Okres wylęgania choroby trwa od 2 do 

nawet 30 dni. W tym czasie występują objawy rzekomej 

grypy.  

Jak rozpoznać kleszczowe zapalenie mózgu? 

Pierwsze objawy, podobne do przeziębienia 

pojawiają się dopiero po 5-17, a nawet 28 dniach od 

ukąszenia. Dolegliwości te ustępują po kilku dniach 

i u niektórych osób choroba kończy się na tym jednym 

etapie. U innych po kilku dniach pozornego zdrowia 

pojawia się bardzo wysoka gorączka (do 40 C), silne 

zawroty i bóle głowy, wymioty, zaburzenia równowagi, 

sztywność karku. To groźne objawy, wymagające 

natychmiastowej reakcji lekarza.  

  

Na podstawie Internetu: J. Zarębczan kl. 6a  

 

*** 
 

- Baco, a co trzeba zrobić, jak się 

w górach spotka głodnego niedźwiedzia? 

- Nic nie musita robić, on już syćko za 

wos zrobi... 



 

 

 
 

Jak ochłodzić się w upalny dzień? 
 

Niektórzy czują się podczas upałów wspaniale 
i potrafią się wylegiwać na słońcu na ponad 
30 stopniowym upale. Inni zaś najchętniej zamknęliby 
się w piwnicy wypełnionej wodą i przespali wszystkie 
najgorętsze dni. Upał może powodować osłabienie, 
rozkojarzenie, rozdrażnienie oraz zawroty głowy. 
Jak zatem się ochłodzić? 

 
Oto kilka sposobów: 
 
1.    Jedz często, ale w małych ilościach. Duże 

posiłki wymagają większej energii do ich 
strawienia, więc organizm się bardziej nagrzewa. 
Unikaj jedzenia produktów białkowych, ponieważ 
zwiększają one metabolizm i rozgrzewają 
organizm. 
 

2.     Co godzinę wkładaj nadgarstki pod strumień 
zimnej wody na 5 sekund. Możesz sobie robić 
również zimne okłady na skroniach, szyi, 
w pachwinach, w zgięciu łokci, pod kolanami 

oraz w innych 
miejscach, w których 
umieszczone są 
tętnice. Jest to 
sposób schładzania 
ciała poprzez krew, 
która krążąc po całym 
organizmie schładza 

również inne jego części.  
 

    3.      Załóż na siebie ubranie z jedwabiu lub cienkiej 
bawełny w jasnym kolorze. Włókna syntetyczne 
zatrzymują ciepło i nie odprowadzają go na 
zewnątrz. Z kolei bawełna i jedwab wchłaniają pot 
i poprzez jego parowanie dają uczucie chłodu. 
Jasne kolory odbijają także promieniowanie 
słoneczne. 

 
To tylko kilka sposobów. Można wymienić ich 
jeszcze wiele. A może Ty masz jakiś pomysł? 
 

  Na podstawie Internetu: N. Michalik kl. 6a 

 

 

 
 

Jakich napojów powinniśmy się wystrzegać podczas 
upałów? 

Skoro unikamy dodawania cukru do kompotów, 
unikamy też z pewnością słodkich napojów 
gazowanych. Napoje, które paradoksalnie mogą nas 
odwadniać to kawa i herbata. Kofeina i teina w nich 
zawarte, sprzyjają zwiększonemu usuwaniu wody 
z organizmu. Jednak 
nie dajmy się 
zwariować, szklanka 
słabej kawy czy 
słaby napar herbaty 
(zwłaszcza zielonej 
lub białej), mogą 
działać korzystnie. 
Grunt to jednak zachować umiar. Jeśli chodzi o kawę – 
zawsze można też wypić filiżankę bezkofeinowej, dla 
smaku. Szczególną wagę powinniśmy zwrócić na 
alkohol. Jego spożywanie powoduje dużą utratę płynów 
(z moczem). Dodatkowo w upale jesteśmy bardziej 
podatni na jego działanie. Nadużywanie alkoholu może 
być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.  
 

Na podstawie Internetu: N. Michalik kl. 6a 
 

Zatrucia pokarmowe w czasie upałów. Jak ich 
uniknąć? Jak je leczyć? 

 
Zatrucie pokarmowe często dopada w czasie 

upałów. Biegunka, bóle brzucha, wymioty i nudności to 
charakterystyczne objawy zatrucia salmonellą, 
gronkowcem czy bakteriami E. coli, które lubią ciepło. 

Zatrucie pokarmowe w czasie upałów najczęściej 
jest spowodowane spożyciem źle przechowywanej 
żywności,  w której pod wpływem wysokiej temperatury 
szybko rozmnożyły się groźne dla naszego układu 
pokarmowego bakterie i toksyny: 

 Salmonella - najczęściej występuje 
w produktach pochodzenia zwierzęcego: jajach, 
mięsie, mleku i jego przetworach; 

 Gronkowiec - najlepiej rozmnaża się w 
słodkich, węglowodanowych produktach 

 Bakterie E. coli  - mogą znaleźć się w każdym 
produkcie, ponieważ przenoszą je owady 
(zwłaszcza muchy); 

 Jad kiełbasiany - najczęściej znajduje się w źle 
przechowywanych konserwach mięsnych, 
rybnych lub warzywnych. 

W wyniku zatrucia w ciągu kilku godzin (ok. 6) od 
spożycia zatrutego produktu występują: 

 biegunka 
 bóle brzucha 
 wymioty 
 nudności 

W takim wypadku należy jak 
najszybciej podjąć odpowiednie leczenie. 

 

Na podstawie Internetu: N. Michalik kl. 6a 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/biegunka-skuteczne-leczenie-zalezy-od-przyczyny-biegunki_38520.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/bol-brzucha-10-postaci-bolu-brzucha_33576.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/wymioty-u-dzieci-i-doroslych-przyczyny-co-powoduje-wymioty_37920.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/nudnosci-przyczyny-co-powoduje-nudnosci_38160.html


 

 

 

Letnie sporty 
 
    Jak wszyscy wiemy w lato jest bardzo 

ciepło. Można wtedy spędzać dużo czasu na 

dworze i świeżym powietrzu. W lato możemy 

chodzić na basen i pływać. Możemy też biegać 

w parku. Warto uprawiać wiele sporty. Każdy 

znajdzie na pewno coś odpowiedniego dla 

siebie. Nasze zdrowie poprawi się, gdy 

będziemy uprawiać sporty, a lato jest do tego 

bardzo odpowiednie. 

 

Piesze i rowerowe wycieczki 

krajoznawcze po naszym terenie 

 
Gdy są wakacje często może ci się nudzić. 

Skończ z tym. Jeśli posiadasz w domu rower 

wsiądź na niego i zwiedzaj nasz malowniczy 

teren. Jeśli go nie masz to nic straconego. Użyj 

własnych nóg, bo one na pewno cię gdzieś 

zaniosą. Przeczytaj ten artykuł a na pewno 

znajdziesz miejsce lub miejsca odpowiednie 

dla ciebie. Na wycieczki po 

Bukownie i jego terenie 

preferuje: 

1) Zwiedź Diablą Górę, bo 

podobno straszą tam 

diabły.  

2) Zwiedź Rezerwat Przyrody Doliny Żabnika. 

Ten Rezerwat jest 

położony 

w Ciężkowicach 

a dokładnie na terenie 

Jaworzna. Możesz tam 

podziwiać piękno 

naszej polskiej przyrody. Znajdziesz tu wiele 

ciekawych okazów roślin takich jak: 

 pomocnik baldaszkowaty, omieg 

górski, rosiczka okrągłolistna,  kruszczyk 

szerokolistny,  goryczka wąskolistna, kosaciec 

syberyjski, listera jajowata,  konwalia majowa 

oraz pływacz drobny.  

3) Przespaceruj się po Buczynie, czyli lesie na 

Podlesiu. W tym 
miejscu również nie 

będziesz się nudził. 

Jedna z atrakcji tego 

miejsca jest to, że 

wypływa z niej źródło 

rzeki Sztoły. 
 

 

4) Następnie mogę ci polecić do zwiedzenia jest 

Kozibród. Jest to atrakcja turystyczna bardzo 

aktywna. Możesz przy tym pooglądać 

przyrodę, a także zjeść smaczną rybkę . 

5) Zapomniana kopalnia Galmanu w lesie 

Buczynie. To ciekawe miejsce, które związane 

jest z historią górnictwa na tych terenach. 
 

Zapomniana kopalnia Galmanu 

w Buczynie 
 

Dawniej na naszym terenie ludzie bardzo 

ciężko pracowali. Jedną z nich była praca 

w kopalniach. Ja dowiedziałam się o kopalni 

w lesie Buczynie.  

 

Była to kopalnia odkrywkowa, w której 

dawniej pracowało wiele ludzi, a złoża jej były 

bardzo cenione. Kopalnia Galmanu zwana  

"Szarlej" lub inaczej Scharlei - Galmei Grube. 

Posiadała złoża rud cynku i ołowiu. W dawnych 

czasach cynk i ołów stosowany był jako 

domieszka do miedzi do produkcji mosiądzu.   

Kopalnia ta była jedną z większych kopalni jak 

na te czasy.  

Obecnie wielu ludzi zapomniało o niej, 

a niektórzy nie wiedzą nawet, że taka kiedyś 

istniała. Dzisiaj pozostało tylko kilka wejść 

i znaczące drewna w środku, które kiedyś służyły 

dawnym górnikom, jako podpory przy pracy. 

 

 

 

 

 

 

  

Ruda ołowiu 
 

G. Krel kl.6a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomocnik_baldaszkowaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Omieg_g%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Omieg_g%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosiczka_okr%C4%85g%C5%82olistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszczyk_szerokolistny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszczyk_szerokolistny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goryczka_w%C4%85skolistna
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Na co możemy pójść do kina w 2018 roku? 

 

Zaczniemy od przeglądu filmów dla dorosłych. Najpierw ich 

wyślemy do kina! 
 

 Pomniejszenie to historia, opowiadającą 

o przełomowym wynalazku 

w dziejach ludzkości, dzięki 

któremu można człowieka 

zmniejszyć do kilku centymetrów. 

Choć początkowo wydaje się, 

że rozwiąże to wszystkie 

problemy współczesnego świata, 

od przeludnienia do głodu, szybko okazuje się, mali ludzie też 

sprawiają sporo kłopotów. Zobaczymy to na przykładzie dwóch 

zupełnie odmiennych od siebie sąsiadów - fajtłapowatego Paula i 

przebojowego Dusana. Premiera 12 stycznia. 
 

Kształt wody to szpiegowski thriller, opowiadający 

o czasach „zimnej wojny”. Główną 

bohaterką jest amerykańska 

analityczka, która pracuje 

w tajnym laboratorium rządowym. 

Pewnego dnia wraz z koleżanką 

odkrywa kulisy niezwykłego 

eksperymentu, który może mieć 

wpływ na losy świata. Premiera 19 stycznia. 

 

Wszystkie pieniądze świata to thriller. Porwany 

zostaje wnuk najbogatszego 

biznesmena na świecie. Matka 

chłopca błaga ojca o zapłacenie 

okupu – ten jednak odmawia. 

Wszystko wskazuje, że dojdzie do 

tragedii. Tymczasem w domu matki 

pojawia się tajemniczy nieznajomy, 

który przedstawia się jako 

wysłannik biznesmena od spraw „nie do rozwiązania”. Premiera 

26 stycznia.  
 

Nić widmo - osnuta jest na autentycznych 

wydarzeniach, które miały 

miejsce w Londynie w latach 60. 

Słynny krawiec Reynolds 

Woodcock wraz z siostrą Cyril 

wyznaczą trendy w modzie, 

ubierając gwiazdy filmowe, 

rodzinę królewską i wyższe 

sfery. Przez jego życie przewija się mnóstwo kobiet, które inspirują 

go i towarzyszą mu, ale on wciąż pozostaje kawalerem. Aż do 

momentu, w którym pojawia się Alma, która staje się jego muzą 

i kochanką. „Nić widmo” ma przywrócić kinu Daniela Day-

Lewisa, pozostającego w ostatnich latach nieco w cieniu. Czy tak 

będzie naprawdę, przekonamy się.  
 

16 marca do kin trafiła nowa wersja Tomb Raidera, 

w której rolę Lary Croft zagra 

Alicia Vikander. Niespełna 

trzydziestoletnia Szwedka, 

która podbiła Hollywood 

występami w „Świetle między 

oceanami” i „Tulipanową  

gorączką”, wydaje się świetnie pasować do roli energicznej 

poszukiwaczki przygód, która próbując odnaleźć 

zaginionego ojca-archeologa, musi odkryć tajemniczy 

grobowiec na mitycznej wyspie u brzegów Japonii.  

 

Zapowiada się ciekawie…a jakie bajki i filmy 

animowane mogą obejrzeć nieco młodsi?  

W 2018 roku pojawią się bajki, których nie można 

przegapić. 

Fernando - premiera 5 stycznia 
Fernando to przygodowa komedia 

animowana, inspirowana słynną książką dla 

dzieci o byczku Fernando, autorstwa Munro 

Leafa i Roberta Lawsona. Tytułowy Fernando to 

wielki byczek o równie wielkim sercu. 

Omyłkowo wzięty za groźną bestię zostaje 

schwytany i uprowadzony z rodzinnego domu 

w hiszpańskim miasteczku. Gotowy na 

wszystko, by powrócić na łono rodziny, 

Fernando staje na czele grupy niezwykłych 

sojuszników i wyrusza na wielką wyprawę, podczas której przeżyje 

przygodę swego życia. 

 

Tedi i mapa skarbów - premiera 19 stycznia  
Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się 

z nowymi odkryciami 

archeolożki Sary Lavroff. 

Odnalazła ona papirus 

wskazujący na istnienie 

naszyjnika należącego do 

mitycznego króla 

Midasa, który mocą 

swego dotyku wszystko zamieniał w złoto. Pełne radości ponowne 

spotkanie Tediego i Sary szybko zamienia się w niebezpieczną 

przygodę, kiedy Sara zostaje porwana przez pewnego bogacza, 

który za pomocą talizmanu chce osiągnąć wieczne, niekończące się 

bogactwo. Wspólnie z przyjaciółmi – papugą i psem – Tedi będzie 

musiał użyć wszystkich swych mocy, by uratować Sarę. Przyjdzie 

mu przemierzyć cały świat, a po drodze pozna nie tylko nowych 

przyjaciół, ale także nowych wrogów. 

 

Gnomy rozrabiają - premiera 26 stycznia. 
 Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. 

Wszystko jest dla niej nowe – dom, 

miasto, szkoła i znajomi. Stary 

budynek, w którym razem 

zamieszkają wydaje się skrywać 

wiele tajemnic. Jedną z nich jest 

osobliwa kolekcja krasnali 

ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że 

skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy od 

wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami z innych 

wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowopoznanym kolegą 

z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane 

krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie 

z pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z nas – 

trzeba go tylko obudzić! 

 

Madagaskar 4 - premiera 1 czerwca 

Lew Alex, zebra Marty, 

hipopotamica Gloria, żyrafa Melman, król 

Julian i Pingwiny powracają w kolejnej 

części zwariowanej komedii animowanej.  

 

Mam nadzieję, że wybierzecie coś 

dla siebie! 

 
 

K. Stachurska kl. 5a 



 

 

 

Największy basen na świecie 
 

Największy, odkryty basen na świecie – Crystal 
Lagoon znajduje się w 
ośrodku del Mar w 
chilijskim kurorcie 
Algarrobo.  

Basen ma długość 
kilometra i 13 metrów. 
Ciągnie się równolegle do pięknej plaży, wzdłuż 
zabudowań hotelowych. Ma powierzchnie ponad 
8 hektarów, a wypełnia go 300 milionów litrów wody, 
pobieranej prosto z morza. Woda ta ma temperaturę 
26 stopni C. Basen jest tak wielki, że oprócz pływania 
i nurkowania, można tam także żeglować, jeździć na 
nartach wodnych i pływać kajakiem. W samym kurorcie 
znajdziemy moc atrakcji. Zaczynając od restauracji, spa, 
boiska do siatkówki czy kortów do tenisa ziemnego. 

 

Na podstawie Internetu: M. Urbańska kl. 6a 
 

Kilka miejsc, które warto zobaczyć 
w Polsce 

 Kościoły Pokoju 
w Jaworze 
i w Świdnicy na 
Śląsku są 
największymi 
w Europie 
budowlami 
sakralnymi 
o konstrukcji 
szkieletowej. Choć wzniesione są z drewna i gliny, 
bez wież i dzwonów, zdumiewają przepychem 
wnętrza.  

  

 Kanał 
Elbląski to żeglowna 
droga wodna na 
terenie województwa 
warmińsko-
mazurskiego, 
z systemem pięciu 
pochylni, które 
pozwalają szybko 

pokonać odcinki między jeziorami i różnicę 
poziomu wody. Kanał, w którym statki miejscami, 
zamiast płynąć wodą, suną po trawie, powstał 
dzięki królewskiemu kaprysowi. Poza Stanami 
Zjednoczonymi nie ma na świecie konkurencji.  

 Klify na wyspie Wolin.  
Na wyspie Wolin 
znajduje się 
najwyższe w kraju 
wybrzeże klifowe. 
Najwyższy klif - Gosań 
opada na wąską, 
kamienistą plażę 93-
metrową, prawie pionową ścianą.  
Można się na niego wspiąć.  

            

        Na podstawie Internetu: N. Michalik kl. 6a 

 

Wiśnie 
 

Warto posadzić 

wiśnie w ogrodzie. 

Drzewa owocowe 

sadzimy wczesną 

wiosną bądź późną 

jesienią, po uprzednim przekopaniu stanowiska 

i wzbogaceniu gleby obornikiem lub kompostem.  

Owoce wiśni zbieramy w lipcu.   

Najczęściej spotykane odmiany wiśni to: 

wiśnie szklanki i sokówki. 

J. Piasta kl. 6a 

 

Poziomki 
Owoce poziomki są soczyste, czerwone, 

bardzo aromatyczne 

i smaczne, podobne do 

owoców truskawki, ale 

znacznie od nich 

mniejsze. Zawierają 

kwasy organiczne, 

węglowodany oraz bardzo dużo witaminy C. 
 

J. Piasta kl. 6a 
 

*** 

 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany 

pyta: 

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

- A co cię boli chłopcze? 

- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje 

świadectwo. 
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