


To wydanie, już nasze ostatnie, poświęcimy wakacjom,
czerwcowi… No bo w końcu kto się nie cieszy z tego, że wakacje
już tuż, tuż?!?! Pożegnamy się z naszą redakcją, która (mam
nadzieję) za rok znowu się spotka!

A teraz, dziękuję wszystkim redaktorkom: Aleksandrze Kurek,
Antoninie Rendudzie, Hannie Bętkowskiej, Julii Galant, Anecie
Sikorskiej i Paulinie Wrońskiej, które przez sześć miesięcy lub
mniej pisały dla naszych czytelników. Również dziękuję Pani
Beacie Ciesielce-Piątek, która co miesiąc sprawdzała dla nas
artykuły, aby bez błędów trafiały na stronę szkoły. Dziękuję Pani
Jolancie Oczkoś za wsparcie. W ogóle dziękuję wszystkim spoza
redakcji, którzy przysyłali do nas artykuły i tym, którzy sprawiali, że
gazetka lądowała na stronie szkoły- Pani Beacie Chodackiej i
Panu Tomaszowi Bolkowi.

Do wszystkich ósmoklasistów – gratulacje! Mamy nadzieję, że te
osiem lat Waszego życia ( w tym dwa w murach SP33) były dla Was
wesołe, pożyteczne, ciekawe i że będziecie je dobrze wspominać.
Życzymy Wam duuużo wytrwałości, spokoju i cierpliwości na
następne lata edukacji, przygód i ciekawych wydarzeń. Świat stoi
przed Wami otworem, więc nie bójcie się go zmieniać : ) Powodzenia!

Napisała Aleksandra Kurek w imieniu całej redakcji

SŁOWO OD REDAKTORA



Maria Pradelle



Mam na imię Ola i piszę do gazetki od początku jej istnienia : ) Jak
mogliście zauważyć po artykułach pisanych przeze mnie w tym roku,
interesuję się historią, muzyką i szeroko rozumianą pracą społeczną.
Uwielbiam czytać książki i słuchać dobrej muzyki. W przyszłości
chciałabym uczynić świat troszkę lepszym, niż go zastałam : ) Mam
nadzieję, że artykuły przeze mnie przygotowane nauczyły Was
czegoś lub sprawiły, że uśmiech pojawił się na Waszych twarzach!
Mam na imię Aneta i piszę artykuły dla gazetki szkolnej. Lubię

świnki morskie i książki. Mówię biegle po angielsku i mieszkałam 7
lat w Irlandii Północnej.

Cześć, mam na imię Pola i od stycznia jestem Redaktorem
Naczelnym gazetki. Uwielbiam tańczyć, pisać oraz interesuję się
motoryzacją. Jestem dopiero w piątej klasie i pierwszy rok uczę się
w tej szkole. Generalnie lubię robić wiele rzeczy i za co się nie
zabieram, to staram się to robić najlepiej jak mogę, ale myślę, że to
właśnie w street dancie i pisaniu spełniam się najbardziej. Bardzo
chcę uczyć się nowych rzeczy, po to, aby w przyszłości mieć jak
najwięcej możliwości.

Antonina Renduda, Aleksandra Kurek, Aneta Sikorska, Pola Pater



Lato na bogato

Wakacje to prawdopodobnie najbardziej lubiany czas w roku
przez uczniów. Żadnych egzaminów, odpowiedzi, kartkówek, a
tylko sama zabawa i odpoczynek. W wakacje można robić wiele
przyjemnych rzeczy, można wybrać się w wiele miejsc. Najczęściej
całe rodziny wyjeżdżają nad morze, w góry, na Mazury, ewentualnie
za granicę. Jednak nie trzeba wyjeżdżać daleko od swoich domów,
aby spędzić miło czas. Wystarczy wyjść z domu, pospacerować,
poskakać na skakance, rozłożyć leżaki- jest wiele możliwości.
Najmilej czas można spędzić na polu, gdy jest ładna pogoda! W
pogodne dni można być turystą w swoim mieście, zwiedzać zamki,
ruiny, oglądać zabytki. W mniejszych miasteczkach, w których już
zwiedziliście wszystkie zabytki można po prostu odkrywać nieznane
Wam ciche uliczki, dolinki, lasy. O ile mieszkacie niedaleko łąki lub
lasku możecie złapać za koc i kanapki, by wybrać się na piknik lub
za namiot i śpiwór, by wybrać się na biwak. W końcu noc w
ciemnym, przerażającym lesie wśród wielu cieni i mrożących krew w
żyłach odgłosów może być nie lada przygodą!

W dni gorące, upalne można zaaranżować sobie pobyt jak w
tropikach! Wystarczy rozłożyć leżak, zrobić pyszny koktajl,
posmarować się kremem, bądź napełnić balony wodą, aby później,
dla ochłody, móc się nimi obrzucać. By urozmaicić swój pobyt w
domowych tropikach możecie zrobić pyszne przekąski z
egzotycznych owoców.

Oczywiście dwa miesiące wakacji to bardzo dużo, więc na
kolejnej stronie znajdziecie pomysły na inne letnie aktywności.
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Wakacje! Co robić?

Gdy nuda zaczyna nam za bardzo doskwierać…
Oprócz pikniku, nocy w namiocie, bitwie wodnej na balony, w

punktach :
• Coś DIY, czyli np. origami, rysowanie, w sklepach dostępne są

bardzo ciekawe zestawy do robienia szminek, świec i innych
przeróżnych rzeczy.

• Obóz, półkolonia lub warsztaty? W internecie można znaleźć wiele
linków i stron z takimi właśnie zajęciami.

• Wypad z kimś lub samodzielny do muzeum, kina, teatru, opery,
parku, na plac zabaw.

• Historyczny dzień, próbujemy przez dzień lub wybrany przez nasz
czas upodobnić się do jakiejś epoki historycznej ( np. lata 60.
XX wieku, odkładamy urządzenia, których wtedy nie było,
staramy się ubrać, zachowywać, tańczyć, śpiewać tak jak
wtedy ludzie to robili ) Możemy popytać się dziadków, pobawić
się razem z nimi i wymyślać przeróżne wariacje tej zabawy.

• Oglądanie wschodu lub zachodu słońca, może być bardzo
ciekawym doświadczeniem. Kocyk, coś do picia i jedzenia,
przytulas od mamy i gotowe. ( to jest DARMOWE )

• Domowe SPA dla dzieci lub dorosłych. Maseczki z drogerii, olejek
do kąpieli, ulubiona muzyka, piana w wannie, odsuwamy od
siebie wszystkie myśli i urządzenia elektroniczne, dobra
książka i można odpocząć prawie jak w hotelu.

• Zrób mapę miasta, na której będą zaznaczone twoje ulubione
atrakcje.

• Wyznacz sobie cele na wakacje i uznaj to za chellange. ( np. przez
całe wakacje nauczę się trzech rodzajów gry w karty i pojadę do
babci )

• Zrób rzeczy, których nigdy nie robiłeś! możesz skoczyć na
bungee, ale możesz też zrobić domowy dżem, chleb, lub… stać
się artystą i spóbować swoich sił w rysunku i malarstwie.

Antonina Renduda



"Young Power”
Justyna Suchecka

Są to opowieści o trzydziestu młodych ludziach, którzy zachwycają
swoimi pomysłami i którzy w jakiś sposób zmienili świat – lub życie osób
dookoła nich. Są tam historie osób z bardzo różnymi historiami – od Viki Gabor
do Igi Świątek. Autorka w swojej książce chce przekazać młodym, że – jak
powiedziała Greta Thunberg – nikt nie jest za mały, żeby zrobić różnicę. Historie
tych młodych Polek i Polaków mogą pokazać nam, że możemy zmienić świat i
przedstawić różne sposoby na sprawienie, że wszystkich nam będzie żyło się
lepiej.

„Nevermoor. Przypadki Morrigan Crow”
Jessica Townsend

Los Morrigan Crow jest wszystkim z góry znany. Urodziła się w pechowym
dniu, tylko po to by umrzeć w dniu swoich jedenastych urodzin - jak każde
przeklęte dziecko. Przynosi wszystkim pecha, a na domiar złego jej tata jest
znaną osobistością i ona niszczy mu reputację.

Jednak nie tutaj kończy się historia niechcianej, pechowej dziewczynki. Wręcz
przeciwnie-ona się właśnie zaczyna.

Rudowłosy jegomość- Jupiter North zabiera Morrigan do Nevermooru-
zaskakującej magicznej krainy. Dzięki Jupiterowi dziewczynka ma szansę
dostać się do uznanego, elitarnego Towarzystwa Wunderowego. Jednak, aby
było to możliwe, musi pomyślnie przejść cztery próby i posiąść jakiś specjalny
talent. Czy Morrigan uda się znaleźć miejsce w towarzystwie? Czy odnajdzie
się w Nevermoorze? Kto zostanie jej przyjacielem, a kto będzie chciał stanąć
jej na drodze? I najważniejsze- czy Morrigan posiada jakąś niesamowitą
zdolność? Odpowiedzi można znaleźć w pasjonującej książce wraz z dużą
dozą magii!

Są to dwie książki, które zostały wybrane przez naszą
redaktorkę oraz przez jedną z naszych czytelniczek. Każda z
nich jest zupełnie inna! Sami możecie się przekonać, która z
tych dwóch książek jest, według Was, bardziej interesująca.

Aleksandra Kurek, Maria Pradelle

Gdy przychodzi nuda... Czyli co przeczytać w wakacje?



KOLOROWY DESER
Kolorowy deser nie jest trudny do zrobienia, ale można się dobrze

przy nim bawić, tworząc własne kompozycje. Ja kolorowy deser
ostatnio przygotowałam z sześciu różnych galaretek: fioletowej,
niebieskiej, zielonej, żółtej, pomarańczowej i czerwonej.
Co drugą warstwę zrobiłam matową, dodając do galaretki mały jogurt
naturalny.

Kolorowy deser jest podawany na zimno i nie wymaga pieczenia,
dlatego idealnie nadaje się na letnie dni.

Składniki:

- 6 różnych galaretek, np. w kolorze: fioletowy, niebieski, zielony,
żółty, pomarańczowy i czerwony

- 3 małe jogurty naturalne

Sposób przygotowania:

1. Szczelną formę, naczynie żaroodporne wyłożyć folią spożywczą.

2. Fioletową galaretkę rozpuścić w 400 ml wrzątku. Ostudzić i wlać
do formy. Wstawić do lodówki, aby galaretka stężała. Żeby
przyspieszyć stężenie galaretki, wsypuję galaretkę do 200 ml
wrzątku. Po jej całkowitym rozpuszczeniu dolewam 200 ml zimnej
przegotowanej wody.

3. Niebieską galaretkę rozpuścić w 250 ml wrzątku. Ostudzić. Dodać
mały jogurt naturalny, wymieszać. Jeżeli jogurt dodamy do gorącej
rozpuszczonej galaretki może się zważyć. Ostudzić i wylać do formy
na stężałą, fioletową warstwę. Wstawić do lodówki.

4. Dalej postępujemy analogicznie. Zieloną galaretkę rozpuścić w
400 ml wrzątku. Żółtą rozpuścić w 250 ml wrzątku i dodać mały
jogurt. Pomarańczową rozpuścić w 400 ml wrzątku i czerwoną w 250
ml wrzątku i dodać jogurt naturalny. Do galaretki bez jogurtu
naturalnego można dodać owoce sezonowe (maliny, borówki,
truskawki), ale to zależy od Waszej inwencji.

5. Gdy wszystkie warstwy stężeją, położyć na naczyniu dużą deskę i
odwrócić naczynie do góry dnem. Ściągnąć naczynie i folię
spożywczą. Galaretki pokroić w kostkę o dowolnej wielkości.
Dodatkowo każdą kostkę można ozdobić kleksem bitej śmietany i
listkiem mięty.

Smacznego!

Pola Pater



DZIEŃ GARBUSAODBYWA SIĘ 22-EGO CZERWCA

Dzień Dziecka!
Wszyscy ten dzień znamy i kochamy, prawda?

W Polsce dzień dziecka obchodzimy 1 czerwca. Co ciekawe, nie we
wszystkich krajach tak jest! Przykładowo w Hondurasie obchodzi się
ten wesoły dzień 10 września, a w Turcji – 23 kwietnia. Dzień Dziecka
ustanowiony przez ONZ obchodzimy 20 listopada.
Żeby ten i inne radosne dnie upłynęły Wam z uśmiechem na ustach,
polecamy: spacery, granie w gry, uprawianie sportu i po prostu
odpoczynek : )
A teraz życzymy Wam dużo radości, samych fajnych ludzi wokółWas
i żeby świat był weselszy <3

Dzień Smerfa!
Światowy Dzień Smerfa odbywa się co roku 25 czerwca. Po raz

pierwszy świętowany był w Polscew 2011 r. Warto dodać, że odbywa
się w dniu urodzin twórcy niebieskich ludków. Smerfy powstały w
Belgii, występując w komiksie Pierrego Culiforda. Z początku były
one tylko postaciami drugorzędnymi, ale zdobyły sympatię wśród
czytelników i Culiford prędko zaczął tworzyć komiksy z nimi jako
głównymi bohaterami. Obecnie jest tych komiksów około trzydziestu.
Ludzie kontynuowali tworzenie rysunkowych historyjek po śmierci
Pierrego, a po jakimś czasie również zaczęły powstawać bajki
filmowe o Smerfach, które wszyscy doskonale znają.

Aleksandra Kurek, Aneta Sikorska

DZIEŃ TATY ODBYWA SIĘ 23-EGO CZERWCA



MEMY, ŻARTY, KAWAŁY I INNE RZECZY NA
POPRAWĘ HUMORU, CZĘŚĆ 8, JAPONIA

Jak się nazywa japoński złodziej flamastrów? Kosimazaki
Jak nazywa się znany japoński murarz? Pęk-Tynk
Jak nazywa się znany japoński piłkarz? Jako Tako Kiwa
Jak się nazywa znany japoński malarz? Pisaki Mazała
Japoński wynalazca namiotów? Nacomi Tachata
Jak się nazywa suszarka po japońsku? MasaHu-ku
Jak się nazywa maluch po japońsku ? Mamgo pchamgo
Wiesz, jak po japońsku jest budowniczy? Lejnamur
Najbardziej znany japoński kucharz ? Sikadozupy
(uwaga: NAZWY UŻYTE TU NIE MAJĄ JAKIEGOKOLWIEK
POTWIERDZENIAW ŻADNYM SŁOWNIKU I NIE JEST TO ATAK
NA JAPOŃCZYKÓW TYLKO NA TWÓJ SMUTEK; )

Antonina Renduda



QUIZ-Jak dużo wiesz o Felixie Polonie z serii książek “Felix, Net i
Nika” Rafała Kosika?

1. Jakiej rasy jest pies Felixa-Caban?
C-nowofunland K-terier rosyjski

2. Jak ma na imię babcia Felixa?
Z-Gosia L-Lusia

3. Jak ma na imię mama Felixa?
U-Marlena Y-Lidia

4. Jaki jest skrót od nazwy miejsca, gdzie pracuje tata Felixa?
N-ITK C-IBN

5. Jak Felix nazwał swojego robota androida?
Z-Golem-Golem N-Golem

6. Jak ma na imię dziewczyna Felixa?
U-Laura I-Lilka

7. Jakie auta mają tata i mama Felixa?
Y-Land Rover i Alfa Romeo, a potem Mini A-Land Rover i Fiat, a potem Alfa Romeo

8. Którego robota skonstruował Felix?
I-pełzacz O-skoczek

9. Co wcześniej znajdowało się w piwnicy, zanim Felix przeniósł tam swój pokój?
W-pracownia B-składzik

10. Przy jakiej ulicy mieszka Felix?
R-Słonecznej E-Serdecznej

11. Felix mieszka w…
R-bloku A-domu jednorodzinnym

12. Jaki sport uprawia dziewczyna Felixa?
Ż-siatkówkę S-jazdę konną

13. W której części Felix poznaje swoją dziewczynę?
E- w “Bunt maszyn” A-w “Trzecia kuzynka”

14. Kto okradł Felixa z pierwszego kieszonkowego w książce “Gang Niewidzialnych
Ludzi”?
L-Ruben i Marcel N-Ruben i Maciej

15. Czy Felix kiedykolwiek dowiedział się, jaki naturalny kolor włosów ma jego
dziewczyna?
I-nie, ale podejrzewa, że są kasztanowe N-tak, czekoladowe

Maria Pradelle



Materiały:

· brystol (np. żółty, czerwony i granatowy),

· biała kartka,

· czerwone cekiny,

· wstążeczka,

· nożyczki,

· klej lub taśma dwustronna.

Przygotowanie:

1. Przygotuj kawałek żółtego brystolu, który będzie bazą kartki
urodzinowej dla taty. Możesz złożyć go na pół, żeby laurka się otwierała.
Pamiętaj, że wielkość laurki zależy od tego, czy zamierzasz ją wysłać
(wówczas musi się zmieścić do koperty), czy też wręczyć ją osobiście.

2. Wytnĳ trochęmniejszy prostokąt z białej kartki i zrób kilkucentymetrowe
nacięcie u góry. Następnie wygnĳ narożniki na zewnątrz – tak, aby
tworzyły one kształt kołnierzyka. Naklej prostokąt na żółty brystol.

3. Wytnĳ krawat z czerwonego brystolu, następnie przyklej go tuż pod
kołnierzykiem.

4. Do stworzenia kształtu marynarki potrzebny jest granatowy brystol.
Wytnĳ prostokąt: jego szerokość powinna być taka jak prawa strona białej
koszuli, zaś długość – taka sama jak długość białej części.

5. Zagnĳ róg granatowego prostokąta – tak, aby tworzył trójkąt, będzie on
stanowił kołnierz marynarki. Przytnĳ trójkąt, aby bardziej przypominał on
w wyglądzie kołnierzyk. Przyklej granatowy brystol na białą część.

6. Na marynarce, na wysokości piersi, powinna znaleźć się kieszonka.
Wytnĳ jej kształt.

7. Wytnĳ kawałek czerwonego brystolu, który będzie stanowił chusteczkę
nad kieszonką – przyklej dwa kawałki do siebie.

8. Przyklej kieszonkę do niebieskiego brystolu klejem lub taśmą
dwustronną – dzięki drugiemu rozwiązaniu uzyskasz trójwymiarowy efekt.

9. W miejscu, gdzie powinny być guziki, przyklej cekiny. Ozdób laurkę
wstążeczką, przyklejając ją w rogu.

10. Wewnątrz laurki umieść swoje życzenia.

Antonina Renduda

Laurka dla taty

Dzień Ojca-
23 czerwca
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA
ODGADNĲ POPRWNE SŁOWA Z LITER ZAZNACZONYCH NA

CZERWONO UŁÓŻ HASŁO

1. Rozkłada się go na plaży wokół koca.

2. … kokosowa

3. Można pić z niego mleko.

4. Idąc na wycieczkę,pakujemy do
niego np. prowiant.

5. … z daszkiem

6. Pływają w morzu lub akwarium.

7. Można nim pływać po jeziorze,
wystarczy wiosłować.

8. Z jej pomocą można obserwować
ptaszki.

9. Najcieplejsza pora roku.

10. Np. piaszczysta.

11. … Czarne

12. Można je zbierać podczas pobytu
na plaży.

13. Ptaki żyjące nad morzem

14. Można je jeść nad morzem z
owocami, bitą śmietaną abo cukrem
pudrem.

15. W lato zazwyczaj piękna.

16. Dodaje się go do napoi, aby były
zimne.

17. Wzburzone na morzu.
Pola Pater



Imię, zwierzę i roślina na każda literę alfabetu

Adam, antylopa, azalia
Bronisława, bóbr, bób

Czesław, chomik, czereśnia
Dawid, daniel, dąb

Ewa, efa piaskowa, eszeweria
Filip, flaming, figa

Gerald, guziec, gerbera
Halina, halibut, hemaria

Irena, indyk, irys
Julia, jeleń, jaśmin

Karolina, kura, kamasja
Lucjan, lama, leonotis
Łukasz, łoś, łzawica
Marta, mewa, maciejka
Natalia, nornik, narcyz
Oktawian, orka, ołownik
Szymon, sroka, stapelia
Tadeusz, tukan, trawa
Ula, uklej, urdzik

Weronika, waleń, widliczka
Zyta, zebra, zawilec

Antonina Renduda
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