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W tym numerze:                  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! 

Świat pachnie sokiem malinowym, 
W bukietach słońca tańczą pszczoły. 
Czerwiec w akacjach się ubielił 
I przysiadł z piosnką w oknach szkoły. 
 
Lato przyspiesza radość serca 
I woła z wiatrem: 
               - Jak się macie! 
Świat pachnie sokiem malinowym, 
Więc pora już zacząć – WAKACJE... 
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P!nk 
Pink naprawdę nazywa się  Alecia Beth Moore, jest ona amerykańską piosenkarką                            
i autorką tekstów. Urodziła się 8 września 1979 roku w Stanach Zjednoczonych. Roz-
głos zdobyła na początku stycznia 2000 roku. Tworzy muzykę z gatunku pop rock, 
choć w początkach działalności muzycznej jej utwory wpisywały się w nurt muzyki 
R&B. Za swoje osiągnięcia P!nk otrzymała tytuł "Kobiety Roku 2013" przyznawany 
przez magazyn Billboard. Niektóre piosenki Pink : "Try", "Sober", "So What''. 
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Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia: 
 

godz. 645 – wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby nuci-
my wesołą melodię (uwaga na pianę!); 

 godz. 730 – w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich 
(nawet do nauczycieli!); 
 godz. 800 – 1400 – w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy nauczycielom 
(co będzie trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza). Może nawet spróbować świecić, jak ten księ-
życ, całkiem przyzwoitym przykładem; 
 w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów “proszę 
– dziękuję – przepraszam” i stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy (wskazane 
szczególnie dla osób, których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt wysoka); 
 wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do łóżka wspominamy naj-
piękniejsze chwile ubiegłego lata (ale niech wspomnienia nie spędzają nam snu z powiek!); 
zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej! 

ZAMAWIAMY SŁOŃCE  
NA DWA MIESIĄCE!! 
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Już się zbliża lato, czas radości, słońca,  
wielu przygód i zabaw bez końca! 
Jednak w czasie zabaw  
musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Właściwie przygotowane dzieci do opalania, gdy 
słoneczko świeci, noszą czapki, chustki, chronią 
swoje głowy. Kremy z filtrem stosują, swoje cia-
ło nim smarują. 

W czasie letniego wypoczywania pamiętajcie o za-
sadach bezpiecznego zachowania!!! Bo nad wodą 
jakieś nieszczęście przydarzyć się może. 

W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 
ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 
Nigdy nie skacz na główkę do wody, 
bo są ku temu ważne powody!  
Możesz stracić zdrowie, życie, 
nawet jeśli pływasz znakomicie! 

W czasie wędrówki po lesie 
wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 
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Zakładaj gumowce albo trapery 
bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 
W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 
nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj! 

Musisz uważać jeszcze na różne owady     
i kleszcze!!  

Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk          
w lesie!!!!! 

Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące, 
bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 
i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 

Nie drażnij pszczół ani innych owadów, 
nie będzie ci trzeba robić okładów. 

Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 
więc się nimi nie baw! I już nie ma 
sprawy. 
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Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 
Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu. 

Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu .  

Nie przyjmuj prezentów od obcych. 

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 
112 numer alarmowy  

do       
wszystkich służb ratunkowych; 

policja 997 
straż pożarna 998 

pogotowie ratunkowe 999 

Jeśli zapamiętasz te przestrogi,  
będziesz miał 
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„ Wakacyjne rady”  Wiera Badalska  
 
Głowa nie jest od parady  
służyć musi dalej.  
Dbaj więc o nią i osłaniaj  
kiedy słońce pali.  
 
Płynie w rzece woda  
chłodna, bystra, czysta,  
tylko przy dorosłych  
z kąpieli korzystaj.  
 
Jagody nieznane  
gdy zobaczysz w borze -  
Nie zrywaj! Nie zjadaj! -  
bo zatruć się możesz.  
 
Urządzamy grzybobranie  
jaka rada stąd wynika?  
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz  
nie wkładaj go do koszyka.  
 
Biegać boso jest przyjemnie,  
ale ważna rada:  
- idąc na wycieczkę pieszą  
dobre buty wkładaj!  
 
Gdy w polu, w lesie, czy za domem  
wykopiesz przedmiot zardzewiały  
- nie dotykaj go!  
Daj znać dorosłym!  
Śmierć niosą groźne przedmioty!  
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W przyszłym tygodniu w szkole Zuzi, głównej bohaterki 
książki wypada Tydzień Dobroci dla Zwierząt. Dlatego 
właśnie, aby to uczcić organizowany jest DZIEŃ ZWIE-
RZAKA. Niestety do szkoły nie można przyprowadzać ani 
psów, ani kotów tylko małe zwierzęta w klatce. Zuzia ma 
tylko psa i co teraz zrobi? Czy rodzice kupią jej nowego 
pupila, a może sama coś znajdzie? 

,,Tomek w krainie kangurów” autora Al-
freda Szklarskiego to ciekawa książka 
opowiadająca o przygodach Tomka Wil-
mowskiego, który wraz z ojcem podró-
żuje po świecie. Jego przygody są fascy-
nujące jak na przykład ,,zabicie tygrysa 
jednym strzałem``. Lepiej poznasz inne 
kraje jak, np. Afryka.  Polecam tę lektu-
rę, ponieważ sama ją przeczytałam i nig-
dy nie zapomnę przygód z tej książki, o 
których nawet mi się nie śniło. 



Str. 11 

Pokoloruj obrazek :) 
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List Jasia z wakacji:  

Jest pięknie. Świetnie wypoczywam.  

Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie.  
P.S. Co to jest epidemia?  

☼☼☼☼☼ 

Epidemia 

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje 
go gorącą strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry 
woda...  

 Baco, dach ci przecieka!  

 - Wim...  

 - To dlaczego nie naprawisz?!  

  Ni mogę, przecież dysc pada.  

 - To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!  

 - A bo wtedy nie cieknie...  

Dach 
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Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
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„KONTAKT”

23-25.06.2014 –KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW 
 
27.06.2014 –ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014, AKADEMIA 
GODZ. 8.00 
 
01.09.2014—INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GODZ. 8.00 


