
 

SZKOLNIAK nr 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dużymi krokami zbliża się zakończenie bieżącego roku szkolnego. Dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej jest to 
szczególnie trudny okres, gdyż będą rywalizować o miejsce  w szkołach średnich.  
Jeśli zastanawiacie się, gdzie można wyjechać na wakacje z całą rodziną, by dobrze się bawić – przeczytajcie nasze 
propozycje. Oto sprawdzone pomysły na krajową wycieczkę, które 
dostarczą zarówno dzieciom jak i rodzicom niesamowitych wrażeń                 
i emocji. 

Największy w Polsce Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to gwarancja 
najlepszej zabawy dla całej rodziny. Czeka tam na Was 70 atrakcji na czele z 
Roller Coasterami, tymi  ekstremalnie szybkimi i wysokimi, jak i delikatnymi 
dla dzieci i rodzin, a także atrakcje wodne. Ale w Energylandii pełno jest też 
różnego rodzaju gier i zabaw, widowisk czy pokazów artystycznych. 

 
 
 
 
Otoczony zielonymi wzgórzami, położony w widłach rzeki Kamiennej Bałtowski Kompleks Turystyczny to idealne miejsce do 
wypoczynku i rodzinnej zabawy.  Znajdą  tu  dla siebie atrakcje zarówno fani prehistorycznych stworzeń jak i ci, którzy cenią 
sobie bezpośredni kontakt z naturą. W JuraParku znajduje się ponad 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Natomiast 
Park Rozrywki to zabawa w czystej postaci. Karuzele, kolejki szynowe, roller coaster, eurobungy, zabawki dmuchane, basen         
z kulkami, gokarty, łódki – to tylko niektóre ze znajdujących się tam atrakcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farma Iluzji to natomiast mocny i obowiązkowy punkt na turystycznej 
mapie Mazowsza. Zarówno Wam, jak i Waszym rodzicom na pewno 
spodobają się miejsca związane z iluzjami. Latająca Chata Tajemnic,       
w którym dzieją się prawdziwe cuda, ciekawy jest także Tunel 
zapomnienia, który ma tylko 6m długości, a bardzo trudno jest go 
przejść. Labirynt luster – tworzy iluzję nieskończonych korytarzy,            
a w Pokoju Amesa na chwilę staniecie się więksi od swoich rodziców. 

Jest tu także wiele nowoczesnych placów zabaw, dmuchańce, karuzele, 

kolejki, ruchome smoki, labirynty, domki czy duże klocki. 

By poczuć klimat gorącej Afryki i poznać jej niezwykłych    
mieszkańców odwiedźcie     Afrykarium  na terenie wrocławskiego ZOO. Jest 
to wyjątkowe miej- sce, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W ogromnym 
gmachu powstało nowoczesne oceanarium w którym podziwiać można 
wodne zwierzęta z całej Afryki. Niektóre  z nich wzbudzają strach, inne 
sympatię, ale na pewno są godne tego, żeby przyjrzeć im się  z bliska. 

 



Tuż obok bardzo popularnego turystycznego mia- steczka, 
Kazimierza Dolnego, znajduje się park tematyczny inny niż 
wszystkie. Magiczne Ogrody w Janowcu są tzw. ogrodem 
sensorycznym, a więc takim, który działa na wszystkie zmysły. 
Baśniowa kraina, położona pośród przepięknej  roślinności,  
pełna  jest  magicznych  postaci i zagadek. Odkrywanie ich jest 
świetną zabawą dla całej rodziny. 

 

 

 

Będąc w Warszawie nie zapomnijcie odwiedzić 
Centrum Nauki Kopernik, które jest najlepszym dowodem,  
że  nauka  może  być  emocjonująca  i wciągająca. Dzieją 
się tu rzeczy niezwykłe, a różnorodność przygo- towanych 
wystaw i atrakcji zaskoczy chyba każdego. Zgromadzono tu 
ponad 450 eksponatów w sześciu interdy- scyplinarnych 
galeriach. Kto jeszcze tam nie był, ten powinien koniecznie 
się wybrać. 

 

 

Aquapark Reda to nie jest zwykły kompleks 
basenów, a połączenie ogromnego parku wodnego i 
oceanarium. Możecie tutaj pływać, zjeżdżać z całej masy 
zjeżdżalni, oglądać ryby i rekiny, skakać po falach i 
relaksować się w jacuzzi. Niewątpliwie największą atrakcją 
tego miejsca jest 60-metrowa zjeżdżalnia. Podświetlony 
tunel prowadzi przez rajskie akwarium, w którym pływają 
prawdziwe rekiny. 

 
 
A oto kila pomysłów na aktywny wypoczynek z rodziną 
 
Rodzinne wycieczki rowerowe  

To świetny pomysł na aktywny wypoczynek dla całej rodziny. Umiarkowane 
tempo jazdy sprzyja zdrowiu, a niezapomniane widoki 
rekompensują każde zmęczenie. Jadąc rowerem, jesteśmy w 
stanie zobaczyć wiele ciekawych miejsc. W Polsce bardzo 
dobrze przygotowane są trasy rowerowe.  
Można się wybrać Szlakiem Green Velo. 

 
 
Rodzinne wypady na kajaki  

Kolejnym pomysłem na przygodę podczas wakacji mogą być wspólne spływy kajakiem lub 
pontonem, gdzie każdy wykaże się swoją siłą. Popularna jest Suwalszczyzna – Czarna Hańcza, można 
też wybrać się bliżej, np. na Roztocze. 

 

 
 
Spacer śladami historii  

Następną atrakcją naszych wakacji może być podróż śladami historii. Spacerując po miastach, możemy  dużo  się 
dowiedzieć  o  zabytkach,  o  życiu  naszych  przodków.  

Czytając przewodniki, zapoznamy się z legendami. Można wybrać się na wycieczkę 
śladami wielkich Polaków, np. przez południowo- wschodnią Wielkopolskę. 

 
Ekscytujące mecze piłki plażowej, nożnej, gra w badmintona to tylko niektóre 
przykłady na aktywny wypoczynek w domu z rodziną. Odrobina rywalizacji 
przeciwko mamie czy tacie  
zapewni trochę zabawy. 

 
 
 



 
ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI  

 Nie kąp się w miejscach niedozwolonych – korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk. 
 

 Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie.  
 Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przebywaniu na słońcu.  
 Nie rób hałasu – ratownik może nie usłyszeć czyjegoś wołania o pomoc. 

 
WYCIECZKA W GÓRY, DO LASU 

 Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę pogody.  
 Zaopatrz się w apteczkę i telefon komórkowy.  
 Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grup 

 Nie zbieraj grzybów, jeśli nie jesteś pewny, czy są jadalne. 
 
 
BEZPIECZNE OPALANIE 

 Nie przebywaj zbyt długo na słońcu 

 Noś okrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne.   
 Pij dużo wody niegazowanej.   

 Pamiętaj! Słońce opala cię również, gdy jesteś 
w wodzie.  

 Stosuj kremy z filtrami ochronnymi. 

 
AKTYWNY WYPOCZYNEK  

- Zakładaj zawsze kask, gdy jeździsz na rowerze, rolkach 
czy deskorolce. 

- Przestrzegaj przepisów drogowych.  
- Bądź widoczny na drodze – pamiętaj o odblaskach.  

- Bądź aktywny fizycznie, ale zachowaj rozsądek, nie uprawiaj sportów w miejscach niedozwolonych. 

 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE 
 Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.  
 W czasie jazdy używaj kasku.  
 Dokładnie rozejrzyj się, zanim ruszysz.  
 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.  
 Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.  
 Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.   
 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.  
 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.  
 Nigdy nie ścinaj zakrętów. 

 W czasie jazdy zawsze uważaj! 
 
 
DBAJ O ZDROWIE I HIGIENĘ 

 Dbaj o higienę osobistą i czystość wokół siebie.  
 Nie używaj wspólnych przyborów toaletowych.  
 Nie jedz i nie pij ze wspólnych naczyń.  
 Myj ręce przed każdym posiłkiem. 

 

 

 UWAGA 
 
 
 
 
 
 
     

 

Nie ryzykuj, z wakacji przywieź tylko miłe 
wspomnienia. Wakacje to dla wszystkich czas zabawy   
i nowych wrażeń. Korzystaj z wakacyjnych 
przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie 
własnym i bliskich. Zachowaj ostrożność  w 
kontaktach z obcymi. Nie przyjmuj poczęstunków                             
od nieznajomych. Uważaj na dzikie i bezpańskie 
zwierzęta. 
 
 
 
 
 
 



ZWRACAJ UWAGĘ NA ZAGROŻENIA PODCZAS WYPOCZYNKU, 
ABY PO POWROCIE DO SZKOŁY MIEĆ TYLKO DOBRE WSPOMNIENIA! 

 
 

Kolonie, ale nie wypoczynek 

 

Wakacje za pasem, a jak wakacje, to zaraz na myśl przychodzą nam kolonie... Ale dzisiaj nie  o tych koloniach, ale 
koloniach w kontekście historycznym. Kolonia (łac. osada rolnicza) - czyli posiadłość państwa znajdująca się poza jego 
granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. 

Być może słyszeliście o mocarstwach kolonialnych takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Ale było kil- ka państw, które 
pomimo posiadania kolonii imperiami nie były.  

 

 

 

Dania – Duńczycy początkowo posiadali pokaźnych roz- miarów  
,,Imperium  kolonialne".  Od   1066r.   należały do nich: Grenlandia 
(największa wyspa świata)  Islandia   i  Wyspy   Owcze,   ponadto   
liczne   ziemie   w   Indiach i na Karaibach. Jednak na przestrzeni 200 
lat Dania była zmuszona albo sprzedać te tereny albo dać im 
niepodle- głość.  Jedynie  Grenlandia  i  Wyspy  Owcze  pozostały   z 
nią na chwile obecną. Na jak długo, nie wiadomo… 

 

 

 

 

 

Szwecja – Szwedzi posiadali podobnej wielkości imperium kolonialne.    
Ich    kolonie    znajdowały     się     głównie  w   Ameryce   (nie   licząc   
Złotego   Wybrzeża   Szwecji   w Afryce). Była to tzw. Nowa Szwecja 
(obecnie amerykań- ski stan Maine) oraz kilka małych wysepek na 
Oceanie Atlantyckim. W przeciwieństwie do Danii, Szwecja swoje 
kolonie   utraciła   w    wyniku    konfliktów    zbrojnych,    w które 
wplątała się z Holandią, Francją i Wielka Brytanią. Chcieli przejąć ich 
tereny, a w rezultacie utracili wszystko. 

 

 

 

 

Włochy –  na  początku  XV  w.  Włochy  podzielone  były  na wiele państw 
– miast. Wyjątkowo silne były Republiki Handlowe Genui i Wenecji. O ile 
Genua po 1500 r. tylko sła- bła, o tyle Wenecja przez wiele lat rosła w siłę. 
Weneckie ko- lonie były na różnych kontynentach, między innymi w Afry- 
ce, na Krymie, w miastach hiszpańskich, angielskich, nie- mieckich i 
właśnie w Ameryce. Były one jednak słabe, chro- nione jedynie przez 
lokalne oddziały wojskowe. Wenecja nie miała żołnierzy aby obronić 
własne kolonie, co doprowadziło do ostatecznego upadku pod koniec 
XVIII wieku.



 

Polska – niewielu Polaków wie o tym, że Polska 
również posiadała kolonie. Wyspa Tobago, dziś 
niezamieszkała, była ważnym miejscem w Afryce, 
niestety, długo tam nie zostaliśmy. 

Jednak do dziś istnieją miasteczka np. w Galicji 
założone przez polskich osadników. Poza tym 
Polacy przejęli Wy- spę św. Marii , a wyspy na 
Karaibach też przez jakiś czas znajdowały się 
pod polskim sztandarem. Do dnia dzisiejszego 
w Zatoce Kurlandzkiej jest tablica 
wspominająca 

polskich i łotewskich osadników. Działo się to po wojnie z Moskwą i Szwecją (I Wojna Północna 1526- 1530) 
kiedy udało się Polakom utrzymać Łotwę. Łotysze, świetni marynarze, zapanowali nad Morzem Bałtyckim.    
Z czasem wypłynęli na inne morza i założyli nowe miasta/porty. Ich statki pływały pomiędzy portami             
w Rydze, Gdańsku, na Karaibach i w Gambii. To były te czasy, kiedy byliśmy posiadaczami kolonii. Jednak 
wtedy Rzeczpospolita nie mogła nawet utrzymać własnego terytorium, nie mówiąc o koloniach. W 
późniejszym okresie II Rzeczpospolita starała się kupić od Francji Madagaskar lub chociaż jego część, ale 
rozmowy przerwał wybuch  II wojny światowej. Tak  na  marginesie to  trochę  szkoda, że nie jesteśmy 
właścicielami kolonii np. na Karaibach. Byłoby ciekawym przeżyciem spędzić kolonie letnie na egzotycznej 
kolonialnej wyspie…. Ale myślę, że w wakacyjnym wypoczynku najważniejszy jest przede wszystkim dobry 
nastrój i pozytywne nastawienie. I takich właśnie wakacji, radosnych i słonecznych, Wam i sobie z całego 
serca życzę! 

 

 

MAJOWE ŚWIĘTA I WAŻNE ROCZNICE 
 
 
 

1 maja: Święto Pracy - Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy 
  

2 maja: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień 

Polonii i Polaków za Granicą 
 

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja - 

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 

9 maja: rocznica zakończenia II Wojny 

Światowej 
 

18 maja 1920 w Wadowicach, miasteczku 
 
oddalonym o 50 km od Krakowa urodził się Karol Wojtyła - przyszły Papież  św. Jan Paweł II 
 
18 maja 1944 Wojsko Polskie pod Dowództwem Generała Andersa zdobywa Monte Cassino 



ŚWIĘTO DNIA MATKI 

 

 

Dla Ciebie Mamo… 
 

 

Matka to najpiękniejsze i najcieplejsze słowo świata. 

 

Miłość matczyna to miłość zdolna do największych poświęceń…dla nas, dzieci. To Matka wybaczy, 

zrozumie, przytuli… 

 

Dzień Matki jest więc okazją do podarowania Mamie najgorętszych życzeń, piosenki i… naszego dziecięcego serca. 

 

 

ŚWIĘTO DNIA OJCA 
 
 
W tym niezwykłym dniu wszystkim tatusiom pragniemy ofiarować słowa największej wdzięczności  za te wszystkie trudy i 

starania, które włożyli w nasze wychowanie. 
 

 
ROZWIĄŻ REBUS I KRZYŻÓWKĘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wstrząs mózgu 
 

 

Czy znasz „zwierzęce” związki frazeologiczne? Jeśli tak, rozwiązanie łamigłówki nie sprawi Ci 
żadnego kłopotu. Jeśli napotkasz trudności, skorzystaj ze słownika frazeologicznego. Do diagramu 

wpisz brakujące wyrazy – nazwy zwierząt. Litery w zaznaczonych kratkach, czytane od góry do dołu, 
utworzą rozwiązanie. Inne frazeologiczne łamigłówki znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły 

w zakładce „Wirtualna biblioteka”. Miłej zabawy!  

U: Lepszy … w garści, niż gołąb na dachu.  
V: Dzielić skórę na … 

 

3. Trafiło się ślepej … ziarno.  
 

D: … nierozłączki.  
E: Uparty jak … 

 

6. Gapić się  jak  …  na  malowane  wrota.    

U: … dziennikarska.  
V: Siedzieć cicho jak … pod miotłą.  
W: Zjeść … z kopytami.  
X: … salonowy.  
Y: Kruk … oka nie wykole.  
Z: Ni pies, ni …  
AA: Tyle, co … napłakał.  
BB: Bazgrać jak … pazurem.  
CC: Mieć … w nosie.  
DD: Wybierać się jak … za morze.  
EE: Znać się jak łyse … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor szkolny 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się       polonistka, oddając pracę domowa 
uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.



 


