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MIESIĘCZNIK

W numerze:

Mól książkowy – s. 6

Mówią wieki- s. 2

Filmoteka – s. 7

Warto wiedzieć – s. 2

Zwierzyniec - – s. 7

Co piszczy w trawie – s. 3

Angielski w pigułce – s. 8

Wieści szkolne – s. 3

Humor – s. 10

Nasze pasje – s. 4

Muzykomania – s. 10

Połam sobie język – s.6

Palce lizać – s. 11

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w
szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!
Weronika Cieślak (redaktor naczelna), Jakub Sieradzki (z-ca redaktora naczelnego), Aleksandra Tomczak,
Oktawia
Szwarnowska,
Karolina
Rose,
Marta
Mazurek.
Opiekun: p. B. Jóskowiak
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KTO WYMYŚLIŁ WAKACJE?
Niektórzy
uważają,
że
to

Thomas

Cook (ur. 22

listopada 1808 w Melbourne, zm. 18 lipca 1892). Był założycielem
pierwszego biura podróży, wykorzystując możliwości kolei
zorganizował pierwsze publiczne wycieczki. Do 1865 roku założył
biura podróży w większości państw Europy. Opracował też jedne z
pierwszych przewodników turystycznych. Napis na jego nagrobku
głosi:
„Człowiek, który uczynił podróżowanie łatwiejszym.”

"Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał,

jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
Wszechświata był ten
Co wynalazł Wakacje".

BEZ WZGLĘDU, KTO ZA TYM STOI, JEDNO JEST PEWNE,
WSZYSCY UWAŻAJĄ, ŻE TO BYŁ WSPANIAŁY POMYSŁ.
[ola_45]

______________________________________________________________________________

Ile trwają wakacje?
Okazuje się, że w różnych krajach jest różnie.
 W Polsce wakacje letnie obejmują 10
tygodni.
 13 tygodni mają dzieci w Turcji, na Malcie i
na Łotwie oraz na Litwie.
 W Grecji uczniowie szkół podstawowych
wypoczywają 12 tygodni.
 Na Cyprze, w Islandii i Irlandii – 11.
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 6 tygodni - Niemcy, Holandia, Szkocja.
Jak to wygląda w przeliczeniu na dni?
Włosi – 99
Turcja – 95
Ukraina – 94
Bułgaria – 93
Łotwa, Litwa, Białoruś, Rosja – 92
Estonia – 89
Grecja – 87
Cypr, Rumunia – 86
Macedonia – 82
Malta – 81
Bośnia – 80
Czarnogóra – 78
Węgry – 77
Islandia – 76
Chorwacja – 75
[ola_45]

Serbia, Finlandia – 73
Portugalia, Szwecja – 72
Słowenia – 68
POLSKA – 66
Czechy – 65
Austria – 63
Belgia, Irlandia, Norwegia,
Irlandia N – 62
Luksemburg – 61
Francja – 59
Szkocja – 53
Niemcy – 46
Wielka Brytania i Walia – 44
Dania -43
Lichtenstein - 42

Słowacja,

http://www.kogis.pl/, http://biqdata.wyborcza.pl/

______________________________________________________________________________
Ważne daty…
CZERWIEC
01 – Dzień Dziecka.
02 – Wyjście do JOK-u na przedstawienie „Teatru Drabina”.
05 – wyjazd kl. IV do Lichenia (rocznica Komunii św.).
12 – propozycje ocen rocznych.
15 – Boże Ciało.
16 – WOLNE!!!
21 – wybory do SU na 2017/18.
22 – apel podsumowujący pracę roczną. Msza św. – 10.00.
23 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO!!!
[red]

__________________________________________________________________________

21 czerwca 2017 r. uczniowie klas IV – VI będą mogli zagłosować na
swoich kolegów i koleżanki, których kandydatury przez cały miesiąc
wisiały na tablicy stojącej na parterze szkoły. W wyborach tajnych będzie
można postawić X tylko przy 8 nazwiskach. Osoby z największą liczbą
punktów zasilą szeregi nowej rady Samorządu Uczniowskiego.
Postawienie X przy większej liczbie osób sprawi, że głos zostanie
unieważniony. W ramach przypomnienia obecna rada to:
Przewodnicząca: Maria Gęstwa
Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Figiel
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Protokolantka: Oliwia Kubiak
Kronikarze: Amelia Winniewicz, Mikołaj Florczyk
Redaktorzy ogłoszeń: Weronika Cieślak, Marta Stasik
Przewodnicząca komisji kontroli obuwia zmiennego: Wojciech Kornobis.
Już na początku nowego roku szkolnego poznamy naszą władzę. Głosujcie mądrze, aby żyło nam
się lepiej!
[Wera_11]
______________________________________________________________________________

Podczas wakacji każdy zapytany wymieniał pływanie, rolki,jazdę na rowerze czy
deskorolce, zabawy w słońcu i na plaży. Zabawa przede wszystkim. Pamiętać należy jednak
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, dzięki którym możemy uniknąć nieprzyjemnych
przygód.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Wakacje w górach
Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat
tego, jak robić to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego
czasu ograniczony jest do niewielkiej i wąskiej grupki osób.
 Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i
ubranie.
 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
 Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może
utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z
kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i
jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe
ubrania, nawet jeśli jest lato.
 Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz
w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami.
2. Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką


Zasady bezpiecznej kąpieli







Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice.
Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni sprawdzić
głębokość i strukturę dna.
Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń
ratownika.
Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25
stopni).
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
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Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję
i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.
 Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania
wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.
 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub
kalectwem.
 Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z
pomostów, z materacy. To niebezpieczne!
 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może potrzebować
Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich
możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.
 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego
skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
 Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny.
 Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.
 Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść
posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo.
 Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca
jest niebezpieczne.
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu


Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez
filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki
czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV).
 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
 Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
 Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.
WAŻNE TELEFONY
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR



800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością
zmniejsza, możliwość stania się ofiarą.
Rzecznik Praw Dziecka życzymy Wam cudownych, niezapomnianych, pełnych wrażeń i nowych
doświadczeń, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!
http://strefamlodych.pl/
(Werronia)
____________________________________________________________________________
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Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?
 Tatka tka i matka tka a praczka czka i też tam tka.
 Matka tka, Katka tka, kaczka czka, tak jak tka.
 Matka tka, tak jak tkaczka tka, a tkaczka tka, tak jak matka tka.


Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki –
różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
– Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!
[Wera_11]

______________________________________________________________________________

Drodzy wielbiciele książek!
Polecamy:
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Filipek i wakacje
Filipek to istny wulkan energii, a jego głowa to prawdziwa skarbnica niepoprawnych (zdaniem
dorosłych) pomysłów. Nic dziwnego, że nadchodzące wakacje spędzają jego rodzicom sen z
powiek.
Ale ani obóz piłkarsko-taneczny, ani składanie mebli z Ikei, ani wyjazd z dziadkiem do
sanatorium nie są w stanie sprawić, że Filipek będzie się źle bawił! W końcu każdy pomysł
dorosłych na zajęcie mu czasu wolnego można ulepszyć, prawda?
Kipiąca humorem, trochę niepoprawna książka dla wszystkich, którzy lubią bohaterów w typie
słynnego Mikołajka.
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Inne książki z tej serii:

Odwidź szkolną bibliotekę! Naprawdę warto!
(Marta)

_____________________________________________________________________________

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – amerykański przygodowy
film fantasy, piąta część cyklu Piraci z Karaibów. Reżyserami
filmu, którego premiera miała miejsce w maju 2017.
W roli głównej powraca Johnny Depp. Pierwotnie film miał
wejść do polskich kin pod tytułem: Piraci z Karaibów: Martwi
głosu nie mają. W Polsce film pojawił się w kinach 26 maja
2017.
Kapitan Jack Sparrow nie ma lekko. Co przygoda, to kolejny
problem. Tym razem jego dawny wróg Salazar (w tej roli Javier
Bardem!) po wydostaniu się z Diabelskiego Trójkąta postanawia
zmieść
z
powierzchni
Ziemi
wszystkich
piratów.
WSZYSTKICH! Co jak co, ale nasz ulubiony „captain Jack” ma
spory problem. Na szczęście jest jeden artefakt, który może
zatrzymać nikczemnego Salazara – magiczny trójząb Posejdona…
Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich piratów na
morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć Trójząb Posejdona.
Polecamy!!!
(oki_221)

_____________________________________________________________________________
Czy jaszczurki są niebezpieczne ?
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Jaszczurki są zupełnie bezpieczne.
Są zimnokrwiste, dlatego uwielbiają wygrzewać się w słońcu.
Jaszczurki rosną przez całe życie i zrzucając skórę małymi kawałkami.
Istnieje około 5 000 gatunków jaszczurek.
Najdłużej żyjąca jaszczurka osiągnęła wiek 33 lat i 11 miesięcy.
Dwa gatunki są jadowite : Gila monster i Mexican beaded. Ich jad nie zagraża człowiekowi, ale
powoduje duży ból.
Gekony komunikują się dźwiękowo poprzez swój specyficzny "śpiew", a pozostałe gatunki
używają języka ciała poprzez różne gesty i pozy.
Mają wyjątkowo dobry wzrok, a niektóre widzą w dużej ostrości kolory.
(Marta)
______________________________________________________________________________

Wakacyjne

słownictwo:

amusement
park – park
rozrywki

cruise – rejs
excursion – wycieczka
holidaymaker – urlopowicz

swimming
pool – basen

resort – kurort

travel agency –
biuro podróży

rucksack – plecak
seaside – okolica nadmorska

swimsuit – kostium kąpielowy

self-drive – z własnym dojazdem

package tour – wczasy
sunbathe – opalać się
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self-catering – wyżywienie w swoim
zakresie

first-aid kit – apteczka pierwszej pomocy
urlop - holidays

souvenir – pamiątka
opalenizna - suntan

guided tour – wycieczka z przewodnikiem

campsite - pole
namiotowe

historical sights – zabytki
hiking – piesze wycieczki

coach tour wycieczka objazdowa

inn – gospoda
deckchair – leżak

historical sights - zabytki

flipflops – japonki

inn - zajazd
ferry – prom

luggage - bagaż

itinerary – plan podróży
keepsake – upominek

passport - paszport

lodging – zakwaterowanie

postcard - pocztówka

overnight bag – kosmetyczka

ramble - wycieczka

seashore – brzeg morza

ticket - bilet

sunscreen – krem z filtrem ochronnym
trunks – kąpielówki

tourist information - informacja
turystyczna

city break – wypad na weekend do innego
miasta

trek - wędrówka

mosquito repellent – środek odstraszający
komary

video camera - kamera
walking holiday - wędrowne wakacje

suntan lotion – olejek do opalania
sleeping bag – śpiwór

youth hostel - schronisko młodzieżowe

song book – śpiewnik

souvenir - pamiątka

guidebook – przewodnik książkowy

to get a suntan - opalić się

[red]
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Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

- A czy tu często pada deszcz?
- pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.
***
Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam,
gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

***
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

***
Alex nad morzem pyta się mamy:
- Mogę popływać?

***

Mama odpowiada:

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

- Dobrze tylko się nie zmocz.
(KarKolina)

***
Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za
długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go
przeczytam”.
***
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim
apartament nad morzem.
___________________________________________________________________________

ED SHEERAN – SHAPE OF YOU
The club isn't the best place to find a lover
So the bar is where I go
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Me and my friends at the table doing shots
Drinking fast and then we talk slow
Come over and start up a conversation with
just me
And trust me I'll give it a chance now
Took my hand, stop, prepare "The Man" on
the jukebox
And then we start to dance, and now I'm
singing like

I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body
Last night you were in my room
Now my bedsheets smell like you
Every day discovering somethin' brand new
I'm in love with your body
Oh I Oh I Oh I Oh I
I'm in love with your body
Oh I Oh I Oh I Oh I
I'm in love with your body
Oh I Oh I Oh I Oh I
I'm in love with your body
Every day discovering somethin' brand new
I'm in love with the shape of you.

Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like
me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don't mind me, say
Boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come come on now, follow my lead

(Werronia223)

_____________________________________________________________________________

LODY ŚMIETANKOWE: PRZEPIS NA DOMOWE LODY
Składniki:
 500 ml mleka
 8 żółtek
 150-200 g cukru
 250 ml śmietanki 36%
Przygotowanie krok po kroku:
 Żółtka ucieramy z cukrem. Mleko
zagotowujemy i wlewamy je stopniowo do
naczynia z żółtkami wstawionego do garnka z
wrzątkiem, cały czas mieszając trzepaczką.
 Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy z ognia i
dalej mieszamy, aż do wystygnięcia.
 Śmietankę ubijamy i łączymy z masą mlecznojajeczną.
 Całość przekładamy do maszynki do kręcenia
lodów i wkładamy do zamrażalnika. Jeśli jej nie posiadamy, pamiętajmy o mieszaniu masy
podczas mrożenia.
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DOMOWE LODY BAKALIOWE:
Składniki:
 500 ml mleka lub śmietanki 36%
 100 g cukru pudru
 5 żółtek
 50 g rodzynek
 50 g orzechów włoskich
 50 g fig
Przygotowanie krok po kroku:


Orzechy należy sparzyć wrzątkiem i obrać ze skórki. Rodzynki i figi drobno pokroić.



Przygotowane bakalie dodać do masy lodowej przygotowanej tak, jak lody śmietankowe.



Całość zamrozić. Podawać w pucharkach z bitą śmietaną lub polewą czekoladową.

LODY OWOCOWE
Składniki:
 300 ml śmietanki 30%
 pół szklanki pokruszonych bezów
 szklanka malin i czerwonych winogron
 4 łyżki cukru
 szklanka wody
 2 brzoskwinie
 Do lodów możemy użyć również poziomek lub truskawek
Przygotowanie krok po kroku:
 Pokrojone wzdłuż winogrona i maliny wrzucamy do garnka. Wsypujemy cukier.
Całość zalewamy wodą i gotujemy na małym ogniu mniej więcej 20-30 minut, aż
uzyskamy syrop. Następnie czekamy, aż syrop wystygnie.
 Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy pokruszone bezy, pokrojone w kostkę
brzoskwinie i wystudzone owoce z syropu około 2-4 łyżki.
 Wszystko lekko mieszamy i wstawiamy do zamrażalnika. Podajemy z kawałkami świeżych
owoców i polewamy np. musem owocowym.
http://beszamel.se.pl/lody-i-sorbety
[ola_45]

_________________________________________________________________________
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