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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 8/2018    wydanie ósme – wakacje, wakacje!!! 

 
 

 

 

 

 
 

Witajcie Kochani Uczniowie !!! 
 

 

Czy Wy to czujecie? A może widzicie? Wielkimi krokami zbliżają  

się wakacje – upragnione, wytęsknione, oczekiwane  

z niecierpliwością. I tak minął nam pierwszy wspólny rok spotkań. 

Mam nadzieję, że polubiliście mnie choć trochę i będziecie chcieli 

spotykać się ze mną po wakacjach. Zostawiam w Waszych rekach 

ostatni już w tym roku szkolnym numer gazetki . Znajdziecie tam 

wiele informacji związanych z wakacjami. Życzę Wam miłej lektury  

i ciekawych wakacyjnych przygód! 
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Kartki z kalendarza 
Czerwiec to ulubiony miesiąc uczniów. 

Tyle się w nim dzieje! 
Przeczytajcie! 

 

 

1 czerwca 2018 

Dzień Dziecka 

 

21 czerwca 2018  

Pierwszy dzień lata 

 

22 czerwca 2018  

Zakończenie roku szkolnego 
2017/2018 

Początek Wakacji!!! 

 

 

23 czerwca 2018 

Dzień Taty 
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Natalia Usenko 

 

 

Wakacje 
 

Ten dzień niezwykły jest, bo ostatni! 

Od jutra pusto już będzie w szatni. 

Pytacie czemu? 

Jak to?! Nie wiecie? 

Po nim wakacje zaczną się przecież! 

 

Jakie? Zielone! 

Morzem pachnące… 

Przyniosą tęczę, przygody, słońce, 

Noce w namiocie, 

Turlanie w trawie. 

Nowych przyjaciół. 

Kijanki w stawie! 

 

Dzieciaki już się tłoczą przed drzwiami 

I każdy kwiaty dał pani Ani. 

Pani im pięknie dziękuje za to. 

 

A na podwórku czeka już… LATO! 
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Czy wiecie po co są wakacje? 

Wiele badań naukowych potwierdza, jak ważne dla zdrowia  
i ogólnego dobrostanu organizmu są: wypoczynek oraz związane 
z nim wakacje. 

Z badań wynika, że odpoczynek wakacyjny przyczynia  
się do tego, że uczniowie mniej chorują, mają więcej energii, 
łatwiej im porozumiewać się z innymi ludźmi, są bardziej 
twórczy i pomysłowi, doświadczają innych doznań, rozładowują 
napięcie, dotleniają mózg, odzyskują entuzjazm i z większa 
ochotą wracają do szkoły we wrześniu. 

Wyraz „wakacje” wywodzi się z łacińskiego terminu „vacatio”, 
co oznacza „uwolnienie, oswobodzenie”. No właśnie – wakacje 
to uwolnienie od rytmu dnia codziennego: porannego wstawania 
i udawania się do szkoły na lekcje. 

Wolny czas jest niezbędny dla zdrowia psychicznego, fizycznego 
i umysłowego. 

Możliwość oderwania się od codziennej rutyny wpływa  
na produktywność i kreatywność w szkole. 

Tak więc czekamy na nie z utęsknieniem, odliczamy ostatnie 
tygodnie, dni w szkole i marzymy już o letnich podróżach  
i swobodzie. 
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Kochani Uczniowie! 

Mam dla Was zadanie – przeczytajcie jeszcze raz uważnie 
tekst z poprzedniej strony.  

Odpowiedzcie na poniższe pytania. 

To pierwsze zadanie konkursowe dla Was. Proszę 
zapiszcie odpowiedzi na kartkach. Możecie wykonać 

również rysunki do tekstu czy do zapisywanych odpowiedzi. 

 

1. Co żegnamy? 
2. Co nas wzywa? 
3. Co zrobi słońce? 
4. Co jest w naszym pięknym kraju? 
5. Co zrobimy gdy nas zmęczy długie wędrowanie? 
6. Co jest najważniejsze podczas spędzania wolnego czasu? 
7. O czym pamiętać podczas górskich wędrówek? 
8. O czym pamiętać podczas pobytu na plaży? 
9. O czym pamiętać podczas pływania łódką lub kajakiem? 
10. Co robić gdy zdarzy się coś groźnego? 
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W GÓRACH
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NA PLAŻY 

 



11 | S t r o n a  
 

Co nam daje aktywność fizyczna? 

Szóstki  w szkole 
Ruch na świeżym powietrzu 
zapobiega wielu chorobom  
i pomaga bronić się przed 

zarazkami. Gimnastykę lubi  
nie tylko nasze ciało, ale także 

mózg, ponieważ podczas ćwiczeń 
tworzą się e nim nowe komórki 

nerwowe. Uprawiając różne 
dyscypliny sportowe, zdobywamy 
umiejętności przydatne w szkole. 

 
 

 

 

 

Żabką lub na ściance 
Im więcej się ruszamy, tym 

mięśnie są silniejsze, a ciało lepiej 
przygotowane do tego,  

by spokojnie siedzieć w ławce  
i skupiać uwagę na lekcji. 
Znakomite sposoby na to,  

by wszystkie mięśnie 
równomiernie pracowały,  
to pływanie i wspinaczka. 

Slalomem przez ortografię 
Slalomy – narciarskie, rowerowe 

czy rolkowe – rozwijają 
orientację w przestrzeni. Podczas 

jazdy można nauczyć się 
rozróżniać, co jest z lewej strony, 

co z prawej, co nad, pod, a co 
wyżej czy niżej. Zdobycie tych 

umiejętności ułatwia  
w przyszłości m.in. 

zapamiętywanie zasad 
ortograficznych. 
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Skok do mnożenia 
Skoki na skakance lub gra  

w „gumę” poprawiają równowagę, 
płynność i precyzję ruchów. 
Ułatwiają też zrozumienie 
powtarzalności – pór roku, 
miesięcy czy dni tygodnia.  

W trakcie takiej zabawy znacznie 
lepiej zapamiętujemy nowe 

informacje. Możemy więc podczas 
skoków dodatkowo uczyć się 

słówek z języka obcego  
czy tabliczki mnożenia. 

 

 

 

Celowanie w pisanie 
Rzuty do celu piłką czy lotką uczą 

łączenia tego, co widzą oczy,  
z tym, co wykonują ręce.  

To bardzo ważne podczas nauki 
czytania i pisania. Śledzenie toru 
lotu piłki czy lotki pomaga też 

doskonalić widzenie całości obrazu 
jak i wyodrębnianie z niego 

szczegółów. Ta zdolność jest 
niezbędna np. podczas czytania 

map, przepisywania z tablicy  
czy oglądania obrazów. 

Rozbujane ucho 
Bujanie się na huśtawce czy jazda 
na karuzeli pomagają w tworzeniu 

nowych połączeń między 
komórkami i kształtują zmysł 

równowagi. Huśtanie oddziałuje 
także na funkcjonowanie uszu,  
co bardzo ułatwia rozumienie 

wszystkiego, co ktoś do nas mówi.  
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Mistrzostwa świata w piłce nożnej 

 

Zwane również mundialem lub Pucharem Świata zagoszczą w naszych 

domach w czerwcu 2018 roku. Są doskonałą okazją, by oglądając 

piłkarzy, samemu zdecydować się na taką aktywność fizyczną. 

Na pewno niejedna osoba z zapartym tchem będzie śledziła rozgrywki 

piłkarskie swoich ulubionych drużyn. 

Mundial to międzynarodowy turniej piłkarski, w którym biorą udział 

męskie reprezentacje narodowe federacji należących do FIFA. 

Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1930 roku w Urugwaju. Od tego 

czasu odbywają się co cztery lata, z wyjątkiem 1942 i 1946 roku  

(z powodu II wojny światowej). 
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Obecnie w turnieju występują 32 reprezentacje (od 2026 roku będzie  

ich 48) rywalizujące o tytuł na terenie kraju organizującego mistrzostwa 

przez okres około jednego miesiąca. Ta faza rozgrywek często nazywana 

jest finałami mistrzostw świata. Z kolei faza eliminacji, mająca miejsce  

wciągu trzech lat poprzedzających turniej, wyłania drużyny, które wraz  

z gospodarzem (lub gospodarzami) wystąpią na mistrzostwach świata. 

 

Podczas dotychczas rozegranych 20 turniejów osiem reprezentacji 

sięgnęło po tytuł. Najbardziej utytułowanym zespołem jest Brazylia, 

która wygrała pięciokrotnie i jako jedyna brała udział we wszystkich 

turniejach finałowych. Włochy oraz Niemcy zdobyły po cztery tytuły 

mistrza świata. Pozostali zwycięzcy to: Urugwaj, który wygrał 

dwukrotnie, w tym turniej inauguracyjny, Argentyna, która również 

wygrała dwukrotnie, oraz Anglia, Francja i Hiszpania mające  

na swoim koncie po jednym tytule mistrzowskim w historii. 

 

Reprezentacja Polski siedmiokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach 

(pierwszy raz w 1938, ostatni w 2006), dwukrotnie zajmując trzecie 

miejsce w końcowej klasyfikacji – w 1974 roku w Niemczech, 

kiedy królem strzelców został Grzegorz Lato i w 1982 roku w Hiszpanii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Brazylii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_W%C5%82och_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Niemiec_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Urugwaju_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Argentyny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Anglii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Francji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Hiszpanii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1938
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_strzelc%C3%B3w_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Lato
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1982
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
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XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Rosji w 2018 
roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się 
w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw 

świata, którego państwo-gospodarz leży na dwóch kontynentach 
(w Europie i w Azji). 

W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje krajów. Łącznie  
na mistrzostwach zostaną rozegrane 64 mecze na 12 stadionach (w 11 

miastach). Na turnieju zadebiutują reprezentacje Islandii i Panamy. 

Oficjalną maskotką mistrzostw stał się wilk Zabiwaka, który  
w głosowaniu uzyskał wynik 53% pokonując tygrysa syberyjskiego (27%) 

i kota (20%). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
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Kochani Uczniowie! 

Na pewno w wakacje będziecie podróżować, zwiedzać, 
zawierać nowe znajomości, przeżywać ciekawe przygody. 

A może nie wyjeżdżacie daleko, ale wydarzy się coś 
ciekawego w waszym otoczeniu. 

Ogłaszam konkurs wakacyjny. Na wakacyjne 
wspomnienia. Możecie opisać wasze wakacyjne przygody 

czy podróże, namalować rysunek czy zrobić ciekawe 
zdjęcia –liczę na waszą pomysłowość. A może ktoś z was 

stworzy dziennik wakacyjnych wypraw? Poproście  
o pomoc dorosłych: rodziców, dziadków, starsze 

rodzeństwo. 

Na wasze prace czekam zaraz po wakacjach. Przynieście 
je i oddajcie wychowawcy. 

Nagrody gwarantowane!!! 
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Sportowe poszukiwania 
 

 

Czy udało się Wam wszystko znaleźć? 
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Wytęż wzrok i znajdź 15 różnic między 

obrazkami. 
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Kochani uczniowie – ja już odlatuje balonem  
na wakacje. Życzę Wam udanych, ciekawych  

i bezpiecznych wakacji. A we wrześniu czekam  
na pięknie pokolorowane ilustracje – może  
mi  zaproponujecie, jak ozdobić mój balon? 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je dostarczy. 
Pamiętajcie, aby prace były podpisane 

oraz podajcie klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej szkoły. 
 

www.bronowicka.zs4.lublin.eu/gazetka-
szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: „Nauczycielka Szkoły 

Podstawowej”, „Świerszczyk”, „Mądre sowy – 

antystresowe kolorowanki dla dorosłych”. 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk 
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