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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 3/2022    wydanie trzecie  – wakacje 

 
 

 

 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

     Kolejny rok Waszej ciężkiej pracy dobiega 
końca. Teraz czas na odpoczynek, poznawanie 
świata, zawieranie nowych znajomości i pobyt na 
świeżym powietrzu. 
  Życzę Wam udanych i ciekawych wakacji. 
Koniecznie przeczytajcie informacje o 
bezpieczeństwie w czasie wolnym. W tym numerze 
gazetki znajdziecie również informacje 
organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego, 
który rozpoczniecie 1 września 2022 roku. 
   Miłej lektury, dobrego odpoczynku i powrotu do 
szkoły w dobrych humorach i zdrowiu. 
   Wasza gazetkowa „Sówka”. 
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Kartki z kalendarza 
Na najbliższe wakacyjne miesiące – 

najważniejsze święta – przypomnienie 
co i kiedy wypada! 

 

 

21 czerwca 2022 

pierwszy dzień lata 

 

23 czerwca 2022 

Dzień Taty 

 

24 czerwca 2022 (piątek) 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

 

1 sierpnia 2022 

Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego 

 

15 sierpnia 2022 

Święto Wojska Polskiego 

 

1 września 2022 (czwartek) 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023 

Wakacje 2022 trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 i obejmują: 

 6 dni czerwca 

 31 dni lipca 

 31 dni sierpnia. 

W roku 2022 wakacje niestety nie będą należały do najdłuższych – będą 

trwały … dni (oblicz i wpisz). 
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A po wakacjach… Kilka organizacyjnych informacji na nowy rok 

szkolny 2022/2023. Może przez wakacje coś zaplanujecie na 

jesień, lub ferie zimowe? 

Wakacje w 2022 roku kończą się 31 sierpnia, w środę. Nowy rok 

szkolny 2022/2023 rozpocznie się zatem dokładnie 1 września w czwartek. 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 – dni wolne. 

Plan na rok 2022/2023 przewiduje następujące dni wolne od szkoły: 

 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna 

 6 stycznia 2023 – święto Trzech Króli (Objawiania Pańskiego) 

 16 stycznia 2023 – 26 lutego 2023: ferie zimowe 

 6-11 kwietnia 2023 –  wiosenna przerwa świąteczna 

 1-3 maja 2023 –  majówka 

 8 czerwca 2023 –  Boże Ciało 

 24 czerwca – 31 sierpnia 2023: wakacje. 

 

Terminarz roku szkolnego 2022/2023 – ferie zimowe 

Znane już są także terminy ferii zimowych.  

Jak co roku będzie obowiązywać podział na poszczególne województwa Polski. 

 16 - 29 stycznia 2023: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, 

pomorskie, śląskie; 

 23 stycznia – 5 lutego 2023: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie; 

 30 stycznia – 12 lutego 2023: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 

 13 – 26 lutego 2023: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 

zachodniopomorskie. 
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Koniec roku szkolnego 2021/2022 tuż, tuż. 

Może wspólnie z wychowawcą i kolegami z klasy wypełnicie poniższą kartę – 

podsumowanie mijającego roku pracy szkole. 
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Ogłaszamy kolejną już edycję projektu wakacyjnego 
 

 

 

 

 

 

Przywieź znaczek z wakacji 

 

Szkolne koło PTTK „Peron 26” działające w naszej szkole przedstawia propozycje 

na długie wakacyjne dni. 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, rodziców, a także pracowników naszej 

szkoły do włączenia się w akcję „Przywieź znaczek z wakacji”. 

Najbliższy czas będzie sprzyjał wędrówkom i spędzaniu czasu poza miejscem 

zamieszkania. 

Zwiedzając, odkrywając nowe miejsca często poszukujemy pamiątek, które 

moglibyśmy zabrać ze sobą do domu, by przypominały nam o odbytych podróżach. 

Chcemy przedstawić Wam coś, co może stać się taką właśnie wakacyjną pamiątką. 

Może zachęci również do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w grze 

kolekcjonerskiej. 

Zapraszamy do poszukiwania podczas wakacyjnych wędrówek ZNACZKA 

TURYSTYCZNEGO. 

 

 
 

Czym jest znaczek turystyczny? 

 

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 

8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia.  Awers i rewers 

przeważnie jest taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką           
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z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb, 

lakierów, jest w 100 % ekologiczny.  

Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki.   

Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest 

swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej 

temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. 

Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizerunek, 

który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku. 

 

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł 

turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym 

miejscu nie można kupić takiego znaczka. 

 

 

Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska 

turystyczne, biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca 

historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody 

zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta. 

 

Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc, a zarazem 

wyjątkową pamiątką. Zbieranie znaczków jest impulsem do wzięcia 

udziału w grze kolekcjonerskiej. Cały system jest nieustannie 

rozszerzany. W 2012 roku znaczki turystyczne znajdują się już w 

piętnastu państwach Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja 

kolekcjonerska. 

Nazwa i znak towarowy Znaczek Turystyczny są zastrzeżone i 

prawnie chronione w Polsce i Europie. 

Wszystkie informacje na temat miejsc objętych znaczkiem 

( w tym mapa znaczków turystycznych) oraz tego, gdzie można go 

kupić znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.znaczki-turystyczne.pl/  

https://www.znaczki-turystyczne.pl/
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Istnieje gra kolekcjonerska polegająca na zebraniu znaczków o 

kolejnych dziesięciu numerach. Szczegóły na podanej stronie. 

 

Nie masz pomysłu na wakacje? 

Możesz skorzystać z propozycji zawartych w projekcie  

 „Lato w Mieście”.  

Szczegółowe informacje znajdziesz pod poniższym adresem 

https://lublin.eu/sport/lato-w-miescie/ 

 

 

https://lublin.eu/sport/lato-w-miescie/
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Po co są nam potrzebne wakacje? 

 

W wakacje odpoczywamy od nauki, szkoły, kolegów, 

koleżanek i nauczycieli. 

 

Spotykamy ciekawych ludzi, nawiązujemy nowe znajomości, 

a nawet przyjaźnie. 

 

Przebywamy na świeżym powietrzu, dużo się ruszamy, 

biegamy, jeździmy na rowerze, uprawiamy sport. 

 

Podróżujemy, zwiedzamy i poznajemy świat wokół nas. 

 

Mamy czas na hobby, na nicnierobienie, leniuchowanie. 
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Wasze wakacje powinny być bezpieczne.  

Co to znaczy?  

To oznacza, że po ich zakończeniu wszyscy wrócili do szkoły 

zdrowi i w dobrych humorach.  

Aby sprawdzić swoją wiedzę o wakacyjnym bezpieczeństwie 

zapraszamy do questu przygotowanego przez panią Alicję Pazur.  

 

Witaj Podróżniku dzisiaj wspólnie stworzymy 

„Kodeks Bezpiecznego Wakacjowicza”. 

Przed Tobą ostatni tydzień nauki szkolnej i dwa miesiące wakacji. 

To czas przygód i zabawy. Aby czas ten był bezpieczny przypomnimy 

sobie kilka podstawowych wakacyjnych zasad. 

Przed Tobą kilka zagadek.  

Życzę miłej zabawy.   

 

1. Kiedy masz ochotę na zabawę poza domem to pamiętaj aby 

wiedział o tym 

…………………………………………… 

 

2. Kiedy myślisz o zabawach, to pamiętaj, aby były zawsze 

…………………………………………… 

 

3. W upalne dni, każdy człowiek duży i mały powinien głowę swoją 

nakryć ……………………………………………… 
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4. Kiedy masz ochotę, na słoneczną kąpiel zawsze powinieneś 

wcześniej zadbać o swoje ciało i posmarować je 

…………………………………………… 

 

5. Wakacjowiczu stary i młody kiedy masz ochotę wskoczyć do 

wody, musisz poszukać miejsca na którym czuwa   

……………………………………………… 

 

6. Na kąpielisku, kąpiel  …………………………………………… 

jest, gdy na maszcie wisi flaga czerwona. 

  

7. Gdy wybierasz się w góry, musisz zawsze 

………………………………………………… 

pogody,  aby nie zaskoczyła cię burza lub deszcz. 

 

8. Pamiętaj podróżniku młody, kiedy na wędrówkę się wybierzesz 

górską, drogi wyznaczonej się trzymaj i nigdy ze 

……………………………… nie zbaczaj. 

 

9. Kiedy najdzie Cię ochota na leśną wyprawę, pamiętaj 

podróżniku młody, że las to dom w którym mieszkają 

……………………………………………… 

 

10. Kiedy wejdziesz do lasu (domu zwierząt) to należy 

zachowywać się 

…………………………………………… 

 
11. Jeśli masz okazję do spędzenia wakacji na wsi, wśród pół i maszyn. 

Uważaj i zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu 

………………………………………………… 
 

12. Gdy obcy dorosły częstuje Cię czekoladą lub słodyczami to 

stanowczo powiedz 

………………………………………………… 
 

13. Kiedy będziesz miał ochotę popływać kajakiem lub rowerem 

wodnym zawsze załóż na siebie……………………………………    asekuracyjną. 
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14. Kiedy w dni pochmurne będziesz czas spędzał w domu, to 

pamiętaj, aby drzwi …………………………………………nikomu. 
 

15. Kiedy na wyprawę rowerową czas się będzie wybrać, to na 

głowę załóż …………………………………   na głowę. 

 

 
 

Gazetkowa Sówka prosi Was – uczniowie o rozwiązanie powyższych 

zagadek. Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi, z pomocą Rodzica przez 

dziennik elektroniczny, do opiekunów gazetki szkolnej: Ewy Iwanickiej lub 

Renaty Spodarek – Borkowskiej, a także Katarzyny Zarajczyk.  

 

Odpowiedzi można również przekazać wychowawcy klasy na początku roku 

szkolnego. 

 

Po wakacjach gazetowa Sówka przyjrzy się Waszym rozwiązaniom.  

Osoby, które będą miały najwięcej prawidłowych odpowiedzi otrzymają 

niespodzianki. Macie całe wakacje na przesłanie rozwiązań zagadek. 

 

Zachęcamy do udziału w zabawie!!! 

 

 



13 | S t r o n a  
 

Przed Wami propozycje na wakacyjną nudę.  
 

Zadanie 1 

Wydrukuj poniższą stronę. Wytnij kółeczka i następnie naklej je 

w odpowiednie miejsca na obrazku. 
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Zadanie 2 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 



15 | S t r o n a  
 

Zadanie 3 
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Zadanie 4 

 

Kto z Was będzie miał dużo wolnego czasu i rozwiąże powyższe 

zadania – prosimy o przesłanie ich do redakcji gazetki szkolnej 

(E.Iwanicka, R.Spodarek – Borkowska, K.Zarajczyk). 

Osoby, które będą miały rozwiązane wszystkie zadania otrzymają 

niespodzianki. Powodzenia!!! 
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W poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs na ilustrację do 

powieści „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”. 

Wpłynęło 9 prac, spośród których czytelnicy mieli wybrać 

najciekawszą. 

Uwaga, uwaga – wygrała praca numer 9, która zdobyła najwięcej 

głosów. 

 

Pracę wykonała z wykorzystaniem programu komputerowego 

Natalia z klasy 5i. 

Gratulujemy!!! 

Gazetkowa Sówka dostarczy nagrodę. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy 

dalszych sukcesów. 
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„Sówkę” można znaleźć na stronie 
internetowej naszej szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
Wszystkie informacje w tym numerze to 

rezultat serfowania po Internecie.  

Wszystkie grafiki zamieszczone w gazetce 

zaczerpnięte zostały ze stron internetowych 

ogólnodostępnych. 
 

Redakcja: Ewa Iwanicka, Renata Spodarek 

– Borkowska, Katarzyna Zarajczyk. 

 

 

 

  
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 
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