
 



Kalendarz na maj 
1.Dzień dronów 
2.Święto Orła Białego 
Dzień grilla 
3. Dzień Słońca 
    Dzień bez komputera 
4. Międzynarodowy dzień strażaka 
    Dzień kominiarza 
5. Dzień Europy 
    Światowy dzień higieny rąk 
6. Światowy dzień hasła 
7. Dzień kosmosu 
    Międzynarodowy dzień tuby 
8. Dzień biblioteki i bibliotekarza 
9.Dzień Unii Europejskiej 
11. Dzień bez śmiecenia 
12.Międzynarodowy dzień pielęgniarek 
13. Międzynarodowy dzień hummusu 
14.Dzień farmaceuty 
15.Święto polskiej muzyki i plastyki 
16. Dzień StrażyGranicznej 
17. Światowy dzień pieczenia 
18.Międzynarodowy dzień muzeów 
19.Dzień dobrych uczniów 
20. Europejski dzień morza 
      Światowy dzień pszczół 
21. Międzynarodowy dzień herbaty 
22. Dzień Pac-Mana 
23. Światowy dzień żółwia 
24. Europejski dzień parków wodnych i 
narodowych 
25. Dzień królewny 
26. Dzień samolotów z papieru 
28.Światowy dzień hamburgera 
29. Światowy dzień zdrowia układu 
pokarmowego 
30. Światowy dzień soku  
31. Dzień bociana białego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kalendarz na czerwiec 

1. Światowy dzień ruchu 
lotniczego 

2. Dzień bez krawata 
3. Światowy dzień roweru 
4. Dzień Drukarza 
5. Światowy dzień środowiska 
6. Dzień jojo 
7. Światowy dzień 

bezpieczeństwa 
żywnościowego 

8. Dzień Informatyka 
9. Dzień Agugaga 

Dzień Przyjaciela 
Dzień Kaczora Donalda 

10.  Międzynarodowy dzień 
Elektryka 

11.  Międzynarodowy dzień 
Rysia 

12. Międzynarodowy dzień 
Falafela 

13.  Święto dobrych rad 
14. Międzynarodowy dzień 

kąpieli 
15. Dzień wiatru 
16. Dzień Blooma 
17. Dzień walki z pustynnieniem 

i suszami 
18. Międzynarodowy dzień sushi 
19. Dzień leniwych spacerów 
20. Zaczyna się sezon ogórkowy 
21. Święto muzyki 

Dzień deskorolki 
Międzynarodowy dzień Jogi 
Światowy dzień żyrafy 

22. Światowy dzień lasu 
deszczowego 

23. Dzień Olimpijski 
24. Dzień przytulania 
25. Światowy dzień smerfa 
26. Światowy dzień chłodnictwa 
27.  
28. Pierwszy dzień roboczy 

wakacji 
29. Dzień rybaka 
30. Dzień Asteroid 

 
 



 
  

 1 czerwca  

Tradycja świętowania 1 czerwca 
jako Dnia Dziecka liczy przeszło 
pół wieku. Został on ustanowiony 
w celu upowszechnienia ideałów 
i celów związanych z prawami 
dziecka zawartymi w Karcie 
Narodów Zjednoczonych. 
Powstał w 1954 roku z inicjatywy 
ONZ i obchodzony jest od 1955 
roku w wielu krajach na świecie. 
W Polsce oraz innych państwach 
bloku wschodniego 
Międzynarodowy Dzień Dziecka 
był obchodzony już od lat 
pięćdziesiątych, zawsze 1 
czerwca. 

26 maja ajW 1907 r. 
Amerykanka Anna Jarvis, 
zrozpaczona po śmierci matki, 
zaczęła lobbować za 
ustanowieniem święta, które 
upamiętniało miłość i 
poświęcenie wszystkich kobiet 
wychowujących dzieci. Kongres 
ustanowił świętem narodowym 
każdą drugą niedzielę maja – w 
ten sposób narodził się Dzień 

Matki znany do dziś. 

Ten dzień to doskonała okazja, 
aby podziękować mamom za trud 
włożony  
w wychowanie. Z tej okazji 
wręczamy mamom bukiety 
kwiatów, laurki, czekoladki. 
  23 czerwca 
Kiedy obchodzimy Dzień Taty? 
Obchody tego dnia zostały 
zapoczątkowane w Stanach 
Zjednoczonych – po sukcesie 
Dnia Matki pojawiły się głosy, by 
ustanowić takie specjalne dni 
również dla pozostałych 
członków rodziny. Pierwsze 
obchody Dnia Taty odbyły się 19 
czerwca 1910 roku w miasteczku 
Spokane w stanie Waszyngton.  
Święto będące wyrazem 
szacunku i wdzięczności ojcom. 
W Polsce obchodzone jest 23 
czerwca. 

 



  Maj od dawna jest miesiącem książek 

i bibliotek. W czasach pandemii 

większość jest co prawda zamknięta, 

ale nawet zamknięci bibliotekarze 

zachęcają do czytania. Wszyscy 

wiedzą że najlepszą zachętą jest dobra 

zabawa, a tę z pewnością gwarantują 

pokoje zagadek. Internet zapełnił się 

wirtualnymi przestrzeniami, z których 

można uciec rozwiązując zadania. 

Tymczasem takie będą musiały nam 

wystarczyć. My też znaleźliśmy kilka 

zrobionych przy pomocy znanej i 

lubianej platformy  Genial.ly. 

Zachęcamy do zabawy! 

Odnajdziecie je bez trudu, a 

szperanie w wirtualnej 

bibliotece, w poszukiwaniu 

tajemnic może być 

fascynujące. 

 

Poniżej znajdziecie 
propozycje lektury od uczniów 3A: 

Tytuł: jest chemia 

Autor: Mike Barfield  

 Co byście powiedzieli gdyby modny 

ostatnio „ Pokój zagadek”, zwany  

z angielska escape room’em, zagościł  

w Waszym domu? Zamiast skarbów i 

szyfrów szukalibyście wokół siebie 

pierwiastków chemicznych. A wierzcie 

mi: ci mistrzowie kamuflażu, chowają 

się przed nami dosłownie wszędzie. 

Jeśli dobrze czujecie się w roli 

śledczych, weźcie tę książkę pod 

pachę i ruszajcie na spotkanie 

przygody. 

 

 

 

 

 



 

 

 Tytuł: Harry Potter i…” 
Autor: J. K. Rowling 
 Kiedy 23 lata temu ukazał się 

pierwszy tom sagi, stała się rzecz 

niezwykła. 

 Na oczach czytelników powstawał 

fascynujący świat. Dzieciaki na całym 

świecie od północy szturmowały 

księgarnie, żeby jak najszybciej dostać 

w swoje ręce kolejny tom. Tę książkę 

po prostu trzeba było mieć. Nie 

wypadało nie wiedzieć o jej istnieniu.  

Czytały więc całe szkoły. Uczniowie 

odgrywali role ulubionych postaci, 

zastanawiając się, co stanie się z 

bohaterami w kolejnej części. Trzeba 

przyznać, że Pani Rowling 

 i wydawcy potrafili dochować 

tajemnicy. Zaczęło się zwyczajnie, jako 

opowieść  

o czarodziejskim chłopcu o imieniu 

Harry, który  zostaje 

wybrany by uczył się magii  

w szkole o nazwie ,, 

Hogwart", zaprzyjaźnia się z 

rudym chłopcem- Ronem 

 i dziewczyną- Hermioną. 

Zostaje przyjęty do domu ,, 

Grifindor" ale są jeszcze 

inne domy czyli Hupfelpaff, 

Rewenclaw i Slythterin. 

Harrego próbuje zabić najpotężniejszy 

czarodziej Voldemort, ale za każdym 

razem mu się nie udaję. Harry  i jego 

przyjaciele mają różne przygody. 

Bohaterowie dorastają razem z 

czytelnikami, a historia nabiera coraz 

ciemniejszych barw. Siedem lat nauki 

w Szkole Magii i Czarodziejstwa, 

zmienia i bohaterów i czytelników. 

Zauważyłam, że przygody Harry’ego i 

jego przyjaciół „ wciągnęły” też 

naszych uczniów i nikomu nie 

przeszkadza, że każda kolejna część 

jest coraz grubszym tomiskiem. Bardzo 

polecam. Jest też   film o świecie 

młodych czarodziejów. Milena Nowak -

Porwoł kl.3a 

 

 

 

 

 



 

 Tytuł: Afryka Kazika 

Autor:Łukasz Wierzbicki 

 Spodobała mi się książka o 

przygodach Kazika Nowaka- 

podróżnika sprzed 80 lat, który bez 

Internetu, telefonu i map, przejechał 

całą Afrykę rowerem.  Po drodze 

spotkał różnych ludzi: króla, 

czarownika, ludożercę. I zwierzęta: 

lwa, geparda, słonia  Przed żadnym 

nie okazywał strachu, a z ludźmi 

rozmawiał jak z równymi sobie. Chciał 

poznać ich zwyczaje i starał się 

nauczyć chociaż kilku słów w ich 

języku. Czytając książkę, można się 

dowiedzieć, jak Afrykańczycy 

przekazywali wiadomości kiedy nie 

mieli telefonów, co jedli, jak mieszkali i 

co słyszeli o białym człowieku? W 

czasach podróży Kazika, jedni o 

drugich nie wiedzieli prawie nic i 

podczas spotkań uczyli się od siebie 

nawzajem. Chciałbym pojechać w 

taką podróż, bo łatwiej się uczyć 

widząc miejsca i ludzi, niż siedząc 

w szkolnej ławce. Zanim  

pojedziemy do Afryki, warto 

przeczytać książkę. Co Wy na to? 

 

 

Tytuł: W Dolinie Muminków 

 Autor: Tove Jansson: 

Dolina Muminków to miejsce  

w Finlandii, nie większe od Rybnika,  

w którego środku stoi niebieski dom, 

wybudowany przez tatusia Muminka 

dla rodziny Muminków i ich gości, dla 

których zawsze znajdzie się miejsce 

przy stole, i słoik mamusinych konfitur. 

W domku mieszkają więc Ryjek, 

Panna Migotka, Mała Mi, Paszczak, 

Drobinki leśne i inne stworzonka o 



dziwnych nazwach i dziwnym 

wyglądzie.  

Nie wszyscy są dla siebie mili. Na 

przykład Mała Mi nigdy nie jest miła i 

nawet się nie stara. Wszyscy jednak 

rozumieją, że tak musi być. Jeszcze 

inni, jak przodek Muminka, chociaż 

mieszkają w domu, nie chcą mieć nic 

wspólnego z jego mieszkańcami. 

Nawet Muminek o dobrym sercu, myli 

się oceniając Paszczaka, który sprawia 

wrażenie dziwaka. Włóczykij jesienią 

wędruje na południe zostawiając 

przyjaciół, ale gdy tylko nadchodzi 

wiosna, wszyscy mu wybaczają. Kiedy 

ma się przyjaciół z ich słabościami i 

dziwactwami, łatwiej przeżyć srogą 

Zimę  

i przylot Komety, a nawet Buka, kiedy 

wynieść jej lampę na brzeg morza, 

wydaje się bardziej smutna niż 

straszna. Nikogo tu nie dziwi,  że 

Paszczak nosi suknię swojej ciotki, a 

Migotki zmieniają kolory w zależności 

od nastroju. W Dolinie Muminków 

każdy poczuje się jak w domu i będzie 

chciał tu wracać. To jedna z moich 

ulubionych książek i bardzo Wam ją 

polecam. Marysia  3A 

Tytuł: Tomek  
w Krainie kangurów 

 Autor: Alfred Szklarski 

Głównym bohaterem tej książki jest 

Tomek Wilmowski .Ma czternaście lat i 

chodzi do gimnazjum w Warszawie. 

Pewnego dnia, gdy wrócił do domu 

czekał na niego przyjaciel jego taty- 

Jan Smuga, który razem z tatą zabrał 

go do Australii po zwierzęta do zoo. 

Pod pokładem statku Tomek uczy się 

strzelać. Podczas sztormu otwiera się 

klatka z  tygrysem i Tomek go 

pokonuje.  dopłynięciu do Australli, 

Tomek jest zawiedziony tym, co 

zobaczył. Po pewnym czasie 

przekonuje się o piękności 

australlijskiej przyrody .Z czasem jego 

załoga pozwala mu chodzić na coraz 

więcej polowań. Tomek przed 

odpłynięciem dostaje niezwykły 

podarunek: duży kawałek gliny, który 

okazuje się złotem.  

Dzięki sprzedaży złota Tomek planuje 

już kolejną wyprawę do Afryki.  

Czekają go więc kolejne przygody, a 



nas kolejne tomy książek. Warto 

poznawać przygody Tomka i marzyć o 

tym, że jest się tak samo jak on 

odważnym, pomysłowym i zaradnym i 

chociaż dzisiaj młodzież nie marzy o 

polowaniach na zwierzęta, to taka 

podróż mogłaby być szkołą życia i 

przetrwania. 

 Kamil z 3A 

Moje ulubione książki to te, o Pippi 
Pończoszance Astrid Lindgren i o 

Muminkach Tove Jannson. Lubię też 

Harry'ego Pottera J.K.Rowling. Lubię 

te książki , ponieważ  napisały je moje 

ulubione pisarki.  

                                                                                                

Madzia z 3 A 

 

 Na kolejnych stronach znajdziecie 
opowiadania Waszych kolegów  
o wakacyjnych przygodach na 
tajemniczej wyspie.  Czytajcie,  
a dowiecie się dokąd zaprowadziła 
ich wyobraźnia. Lektura w sam raz 
na lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 Letni kącik kulinarny.  
Polecamy zdrowe przepisy Waszych 
koleżanek.   

 
CIASTO Z CZERWONEJ 
FASOLI 
Składniki: 
- 2 puszki czerwonej fasoli (1 puszka 
waży 400g) 

-4 jajka  

-2 banany 

-3 łyżki kakao 

-3/4 szklanki cukru 

- półtora łyżeczkiproszku do pieczenia 
( albo sody) 

-3 łyżki oleju ( najlepiej  kokosowy lub 
rzepakowy)  

Można dodać polewę;) 

Przygotowanie: 
Włącz piekarnik na 180 stopni. Umyj fasolę 
i wrzuć ją do dużej miski, dodaj jajka, olej, 
banany, kakao, proszek do pieczenia, 
cukier i bardzo dokładnie zmiksuj (nawet 
10 min jeśli masa nie będzie dostatecznie 
roztarta maże się kruszyć pod o 
upieczeniu). Gotową masę przelej do 
tortownicy i włóż do piekarnika na od 40 do 
60 min (po wyciągnięciu z piekarnika masa 
może być trochę płynna, ale gdy się 
ochłodzi konsystencja się poprawia).  
                                                         

Może i brzmi 
ohydnie ale jest 

przepyszne! 
 

 

    

 

 

 

 

Autor: Maria Sławek 3a 

 PRZEPIS NA: KOKTAJL 
 Z KIWI (: 

 
 
 
 
 

 

1.Bierzemy 4 kiwi.  

2.Oddzielamy kiwi od skórki. 

3.Dajemy kiwi do miski i 
miażdżymy łyżeczką. Można 
dodać kilka kropel wody. 

4.Kiedy kiwi 
jest 
zmiażdżone 
dodajemy 
troszkę mleka. 

5.Później 
mieszamy i dodajemy 1 
łyżeczkę miodu i sok z 1 
limonki. Powstaje koktajl.  
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