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Czerwiec 

 
Czerwiec to szósty miesiąc, który ma 30 dni. Jego nazwa wywodzi się od koloru 

czerwonego. Dawniej czerwony barwnik do tkanin wyrabiano z owada czerwca, 

który był zbierany właśnie w tym miesiącu. 21 czerwca następuje letnie 

przesilenie Słońca. Wtedy w Polsce dzień trwa najdłużej, natomiast noc jest 

najkrótsza. W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna się lato.  

Święta obchodzone w czerwcu: 

maj/czerwiec, czwartek w 60 dni po Wielkiej Nocy - Boże Ciało 

1 Czerwiec: Dzień Dziecka  

2 Czerwiec: Dzień bez Krawata 

5 Czerwiec: Światowy Dzień Środowiska 

21 Czerwiec: Święto Muzyki 

21/22 Czerwiec: Noc Kupały 

23 Czerwiec: Dzień Ojca 

23/24 Czerwiec: Noc Świętojańska 

Przysłowia związane z czerwcem: 

W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze.  

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.  

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje.  

 

źródło: miesiące.pl       

 Opracowanie: Monika Jakubska 
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Dzień Dziecka 
 

Dzień Dziecka został ustanowiony  w 1954 roku przez ONZ, aby 

upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka. Ciekawostką jest 

to, że w innych krajach Dzień Dziecka jest organizowany w inny 

dzień np.: we Francji obchodzony jest 6 stycznia, a w Turcji 23 

kwietnia. Prawa dziecka dzielą się na 5 kategorii: 

- osobiste (prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do 

wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią w przypadku rozłączenia) 

- polityczne lub publiczne (prawo do posiadania obywatelstwa, prawo 

do wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania, prawo do 

uczestniczenia w stowarzyszeniach) 

- socjalne (prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego 

poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku) 

- ekonomiczne (umożliwiające dziecku przygotowywanie się do 

niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do 

nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach 

obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.) 

- kulturalne( obejmujące prawo do oświaty, nauki, kultury i 

wypoczynku). 
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Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad 

Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego 

dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, 

a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano 

słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych. 

 

 

 
 

źródła: https://bit.ly/34A4NA5,https://bit.ly/3c6iGtO 

Opracowanie: Stanisław Iwanek 

 

Wszystkim dzieciom i tym dużym i tym małym wiele 

szczęśliwych, beztroskich i dziecięcych chwil życzy  

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i wszyscy pracownicy 

administracji i obsługi.  

DUŻO UŚMIECHU I RADOŚCI NA CO DZIEŃ!!!! 
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Kącik naszych talentów 
 

„Najgorszy błąd, jaki może popełnić tancerz,  

to myślenie. Taniec trzeba czuć”.  

Micheal Jackson 

 

Taneczna pasja Zuzanny Korbeckiej z klasy 8A 

 

 
 Nazywam się Zuzanna 

Korbecka. Moją największą 

pasją jest taniec. Tańczę od 5 

roku życia. 

 Zaczęło się od baletu. 

Później doszedł także jazz i 

akrobatyka. Ćwiczę dwa razy w 

tygodniu po 3 godziny i raz w 

tygodniu półtorej godziny. 

Dzięki regularnej pracy widzę 

duże postępy w swoich 

umiejętnościach. Taniec 

pozwala mi wyrażać siebie oraz walczyć ze stresem. Ballet inaczej taniec klasyczny to 

podstawa w każdym rodzaju tańca, dlatego staram się poświęcać na niego największą ilość 

czasu, aby każdy element był dokładnie wykonany. W wieku 13 lat stanęłam na swoje pierwsze 

pointy (buty do baletu). Był to trudny dla mnie okres, bolały mnie stopy, ale dzięki ciężkiej 

pracy uzyskałam efekt, na który tak długo czekałam. Taniec nauczył mnie być samodzielną 

pod każdym względem. Będąc tancerką warto podkreślić, że trzeba o siebie dbać, każdy ból 

może być spowodowany przesileniem lub zmęczeniem, dlatego ważne jest to, aby tego nie 

lekceważyć. Każdą chwilę poświęcam 

na rozwijaniu swoich umiejętności. 

Gdy coś mi nie wychodzi pracuję nad 

tym, aby efekt był jak najlepszy. Czeka 

mnie sporo turniejów tanecznych 

dlatego ciężko pracuję nad 

elementami, z którymi mam problem, 

ponieważ później jak wyjdę na scenę 

chcę być z siebie zadowolona.                                                             

 Bardzo dziękuję swoim 

rodzicom za to, że dzięki nim zaszłam 

tak daleko. Właśnie oni są moim 

największym wsparciem. 

  
   

        Tekst i zdjęcia: Zuzanna Korbecka 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Dział Sportowy  

10 Rekordów sportowych 

 
1. Rekordem Świata w pływaniu na 100 metrów nie patrząc na styl jest wynik 46,91 

sekund. 

2. Rekord Świata w rzucie oszczepem wynosi  98,48 m. 

3. Rekord Świata w skoku w dal wynosi 8,95 m. 

4. Rekord Świata w rzucie młotem wynosi 86,74 m. 

5. Rekord Świata w biegu maratońskim wynosi 2 godziny minuta i 39 sekund 

(przypominam,  że długość maratonu wynosi 42 195 m). 

6. Najwięcej złotych medali w mistrzostwach Świata w piłce ręcznej posiada Francja, 

a ma ich aż 6 (mężczyźni). 

7. Koszykarze Stanów Zjednoczonej Ameryki 15 razy zostali mistrzami olimpijskimi, 

jedynie 4 razy nie zwyciężyli. 

8. Brazylijscy piłkarze sięgnęli aż 5 razy po puchar Świata. 

9. Rekordzistą w największej ilości strzelonych gol(piłka nożna) w oficjalnych 

meczach jest Erwin Helmchen a strzelił on 982 ponad. 

10. W Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn najwięcej razy po złoto sięgali 

Rosjanie, a było to aż 6 razy (wszystkie te medale zdobyło ZSRR, a ich osiągi 

zostały przypisane Rosjanom). 

 

 

 

Opracowanie: Stanisław Iwanek 
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Okiem Czytelnika 
 

Ostatni Tegoroczny Kącik Czytelnika!! 
 

„Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. 

Staje się nim dopiero na skutek  

wrastania w konkretną kulturę”. 

 

Joanna Papuzińska, Inicjacje literackie 

 

Czy Ty lubisz czytać dzieciom? 
 

Wspaniała inicjatywa, którą każdy dobrze zna. Każdy 

przynajmniej jedną książkę przeczytał głośno w tym celu. 

Kampania,, Cała Polska czyta dzieciom’’ obchodzi swój mały 

jubileusz, otóż dwadzieścia lat minęło! Tegoroczne hasło brzmi: 

 „Lubimy czytać polskich autorów” 
 

 

 

Czytanie na głos a czytanie po cichu? 
 

Każdy uczeń zaczynał od czytania na głos, ale czy na pewno wiesz, jak to 

wpływa na Ciebie? 

 

 Głośne czytanie pomaga nam utrzymać równowagę psychiczną, 

zwłaszcza osobom chorym. Taką profilaktykę możemy zauważyć nawet w 

szpitalach. Wspólne czytanie pogłębia relacje z osobą bliską. Rozpocznij już 

dziś! 

 

1. Czytanie na głos zwalcza nieśmiałość. 

2. Głośne czytanie wygładza zmarszczki! 

3. Głośne czytanie pomaga uspokoić rytm serca; 

4. Czytanie na głos dotlenia! 

 

 

Zdaniem wielu uczniów (w tym i moim ), czytanie na głos pozwala 

zapamiętać lepiej czytany tekst. 
 

 

 



8 

 

 
 

 

 

Co nieco o 20-letniej inicjatywie! 

W 2001 roku po raz pierwszy można było usłyszeć głośne 

czytanie za sprawą fundacji ABCXXI. Celem akcji było 

wprowadzenie przez opiekunów wychowanków do 

poszerzenia wiedzy i nowych obserwacji świata. W naszej 

szkole co roku możemy zauważyć huczne obchody OTCD. 

Czy i ty od dziś rozpoczniesz czytać na głos?! 
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Drogi Czytelniku! 

 

To już koniec. Dobrnęliśmy razem do końca Kącika 

Czytelnika. 

Mam ogromną nadzieję, że te artykuły dawały Ci tyle 

radości, ile mi pisząc je. Może znowu zobaczymy się 

w przyszłym roku?  

TO WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE! 

 

DO ZACZYTANIA W PRZYSZŁYM ROKU 

SZKOLNYM  

 
 

Opracowanie: Kornelia Goraus 

Przy  współpracy z Panią Dnutą Grodoń -Śliwińską 
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8 czerwca - Światowy Dzień Oceanów 

 

 
 

 

8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów. Święto to oficjalnie istnieje od 

2008 roku. Celem święta jest propagowanie wiedzy na temat oceanów i znajdującej się 

w nich flory i fauny oraz zanieczyszczenia oceanów.  To okazja, by docenić znaczenie 

mórz i oceanów i przypomnieć o konieczności ich ochrony. Ich kondycja w dużej 

mierze zależy od działalności człowieka. 

 

Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km². Pewne klasyfikacje wyróżniały  1 

ocean, który nazywał się wszechoceanem. 

 

Morza i oceany zajmują ponad 70% powierzchni naszej Planety. Produkują większość 

dostępnego tlenu, regulują klimat oraz stanowią ważne źródło pożywienia dla ponad 3 

mld ludzi na Ziemi. Dziś z powodu nieodpowiedzialnej działalności człowieka 

ekosystemy morskie są zagrożone. Żeby zahamować i odwrócić ten proces potrzebne 

są zdecydowane działania, te odgórne, systemowe, ale także i nasze codzienne nawyki 

mogą wspierać i chronić wody mórz i oceanów. 

 

Dziesięciolecia nadużywania przez nas jednorazowych tworzyw sztucznych, 

doprowadziły do światowej katastrofy ekologicznej. Obecnie każdego roku do oceanu 

dostaje się 13 milionów ton plastiku, co między innymi zabija milion ptaków i ponad 

100 tysięcy zwierząt morskich rocznie. Pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego i erozji mechanicznej (wiatr, grawitacja, temperatura) cząstki plastiku 

ulegają coraz większemu rozdrobnieniu, a tak powstały mikroplastik, spożywany 

przez ryby i inne dzikie zwierzęta morskie, wraca do globalnego łańcucha 

pokarmowego. Niestety, potwierdza się to, co już od dawna podejrzewaliśmy, 

tworzywa sztuczne ostatecznie docierają też do naszych żołądków. 
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Trafiające do oceanu tony plastiku formują już nawet „morskie wysypiska”. 

Najbardziej znanym jest, składająca się ze śmieci, pływająca wyspa – Great Pacific 

Garbage Patch. Rozciąga się ona w północnej części Oceanu Spokojnego pomiędzy 

Hawajami a Kalifornią 

                     
 

 

 

Do oceanów rocznie dostaje się około 10 milionów ton plastiku. Takie ilości 

zanieczyszczeń wprowadzane do oceanów mają tragiczne skutki, a przykładem tego 

jest to, że trujące substancje zabijają ryby i inne organizmy wodne i tym samym 

powodują rozwój wszelkich grzybów oraz bakterii. Wiec byśmy mogli cieszyć się 

zdrowym środowiskiem nie wolno nam zanieczyszczać naszych pięknych oceanów. 
 

 
 

 

PAMIĘTAJ!!!  

 

CHROŃ NIE TYLKO OCEANY, ALE RÓWNIEŻ CAŁĄ 

PRZYRODĘ!!!! 
\ 

 

 

śródło: internet 

 

Opracowanie: Stanisław Iwanek 
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Uczniowie polecają 
 

„Książka „Dzieci z Bullerbyn” to lektura, którą niedawno czytaliśmy. To jedna z najlepszych lektur, 

które przeczytałam. Opowiada o grupce dzieci, zamieszkujących wioskę Bulleerbyn. Są to dzieci w 

wieku 7, 8 i 9 lat iw książce opisane są ich wspólne przygody i 

zabawy. Najbardziej podobał mi się rozdział pt. „Lasse poluje 

na dzikie bawoły”. Opowiada o miejscu, które dzieci nazwały 

Góry Skaliste. Często wybierają się tam na wycieczki i spinają 

się po nich i przeciskają przez różne szczeliny. Każdą szczelinę i 

górę dzieci śmiesznie nazywały np. Złamany Ryjek, Rzeka Trupa 

i Grzmijąca Jama. Na każdą wyprawę dzieci zabierają kosz 

pełen jedzenia. Pewnego dnia postanowili, że pobawią się w 

ludzi z epoki kamiennej. Chłopcy udawali, że polują na bawoły. 

Strasznie krzyczeli na znak zdobycia jedzenia. Potem dzieci 

kąpały się w jeziorze, ale zapomniały o złym baranie, której 

nazywał się Urlik. Dzieci zaczęły uciekać i kryć się np. na 

wysokim drzewie, albo dużym kamieniem. Lasse schował się za 

krzykiem, a później zwabił barana do starej szopy i tam go 

zamknął. Wszyscy byli szczęśliwi, że są już bezpieczni i chcieli szybko wrócić do domu. To była 

zaskakująca i niebezpieczna przygoda. Książkę polecam każdemu, nawet dorosłym 

 

Inga Klepek - klasa 3a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  „Książka, którą ostatnio przeczytałam dotyczyła koni, nosi tytuł 

„Konie. Poznaj ich sekrety i tajemnice”. Znajdowały się w niej ciekawe 

informacje i piękne ilustracje. Mogłam dowiedzieć się z niej o wielu 

ciekawostkach, np. od jak dawna koń towarzyszy człowiekowi, ile ma 

zębów oraz że na konia zawsze wsiada się z lewej strony. Opisane były 

rasy koni gorącokrwisty  ch, zimnokrwistych oraz kuce. Książka posiada 

wiele kolorowych i pięknych zdjęć koni. Polecam ją każdemu miłośnikowi 

koni”. 

” 

   

Inga Klepek – klasa 3a 
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Wiersz Kornelii Goraus z klasy VII b 

 

 Wiersz został umieszczony w Antologii Poezji Dziecięcej tom XVIII 

 

„Głuchy i ślpey” 

 

 

Ślepiec nie zawsze jest ślepcem, 

nieraz nie widzi, bo nie chce, 

a nieraz widzi to, czego nie ma widzieć. 

W domu, w szkole, czy urzędzie, 

spotkać ślepca możesz wszędzie. 

A jak pomóc ma nieboga, to do Boga! To do Boga! 

Ja zaś ślepy jestem,  

tak naprawdę, 

tak od Boga.   

I ja patrzę, lecz inaczej. 

Jedna pani, już tłumaczę, 

mówi do mnie: 

„Czemu nie jesz, czyś jest ślepy? 

Takie pyszne masz kotlety!” 

Droga Pani, ja w twój talerz jak nie patrzę 

na omlety. 

A zaś z głuchymi inna sprawa, 

bo on słucha, gdzie coś grucha, 

tam osłucha, tu posłucha 

a…. i czyta, ale z ust. 

Co słychać? Może Państwu coś poczytać? 

i tak razem ramię w ramię, 

rozbijamy się nawzajem.  

Jednak siła w nas i magia 

on coś czyta, 

ja coś dziergam. 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc CZERWIEC 

W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają. 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

 1 
Dzień  
Mleka

 

2 
Dzień  
Bez 
Krawata

 

3 
Dzień 
Dobrej 
Oceny 

 

4 
Dzień 
Drukarza

 

5 
Światowy Dzień 
Środowiska

 

6 
Dzień 
Języka 
Rosyjskiego 

Я люблю 
вас 

7 
Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa 
Żywnościowego
.

 

8 
Dzień 
Infor-
matyka

 

9 
Dzień 
Kaczora 
Donalda

 
 

10 
Światowy 
Dzień 
Komornika 
Sądowego

 

 

11 
Między-
narodowy Dzień 
Rysia 

 

12 
Dzień 
Stylisty 
Paznokci

 

13 
Międzynarod
owy Dzień 
Świadomości 
nt. 
Albinizmu

 

14 
Międzynarodo
wy Dzień 
Kąpieli 

 
 

15 
Ogólno-
polskie 
Święto 
Wolnych 
Książek

 

16 
Dzień 
Dziecka  
Afrykańskiego

 

17 
Dzień 
Czołgisty 

 

18 
Międzynarodow
y Dzień 
Sushi

 

19 
Dzień Kota 
Garfielda

 

20 
Światowy 
Dzień 
Uchodźcy 

 

21 
Święto  
Muzyki

 

22 
Światowy 
Dzień 
Garbusa 

 

23 
Dzień 
Olimpijski

 

24 
Dzień 
Przytulania

 

25 
Światowy Dzień 
Smerfa

 

26 
Dzień Szwagra 

 

27 
Światowy 
Dzień 
Cukrzycy

 

28 
 

29 
Dzień 
Rybaka

 

30 
Dzień 
Asteroid 

 

    

Opracowanie: Zofia Goraus 
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Przepisy dla każdego  

Lody dla ochłody 
Nasza kulinarna propozycja to lody, które przecież tak uwielbiamy wszyscy, szczególnie w 

okresie letnim. 

  Składniki: 

 300 ml mleka  

 300 ml słodkiej śmietany 30- 36% 

 5 żółtek 

 1 laska wanilii 

 2 łyżeczki cukru waniliowego 

 90 g cukru 

Wykonanie: 

Sposób przygotowania: 

1. Laskę wanilii przeciąć wzdłuż i za pomocą noża wyciągnąć ziarenka. 

2. Do garnka wlać mleko i 200 ml słodkiej śmietany. Dodać laskę wanilii z ziarenkami. 

Zagotować. 

3. W tym czasie utrzeć żółtka z cukrem i cukrem waniliowym na jasną, puszystą masę. 

Ugotowane mleko ściągnąć z pieca i wyciągnąć laskę wanilii. Gorące mleko wlewać 

cienkim strumieniem do masy jajecznej, mieszając trzepaczką. (Polecam przelać 

mleko przez sitko. Wlewać powoli, aby żółtka się nie zwarzyły). 

4. Całą masę przelać z powrotem do garnka (ponownie umytego) i podgrzewać na małej 

mocy palnika, mieszając łyżką, aż masa lekko zgęstnieje i będzie utrzymywać się na 

tylnej stronie łyżki. (Trwa to ok. 5 minut. Nie należy się śpieszyć i nie zwiększać 

mocy palnika. Masy nie można za mocno podgrzać, bo się zwarzy). Masę pozostawić 

do ostygnięcia. Następnie schłodzić w lodówce. 

5. 100 g śmietany ubić na sztywno i wmieszać do chłodnej masy. 

6. Masę przelać do maszyny do lodów i postępować zgodnie z zaleceniem producenta. 

(Maszyna powinna mieć co najmniej ok. 1,5 litra pojemności). Gotową masę 

przełożyć do pojemnika przeznaczonego do mrożenia, przykryć i włożyć do 

zamrażarki na ok. 2 godziny, aby można było formować gałki. 

7. Lody można przygotować również bez maszyny. Masę przelać do pojemnika 

przeznaczonego do mrożenia i wstawić do zamrażarki na kilka godzin do uzyskania 

odpowiedniej konsystencji. Regularnie wyciągać masę i miksować, aby nie utworzyły 

się kryształki lodów. (Miksować co pół godziny przez pierwsze 5 godzin. Następnie 

pozostawić, aby lody zamarzły do odpowiedniej konsystencji). 

Uwaga: Gdyby lody długo przebywały w zamrażarce, należy wyciągnąć je przed podaniem 

ok. 15 minut wcześniej, aby lekko zmiękły. 

  
Opracowanie: Monika Jakubska 

źródło: https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/desery/lody-sorbety/930-lody-waniliowe 



16 

 

 

 

 

 

 

A teraz już czas zaprosić Was na zasłużony 

odpoczynek w lasach, w górach, nad jeziorami, 

na wędrówki z plecakami. 

 

Wakacje, wakacje to zielony las,  

kwitnące akacje i słoneczny blask. 

 

Bezpiecznych wakacji życzy Dyrekcja, Grono 

Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

źródło: google.com 


