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JASTARNIA I OJCÓW 
 

Choć do wakacji zostało jeszcze dużo czasu, chciałabym polecić Wam 
dwa super miejsca na rodzinne wyjazdy. 

Odkąd sięgam pamięcią, co roku jeżdżę do Jastarni nad morzem. Są 

tam szerokie plaże, pachnące lasy, długie molo i port, w którym cumują 

kutry, czyli statki rybackie. 

Ostatnio byłam też w Ojcowie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Są tam ogromne ostańce, czyli skały oraz tajemnicze jaskinie. W jednej 

z nich ukrywał się król Łokietek, w innej odnaleziono ślady ludzi pier-

wotnych. Gdy byłam tam, to właśnie trwały prace archeologów, czyli 

takich naukowców, którzy badają różne stare przedmioty lub kości po-

chodzące z bardzo dawnych czasów. Miałam też okazję przechodzić 
przez słynną Bramę Krakowską i pić ze źródełka miłości. 

A jakie są Wasze ulubione miejsca? 
Nela Walczak 

Lubię wracać tam, gdzie byłam już... 

KRETA 

 
Kreta jest największą grecką wyspą. Odnajdziemy w niej to, co Grecja  ma 
do zaoferowania najlepszego: piękne, kameralne plaże, cenne zabytki i za-

pierające dech w piersiach arcydzieła natury. To tam znajduje się bowiem 

drugi, zaraz po Akropolu, najchętniej odwiedzany zabytek w Grecji, Pałac 

w Knossos. Tam leży najdłuższy wąwóz nie tylko w całej Grecji, ale 

i w Europie – Samaria. Tam wreszcie można wypoczywać na jednej z naj-

piękniejszych greckich plaż – Balos.  
Na Krecie każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli lubisz zwiedzać, odkryjesz 

tam mnóstwo historycznych miejsc, które wzbudzą twoją fascynację. 

A może wolisz plażować? Na urokliwych kreteńskich plażach poza opala-

niem się, możesz uprawiać różnego typu sporty wodne. Górzysty teren 

Krety pozwala także na trekking i wspinaczkę górską. Sezon na wakacje na 
Krecie rozpoczyna się w maju i trwa aż do października. Wspaniała pogo-

da wynika ze zderzenia trzech klimatów: śródziemnomorskiego, konty-

nentalnego i afrykańskiego. Jest to wyspa, na której lato trwa najdłużej, 

dlatego można się tam cieszyć doskonałą pogodą również poza sezonem. 

W najcieplejszych miesiącach temperatury na plaży przekraczają 30°C, 

więc nie trzeba martwić się o pogodę!!! 
Polecam wakacje na Krecie, są zawsze dla mnie niezapomnianą przygodą!!! 

 
Pola Jaworska 

W E S O Ł A  K L A S A  

https://fly.pl/oferta/grecja-wczasy/kreta/oferta


Lubię wracać tam, gdzie byłam już... 
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ŁEBA 
 

Kiedy myślę o morzu, to od razu kojarzą mi się z nim piaszczyste plaże, mewy, 

wydmy i sosnowe lasy, przez które trzeba przejść, aby dojść do morza. Tak 

właśnie jest w Łebie. Piasek na plaży jest czysty, wręcz biały i błyszczący. Gdy 

jedziemy do Łeby, zatrzymujemy się w ośrodku z drewnianymi domkami 

w sosnowym lesie. Aby dojść do morza wystarczy przejść przez las i wydmy. 

W lasku nie radzę chodzić boso, bo są igły. Natomiast wydmy w Łebie są 

ogromne, jak góry, i próbowaliśmy nawet na nich zjeżdżać. 

 

Wieczorami warto wybrać się na zachód słońca. Jest wtedy pięknie i piękny jest też odcień wody. 

W morzu na początku woda jest płytka, ale dalej robi się głęboka. Kąpiemy się w wyznaczonych 

miejscach, pod okiem rodziców i ratowników. 

 

 

 

 

 

W  Łebie jest fokarium, można tam spotkać nie tylko foki, ale też uchatki kalifornijskie. Jedna 

z uchatek, o imieniu Majka, jest bardzo zabawna. Bije sobie brawo, gdy pokaże jakąś sztuczkę. 

Chciałabym zostać trenerem uchatek, ponieważ są bardzo przywiązane do ludzi. Trenerzy uchatek 

całują się z nimi i przybijają piątki.  

W Łebie jest też park dinozaurów. Są tam makiety dinozaurów rzeczywistych rozmiarów. Można 

zobaczyć, jak ogromne i przerażające były to zwierzęta. 

Gorąco zachęcam Was do odwiedzenia Łeby!!! 

 

 

 

Aleksandra Chmielewska 

Łeba to miasto 

położone w północnej 

Polsce, nad morzem. 
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Pamiętajcie, żeby  

na śniegu bawić się 

bezpiecznie! 

Ulubione zabawy na śniegu... 

Uczniowie oddziału przedszkolnego powiedzieli nam, jakie są ich 

ulubione zabawy na śniegu. Przeczytajcie sami:) 

 

 

 

 

W E S O Ł A  K L A S A  

Bartek 

Lepienie 

bałwana   

Kacper 

Rzucanie 

śnieżkami   

Jaś 

Rzucanie 

śnieżkami 

Filip 

Jazda 

na lodzie 

Franek 

Zjeżdżanie 

na sankach 

Alan 

Bitwa 

śnieżkami 

Lena 

Jazda 

na sankach 

Blanka 

Jazda 

na sankach  

 Czarek 

Rzucanie 

śnieżkami  

Wiktoria 

Rzucanie 

śnieżkami     

Klaudia 

Lepienie 

bałwana   

Lena  

Rzucanie  

śnieżkami     

      Ignaś 

Zjeżdżanie 

na jabłuszku 



 

Bezpiecznie zimą 
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STOSUJ SIĘ DO PODANYCH RAD!!! 

 

1. Ubiór dostosuj do warunków pogodowych tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego 

organizmu – ubierz się cieplutko. 

2. Zjazdy na sankach, nartach oraz jazda na łyżwach  muszą odbywać się w miejscach bez-

piecznych, oddalonych od ulic. 

3. Zanim rozpoczniesz zjazdy z górki, sprawdź trasę zjazdu, usuń z niej wszelkie przed-

mioty mogące stworzyć zagrożenie, np. kamienie, gałęzie. Nie zjeżdżaj, gdy na trasie 

zjazdowej znajdują się drzewa, latarnie, śmietniki, ławki! 

4. Po zjeździe z górki pamiętaj, aby jak najszybciej usunąć się z toru zjazdu, ponieważ oso-

ba zjeżdżająca za nami może w nas wjechać. 

5. Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śniegu, kawałkami lodu lub śnieżkami 

z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może to doprowadzić do obrażeń ciała. 

6. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości 

tafli lodowej. Korzystaj wyłącznie z lodowisk, które są przeznaczone do celów rekre-

acyjnych, specjalnie przygotowanych. 

7. Widząc zwisające z dachów sople, nie strącaj ich patykami lub kamieniami. 

8. Podczas zabawy na śniegu nie zapominaj o odblaskowych elementach na ubraniu – pa-

miętaj, że opady śniegu, mgły i zachmurzenie bardzo wpływają na ograniczenie widocz-

ności, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegaj przez ulicę. 

Nie przechodź w miejscach niedozwolonych. 

9. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku. 

10. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych opiekunów. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie, żeby  

n 

aAlicja Lebensztejn 
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Kącik plastyczny 

OLA RYSUJE 

Do malowania jak artysta niepotrzebne są specjalne umiejętności, 

ale chęć i pomysł. Można używać naprawdę wszystkiego. Pokażę 

Wam, jak namalować efektowne drzewa, używając np. folii bąbelko-

wej, patyczków do uszu i szczoteczki do zębów.  

 

1. Przygotuj czarną kartkę, farbki, folię bąbelkową, szczotkę do 

zębów, nożyczki, patyczki do uszu i pędzelki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wytnij z folii bąbelkowej 5 kół w różnych rozmiarach. Po-

maluj koła na różne kolory. Malujemy folię od tej strony, któ-

ra ma bąbelki. Odciśnij pokolorowane koła na kartce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Weź patyczek do uszu, zamocz końcówkę w białej farbie i po-

kropkuj nim odciśnięte koła. 

 

 

 

W E S O Ł A  K L A S A  

 

 

patyczek do uszu 



Kącik plastyczny 
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4. Następnie cienkim pędzelkiem zamoczonym w białej farbie narysuj pnie drzew. 

Na górze pnia narysuj gałęzie. Bardzo cienkim pędzelkiem czarną farbą nary-

suj małe kreski na pniu, tak jak u brzozy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na szczoteczkę do zębów nałóż białą farbę i pocierając szczoteczkę pal-

cem zrób malutkie białe kropki, niczym śnieżek czy gwiazdy. Można do tego 

celu użyć też dwóch pędzelków. Trzeba zamoczyć jeden pędzelek w białej far-

bie i trzymając go nad rysunkiem uderzać w niego drugim pędzelkiem.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Chmielewska 

 

 

 

 

szczoteczka do zębów 

lub 2 pędzelki  

i kapiemy farbką 

patyczek do uszu 
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Kącik przyrodniczy 
Boa dusiciel 

To gatunek węża z rodziny dusicieli. Charakteryzuje się ubar-

wieniem oraz deseniem ciała zmiennym u różnych osobników. 

Jest jednym z najpiękniej ubarwionych węży na świecie. Nie 

jest jadowity. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. 

Zamieszkuje gęste, tropikalne lasy, miejsca nad brzegami rzek, 

stepy porośnięte krzewami. Samice mierzą od 2,1 do 3 m dłu-

gości, samce od 1,8 do 2,4 m. Największe okazy ważą nawet 

27 kg.   

 

 

Chomik dżungarski 

 

Nazwa pochodzi od rejonu Chin, Dżungarii, w którym został odkry-

ty. To zwierzątko terytorialne, żyje samotnie. Poza tym nie jest ga-

tunkiem agresywnym. Jest inteligentny, aktywny i towarzyski. Samiec 

osiąga długość ciała 11 cm, a samica ok. 8 cm. Cieżar ciała wynosi 30

-55 gramów.  Chomiki dżungarskie żyją od 1,5 do 3 lat, a rosną 

przez całe życie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Błaszczyk 

W E S O Ł A  K L A S A  

Zuzia i Rysio  



Kącik przyrodniczy 
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Ptasznik olbrzymi 
 

Jest to gatunek dużego pająka z rodziny ptasznikowatych. Naturalnie występuje jedynie 

w stanie Paraiba w Brazylii, ale na całym świecie jest popularny jako zwierzę domowe. 

Pająk ten należy do największych współcześnie żyjących pajęczaków. Rozpiętość odnóży 

dorosłej samicy osiąga nawet 30 cm, a długość ciała do 10 cm. Masa dorosłego osobnika 

wynosi do 250 gram. 

 

Dominuje ubarwienie czarne, ale spotyka się również osobniki brunatne, brązowe i sza-

re. Charakterystyczną formą obrony ptaszników są włoski parzące, które pająk wyczesu-

je z odwłoka. Długość życia to: samica 15-25 lat, samiec 3-6 lat. Ich jad nie zagraża życiu 

ani zdrowiu  dorosłego człowieka, każde ukąszenie może jednak wywołać liczne nieprzy-

jemne objawy: bóle głowy, wymioty, skurcze mięśni.  

 

Pająki żywią się głównie robakami i owadami, chociaż są w stanie zjeść nawet mniejsze 

ptaki. W ich diecie znajdują się również jaszczurki, żaby a nawet węże. Pająki wydają spe-

cyficzny dźwięk w chwilach zagrożenia. Pocierają swoimi odnóżami o siebie, co pozwala 

imitować hałas wydawany przez grzechotnika. Ta umiejętność w wielu przypadkach 

umożliwia uniknięcia walki.       

 
Lena Stankiewicz 

 

 

 
.  
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\ 
Kącik przyrodniczy 

 

Ten słodziutki piesek to moja sunia Trixie. Jest to piesek rasy buldog 

francuski maści błękitnej. Ma dopiero 7 miesięcy i umie robić siad 

i zaszczekać na wydane polecenia. Bardzo lubi gumowe zabawki, 

a najbardziej balony. 

Buldog francuski to sympatyczny pies małej rasy, który za sprawą swo-

jego ogromnego uroku i przyjaznego usposobienia przekona do siebie 

w mig każdego miłośnika zwierząt. Osiąga wysokość 30 cm i wagę od 8 

do 14 kg. Mimo niewielkich rozmiarów jest umięśniony i silny, a w swo-

im małym ciałku mieści wiele energii. Szczególną uwagę zwracają na 

siebie duże stojące „nietoperzowate” uszy na kanciastej głowie oraz 

krótki ogonek. 

Buldog francuski należy do rodziny molosów i pochodzi od buldoga 

angielskiego. Pieski te są z natury wesołe, mądre, przyjacielskie i uwiel-

biają się przytulać i wygłupiać. Doskonale dogadują się z innymi zwie-

rzętami, są chętne do zabaw i uważne. Poza tym uchodzą za psy kocha-

jące dzieci i chętnie śpią z nimi w nocy. 

 

Ciekawostka: Z  powodu krótkiego pyszczka często chrapią.  

 

Zofia Przybysz 

Zosia i Trixie 

W E S O Ł A  K L A S A  

„Kundel bury fajny pies” 

Kundel 
 

Kundelki to wspaniałe i mądre psy. Są bardzo wdzięczne ludziom i lubią 

z nimi przebywać. Sama miałam kundelka, wabiła się Karotka i była naj-

cudowniejszym psiakiem pod słońcem! 

Lubiłam z nią chodzić na długie spacery, a ona uwielbiała bawić się ze 

mną. Miała swoją ukochaną piłkę, z którą nie rozstawała się na krok! 

Czasami psociła w domu, ale nie potrafiłam się na nią długo gniewać. 

Kundelek jest wiernym przyjacielem człowieka, czasami nawet nie od-

stępuje go na krok! 

Każdy uwielbia je, „bo jego kundel to na medal przecież pies”. 

 
Nela Walczak 

 

 

 

Buldog francuski 

 

 
 

 

 

 



Kącik muzyczny 
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Gitara 

 
 

 

 

 

 

 

 

Granie na gitarze było moim największym marzeniem, które się spełniło. Wszystko za-

częło się od Wigilii, bo wtedy dostałam gitarę. Teraz pokrótce opowiem Wam o tym 

instrumencie. Gitara składa się z pudła rezonansowego i gryfu. W pudle wycięty jest 

otwór, a na gryfie znajdują się progi. Instrument ten ma sześć strun. Najczęściej na gita-

rze gra się akordy, np. a-moll,  e-moll, C-dur, H-dur7 i wiele innych! Do tego potrzebne 

jest odpowiednie ułożenie palców na gryfie w odpowiednich progach. Należy też pamię-

tać o bardzo ważnej rzeczy - odpowiednim biciu, czyli szarpaniu strun paznokciami. Jak 

się domyślacie, połączenie tych wszystkich elementów nie jest wcale takie proste. Trze-

ba bardzo dużo ćwiczyć, aby osiągnąć sukces!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nela Walczak 
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Zimowe kolorowanki 

W E S O Ł A  K L A S A  



Zimowe łamigłówki 
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…………………………………………………………………………………………………

Znajdź i wykreśl 

podane wyrazy. 

Odgadnij rebus, 

rozwiązanie zapisz 

poniżej. 
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Zimowe zagadki 

W E S O Ł A  K L A S A  

Odpowiedzi: 1. Karmnik, 2. Sanki, 3. Lodowisko, 4. Kulig, 5. Śnieg, 6. Śnieżynki, 7. Bałwan, 8. Narty 

Święty ZzPola Jaworska. 

 

1. W jakiej  
stołówce za każde 
danie goście dziękują 

nam ćwierkaniem? 

 

2. Nie mają kół, 
a zjadą w dół, 
po śniegu białym, 

torze wspaniałym. 

 

3. Latem było tu boisko, 
a gdy zimą mróz ścisnął, 
wylano wodę czystą,  

to już jest... 

 

 
4. Wesoły  
dzwoneczek  

i sznur saneczek. 
 

5. Gdy spadnie  
po raz pierwszy, 
świat robi się bielszy. 

Wyciągamy narty, sanki, 
dzieci lepić chcą bałwanki.  

 
6. Co to są za gwiazdki, 
może odgadniecie,  

które z wiatrem tańczą, 
w czas zimy po świecie. 

7. Lepimy go, 

lecz nie z gliny, 
ani z plasteliny. 
Dajemy mu miotełkę 

jako rękę, 
aby wyglądał dostojnie 
 i pięknie. 

 

8. Dwie deski na nogach, 
służą do zjeżdżania.  
Gdy na nich  

pędzisz z górki,  
wiatr się z Tobą gania. 



SMACZNEGO! 

 Kuchnia malucha 
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Malwina Rokicka 

       Domowe pączki 

W wielu domach pączki wykonuje się samodzielnie i dlatego ja też zrobiłam je w domu. Jest 

to ciekawy sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną, do pomocy zaangażowałam ciocię i mamę. 

Tradycyjne pączki przygotowałyśmy z ciasta drożdżowego z niewielkim dodatkiem spirytusu 

i smażyłyśmy je na smalcu. Mama mówiła, że dodatek alkoholu zapobiega nasiąkaniu pączków tłusz-

czem podczas smażenia. Dzięki temu są lekkie i puszyste. Pęcherzyki powietrza wewnątrz umożliwiają 

łatwe nadziewanie pączków. Nadziałyśmy je marmoladą, no i oczywiście obowiązkowo posypałyśmy je 

cukrem pudrem. Wyszły przepyszne, polecam! 

 

 

Składniki 

ok. 20 sztuk 

Przygotowanie 

Podgrzać mleko (ma być dość ciepłe, ale nie gorące), wlać do pojemnika lub miski, dodać pokruszone 

drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Wymieszać i wstawić do garnka z bardzo ciepłą wodą. Odstawić 

na około 15 minut do czasu, aż drożdże porządnie się spienią. W międzyczasie przesiać mąkę do dużej 

miski, dodać sól i cukier wanilinowy. Jajko i żółtka utrzeć z pozostałymi 2 łyżkami cukru na białą i pu-

szystą pianę (około 10 - 15 minut ucierania). Do miski z mąką wlać wyrośnięte drożdże i wymieszać 

drewnianą łyżką. Dodać ubite jajka i wymieszać. Następnie dokładnie wyrobić ciasto (ręką przez około 

15 - 20 minut lub odpowiednią końcówką miksera przez 10 - 15 minut, ale na najmniejszych obrotach). 

Do wyrobionego ciasta dodać roztopione i ostudzone masło oraz spirytus. Zagnieść lub zmiksować 

ciasto do całkowitego połączenia się składników. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do 

wyrośnięcia na około 1 lub 1,5 godziny, do czasu, aż ciasto znacznie zwiększy objętość (najlepiej rośnie 

w dużych i szerokich miskach). Każdy krążek delikatnie rozpłaszczamy na dłoni, w środek kładziemy 

łyżeczkę nadzienia, zlepiamy brzegi jak w pierożkach i lepimy kulkę. Na 15 minut przed końcem wyrasta-

nia pączków zaczynamy rozgrzewać olej (najlepiej długo i powoli, w dużym i szerokim garnku) do temperatu-

ry 180 stopni. Wyrośnięte pączki wkładać na odpowiednio nagrzany olej (smażymy partiami, po około 5 pącz-

ków jednocześnie) i smażyć przez około 2 minuty z każdej strony.  

szklanka mleka 50 g świeżych drożdży 3 łyżki cukru 

500 g mąki pszennej szczypta soli 1 łyżka cukru waniliowego 

1 jajko i 4 żółtka marmolada owocowa 2 łyżki spirytusu 

1 litr oleju smalec 4 łyżki stołowe masła (roztopione 

i ostudzone) 
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