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Na dobry początek…
Przepis na orzeźwiający koktajl truskawkowy

Smaczny owocowy, zimny koktajl truskawkowy z lodami

w sam raz na lato, albo.... z mrożonymi truskawkami

jako przypomnienie lata w jesienną słotę:)

- 20 dag truskawek

- szklanka mleka

- 4 kulki lodów waniliowych

- łyżka cukru



Wakacyjna krzyżówka…

… oraz rebus

Humor

Jasio wraca z kolonii letnich.

- Jakie masz pełne policzki, pewnie dobrze was tam

karmili!

- Skądże mamo! Mam takie policzki, bo codziennie

musiałem nadmuchiwać materac.

Kiedy nie zaplanujesz podróży zgodnie z rozkładem jazdy:



Jak spakować się na wakacje?

Przede wszystkim powinniśmy się spakować na tyle dni,

ile będzie trwał wyjazd. Aby sobie to ułatwić, pomyślmy,

ile przedmiotów używamy na co dzień, co używamy

oraz jakie rzeczy mają być dodatkowo dobrane

do warunków i pogody, np. w góry nie zabierzemy

okularów do pływania i kąpielówek. Pewne rzeczy, są
jednak obowiązkowe:

- apteczka,

- zmienne buty,

- mapa/odbiornik GPS,

- telefon z ładowarką,

- lekarstwa potrzebne na wyjazd,

- parasol/płaszcz przeciwdeszczowy,

- przedmioty higieny osobistej,

- bielizna na zmianę,

- własne klapki/pantofle.

Ważną rzeczą podczas pakowania jest rozmieszczenie

bagażu. W bagażniku pomiędzy walizkami powinno być
jak najmniej luk, mają być ułożone na jak największą
powierzchnię, możliwie jak najniżej. Dzięki temu bagaż
nie będzie się obijać, a na zakrętach przy dużej ilości

walizek nie będzie dużych przechyłów.



Numery alarmowe przydatne w czasie wakacji

Podczas wyjazdu zdarzają się różne wypadki.
Najlepiej znać numery alarmowe na pamięć.

180 ROCZNICA URODZIN NASZEJ PATRONKI MARII
KONOPNICKIEJ. 
W środę 18.05.2022 roku w naszej szkole miało miejsce
przedstawienie poświęcone naszej patronce
Marii Konopnickiej. W tym roku obchodziliśmy
180 rocznicę urodzin pisarki i poetki.
Podczas akademii ogłoszono również wyniki konkursów
(kaligraficzny i ortograficzny) związanych z twórczością
Marii Konopnickiej. Oto ich wyniki: 

III Gminny Konkurs Ortograficzny
kategoria klas IV-VI

I miejsce - Lena Zabawa (SP Przystajń)
II miejsce - Małgorzata Nowak (SP Przystajń)
III miejsce - Bartosz Kupczak (SP Przystajń)

kategoria VII-VIII
I miejsce - Sonia Grajcar (SP Przystajń)

II miejsce - Emilia Staniec (SP Przystajń)
III miejsce - Julia Krawczyk (PSP Bór Zajaciński)

Szkolny Konkurs Kaligraficzny
kategoria klas IV-VI

I miejsc e- Martyna Kiepura
II miejsce - Zuzanna Hyra
III miejsce - Kamil Micek

kategoria klas VII-VIII
I miejsce - Dominika Paruch

II miejsce - Dominika Kotarska
III miejsce - Aleksandra Buchwald

Wszystkim serdecznie gratulujemy !🙂



Kilka informacji o Marii Konopnickiej 

Maria Konopnicka, przyszła na świat 23 maja 1842 roku
w Suwałkach. Była polską poetką, uznaną nowelistką,
krytykiem literackim i tłumaczką. Reprezentowała nurt
pisarstwa zwanym realizmem. Dorastała w Kaliszu.
Ojciec posłał ją później na znakomitą pensję, mianowicie
do sióstr Sakramentek w Warszawie. Tam też nawiązała
się znajomość Marii z Elizą Orzeszkową. Dwudziestoletnia
Maria wyszła za mąż. Wybrankiem był Jarosław
Konopnicki. Wkrótce oboje przenieśli się do Bronowa.
Jakkolwiek mowa w biografiach o sielance małżeńskiej, to
miały tam miejsce kłopoty finansowe oraz kłótnie. Stąd
wzięło się jej rozczarowanie. Doczekała się z związku
ósemki dzieci.
Po dziesięciu latach przyszedł koniec małżeństwa – Maria
zdecydowała się porzucić męża. Przeprowadziła się
do małego dwupokojowego mieszkania. W takim zaciszu
zaczęła udzielać korepetycji oraz pisać to, z czym nosiła
się już od dłuższego czasu. Gdy jej dzieci podrosły, Maria
rozpoczęła podróże po całej Europie. W latach 80.
Konopnicka pracowała w redakcji pisma dla kobiet „Świt”.
Zmarła 8 października 1910 r. w Lwowie. Do jej
najsłynniejszych utworów zalicza się dziś na przykład
zbiory nowel: „Dym”, „Mendel Gdański”, czy też „Nasza
szkapa”. Pisała również utwory dla dzieci, wśród których

nie sposób nie wymienić: „O krasnoludkach i sierotce
Marysi”, „Na jagody”, „Stefek Burczymucha” albo „Zimowy
poranek”.



40 RZECZY DO ZROBIENIA W WAKACJE 
Wakacje to nie czas na nudę! Ale kiedy naprawdę ci się
nudzi, spróbuj wykonać listę ,,40 rzeczy do zrobienia
w wakacje”, będzie to świetna zabawa i fajnie spędzony
czas ze znajomymi. 

Gdzie można się wybrać w czasie wakacji w

zależności od zainteresowań?

Historia

Osoby zafascynowane historią na pewno zachwycą się
Twierdzą w Kłodzku. Twierdzę można zwiedzić
z przewodnikiem, który opowie całą historię z nią
związaną. Znajdują się tam armaty i inne bronie

oraz umundurowanie żołnierzy każdego stopnia.

W Kłodzku są organizowane też rekonstrukcje bitew, które

odbyły się w tej twierdzy. Można zakupić tam różne

pamiątki.



Sporty wodne

Jeśli ktoś lubi duże parki wodne, niech najlepiej uda się
do parku wodnego Suntago Wodny Świat. Ma on bardzo

egzotyczny i równikowy klimat – znajdują się tam nawet

palmy! Są tam strefy zarówno dla relaksu, jak i do dobrej

zabawy. Największa zjeżdżalnia liczy 320 m długości.

Wszystkich zjeżdżalni jest 32. Dostarczają one

porównywalnych wrażeń.

Górskie wspinaczki

Miłośnicy gór na pewno zadowolą się Kasprowym

Wierchem. Wbrew pozorom Kasprowy Wierch jest

miejscem, gdzie zbiera się duża ilość szlaków i można

fajnie zaplanować wędrówkę. Przy okazji można wpaść
do najwyżej położonej restauracji w Polsce na wysokości

1959 m. n.p.m. Poza tym można znaleźć tam najwyżej

położony budynek w Polsce, czyli obserwatorium

na wysokości 1987 m. n.p.m.



Motoryzacja

Jest wiele wydarzeń, aby zobaczyć fajne samochody,

lecz najwięcej dzieje się na różnego rodzaju zlotach

samochodów każdej marki i modelu. Można sobie

pooglądać samochody kiedy chcesz i jak długo chcesz,

a najfajniejsze są rozmowy z właścicielami,

którzy opowiedzą wiele o swoich samochodach.

Jeśli to jest większy zlot odbywający się na torze, można

zobaczyć kto pierwszy skończy okrążenie i jak samochody

tam jeżdżą. Czasami na zlotach znajdą się bardzo rzadkie

wersje niektórych modeli.

Na zlotach można też przetestować najnowsze modele

samochodów (oczywiście rodzice prowadzą).

Powyżej zdjęcia ze zlotu mustangów w Małopolsce

(jak widać wersji jest do wyboru, do koloru).



Dzień dziecka

1 czerwca - Dzień Dziecka 
W Szkole Podstawowej w Przystajni Dzień Dziecka był przygotowany
w stylu hawajskim i typowo wakacyjnym. Na ten dzień każda klasa
miała przynieść walizkę z rzeczami, które zabrałyby na podróż i kilka
obowiązkowych rzeczy takich jak m.in. dmuchane koło, piłka
plażowa. Dla dzieci zorganizowano wiele konkurencji np: bieg w
japonkach, krzesło z fantami i wiele innych. Były również
dmuchańce. Tego dnia można było zakupić kolorowe proszki,
ponieważ cała impreza zakończyła się FESTIWALEM KOLORÓW na
szkolnym dziedzińcu.

Bzyczą, latają, kąsają - owady 

Lato to piękny czas, ale należy wiedzieć, że w tę porę roku
powinniśmy uważać na ukąszenia owadów, szczególnie kleszczy
oraz komarów. W Polsce komary nie zagrażają życiu ani zdrowiu, ale
gdy jedziemy w egzotyczne kraje musimy wcześniej wykonać
potrzebne szczepienia (o ile to konieczne) oraz uważać na wszelkie
robaki, gdyż mogą przenosić groźne choroby. Po każdym spacerze,
wyjściu
na dwór należy dokładnie posprawdzać czy nie mamy
na sobie kleszcza. Przy ugryzieniu tego owada powinniśmy go czym
prędzej usunąć i odczekać. Gdyby pojawił się rumień dookoła
ukąszenia należy skontaktować się
z lekarzem. Są owady, które są dla nas niekorzystne,
ale również istnieją pożyteczne, takie jak pszczoły,
które zapylają kwiaty i robią miód. Możemy im pomóc
nie niszcząc roślin, stosując naturalne nawozy czy budując dla nich
schronienie. 

Pszczoła zapylająca kwiat                 Kleszcz przed ukąszeniem



Cudze chwalicie swego nie znacie 
Nie musimy jechać daleko, by coś zwiedzić, gdyż całkiem niedaleko
nas możemy poznać bardzo ciekawe atrakcje.

Oto kilka z nich:

Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny, który łączy Kraków i
Częstochowę. Długość tego szlaku to 163,9 m. Przemieszczając się
tym szlakiem, natrafimy na takie zamki jak zamek w Ogrodzieńcu,
zamek Pieskowa Skała oraz wiele innych. Możemy również zobaczyć
słynną Maczugę Herkulesa.

Zalew Zakrzew – jest to miejsce dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Znajduje się na rzece Białej Okszy, pomiędzy wsią Rybno i
Kłobuckiem. Pełni dwie bardzo ważne funkcje przeciwpowodziowe. 

Muzeum 303 – Teraz coś dla fanów historii, Muzeum 303 w
Napoleonie. Poznamy tam wiele samolotów i dowiemy się
ciekawych faktów o historii. 

Drewniany kościół Świętej Anny w Oleśnie - interesujący pod
względem architektury rzymskokatolicki kościół położony około 2
km od centrum Olesna. 

Wesołych wakacji!



Życzy redakcja😉


