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 Lato to ordery maków wśród żyta. 

 Lato to skowronki we włosach łąki.  

Lato to polna droga jak wiolinowy klucz. 

 Stanisław Grabowski 

 

 

 

 

      

 

W numerze: 
 

 Wiosna w pełni 

 Majowe świeta 

 Dla Mamy 

 Unia europejska 

 Zielona szkoła 2014 

 Konkurs Pięknego Czytania 

 Cztery żywioły 

 Sport na wesoło 

 Wiosenna sałatka 

 Majowe przysłowia 

 Zagadki 

 Ogłoszenia 

 Korona dla mamy 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE  

  
Witam Was ostatni raz w tym roku szkolnym.  

Każdy już myśli o wakacjach, o kąpielach morskich i przejażdżkach kolejką 

 górską, a nasza redakcja nadal pilnie pracuje i będzie pracować intensywnie 

 przez wakacje, fotografując i pisząc różne artykuły, aby we wrześniu  

móc umilić Wam początek roku szkolnego ciekawym wydaniem gazetki.  

         W numerze czerwcowym przedstawiamy  interesujący wywiad z Panem Dyrektorem Piotrem Augustynkiem.  

Zapraszamy Was też do dalszego poznawa-nia tajemnic przeszłości i dnia dzisiejszego naszego miasta. Tym razem, 

z pomocą Pana Burmistrza, odkrywamy sekrety błońskiego ratusza.  

Nie zabraknie także relacji z interesujących wydarzeń, które działy się w naszym mieście i w szkole oraz z 

wycieczek, na których niedawno byliśmy 

                                                                                                                                                              Redakcja 

Pytanie: dzień dobry jesteśmy z Redakcji gazetki „Kleks”, czy zechce nam pan odpowiedzieć na kilka 
pytań?   

Pytanie: jak długo jest pan pedagogiem? 

 
P. Dyrektor: jestem pedagogiem 37 lat. 

 
Pytanie: od jak dawna pracuje pan jako dyrektor naszej szkoły? 

 
P. Dyrektor: od 10 lat.  

 
Pytanie: co robi dyrektor szkoły i czy trudno być dyrektorem szkoły takiej jak nasza? 

 
P .Dyrektor: Dyrektor szkoły ma masę obowiązków: dba o to ,żeby szkoła mogła dobrze działać i żeby   

                    uczniom  było w niej dobrze. A jeśli to się chce robić to, to nie jest takie trudne. 

Pytanie: kto jest pana największym autorytetem? 

 
P. Dyrektor: mój ojciec. 

 
Pytanie: jaka jest pana ulubiona książka i film? 
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P. Dyrektor: książka –„Przygody dzielnego wojaka Szwejka”, a film – „Popiół i diament” 

 
Pytanie: Pana wymarzony samochód to?  

P. Dyrektor: nie marzyłem o konkretnym samochodzie. 

Pytanie: ulubiony owoc? 

P. Dyrektor: ulubiony owoc to śliwka 

Pytanie: największy szczyt,  jaki Pan zdobył? 

P. Dyrektor: To Rysy. 

Pytanie: Wiemy, że przechodzi pan w tym roku na zasłużona emeryturę. 

                Co Było największym pana sukcesem w pracy zawodowej? 

P. Dyrektor; Utrzymanie szkoły na dobrym poziomie. 

Pytanie: Czy były ciężkie chwile? 

P. Dyrektor ;tak, były. 

 

Pytanie: Czy ma pan pomysł na wolny czas na emeryturze? 

P. Dyrektor: tak, będę współpracował z teatrem i pracował ze studentami. 

 
Pytanie: proszę dokończyć zdanie. Lubię uczniów, którzy...  

 
P. Dyrektor: którzy myslą. 

 

 
Pytanie: proszę dokończyć zdanie. Mam marzenie, by.. 

. 
P. Dyrektor: moim marzeniem jest nie chorować. 

 

Dziękujemy za poświęcony nam czas, życzymy by wszystkie Pana marzenia się spełniły, do widzenia.  

 
Z Panem Dyrektorem Piotrem Augustynkiem  rozmawiali: 

Julia Zębala i Jakub Zając 
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 Tata  

Bo mój tata jest najlepszy na humory złe. 

 I zawsze mnie pocieszy, gdy coś nie uda się.  

A gdy coś rozzłości mnie, zaraz mnie pocieszy.  

I kocham go za to, że zawsze przy mnie jest. 

 

 

NALEŚNIKI DLA TATY – PAMIĘTAJ TYM RAZEM POPROŚ O POMOC MAMĘ LUB BABCIĘ!!!  
 

Składniki : wychodzi 10 naleśników o średnicy 20 cm             
 

 

 

 

 

 
 
Przygotowanie:  

1. Wszystkie składniki umieścić umieść w misce i wymieszaj na gładką masę (lub wymieszać trzepaczką). 
Wstaw do lodówki na minimum 30 minut (dzięki temu naleśniki będą delikatniejsze).  
2. Mama rozgrzeje patelnię. Natłuści masłem. Wlewaj na patelnię nieduże porcje ciasta i zawołaj mamę żeby 
je obróciła.  
Zapytaj tatę o ulubione nadzienie.  
 
 
 
-WIERSZE DLA TATY- - Zuzia –  

Kochany tato - zacznę zwyczajnie, że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: i w deszcz i w słotę, w smutku, w 
radości, wspierasz i uczysz życia w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, skromny bukiecik kwiatów 
darować. 
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Ale śmieszne – dowcipy - Piotrek, Mati –  

Na porannym apelu oboźny zwraca się do Jasia:  
- Druh Jasio Kowalski! Dlaczego dziś spałeś na ostatniej warcie?  
- Ja nie spałem, ja udawałem, żeby zaskoczyć tych z sąsiedniego obozu, co zamierzali nam gwizdnąć flagę.  
- No i gwizdnęli.  
*********************************************************  
Student wraca z wakacji i mówi do kolegi:  
- Szkoda, że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy.  
- I co dalej? Co dalej?  
- Musiałem zejść z karuzeli.  
*********************************************************  
W wakacje Małysz przychodzi do kiosku i mówi:  
- Wodę poproszę.  
- Dwa złote.  
- Nie, jeden złoty i dwa srebrne.  
*********************************************************  
Kumpel pyta kumpla: -Gdzie byłeś na wakacjach? -W Baden-Baden. A ty? -W Warszawie-Warszawie.  

POLECANE GRY DLA DZIECI - Zuzia –  

POŁAWIACZE KRABÓW  

Starają się oni zdobyć jak najwięcej małych skorupiaków. Mają do swojej dyspozycji statki. Każdy statek ma trzy 
ładownie. W jednaj ładowni może znajdować się tyko jeden gatunek krabów. Na łowisku żyje pięć gatunków, czyli? 
każdy gracz musi zdecydować, które kraby będzie łowić. Oczywiście najlepiej te, które przyniosą największe zyski. 
Po rozeznaniu, jak wygląda łowisko, gracz musi zdecydować, które kraby będzie łowił. Rybacy łowiący te same 
kraby, to sprzymierzeńcy. Innym można trochę poprzeszkadzać?  

Bajkolandia – Dawid, Arek –  

Tajemnica Zielonego Królestwa  
Profesor Bomba 

 

KALENDARZ  

 

1 czerwca – Dzień Dziecka  

22 czerwca – początek kalendarzowego lata 

 7 czerwca – Boże Ciało 

 23 czerwca – Dzień Ojca  

29 czerwca – zakończenie roku szkolnego  

 

 

 

 

 
ŁAMIGŁÓWKI SZKOLNEJ GŁÓWKI  

Rebusy i zagadki ............................................................................. Raz – litera w abecadle, dwa – drzewa pachnące. Całość 

zawsze bywa w lecie i trwa dwa miesiące. .............................................. Te dwa miesiące letnie, na pewno znacie 

świetnie. Czy deszcz, czy słonko świeci i tak je lubią dzieci. .............................................. 
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 Pierwszy dzień czerwca Wzbudza refleksje  
By na Dzień Dziecka Poczuć się dzieckiem  
By dzieciom małym I dzieciom dużym  

Każdy dzień w roku Szczęśliwie służył 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ, ZA UDZIELANIE WYWIADÓW, ZA POCHWAŁY, 
WRACAJCIE BEZPIECZNIE DO SZKOŁY !!!  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
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