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Nr 14              
  

 

 
 
 
Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Michała Kajki w Nidzicy     
 
 
 
 
 
Radosnych, słonecznych, beztroskich,    
ale przede wszystkim bezpiecznych  
i zdrowych wakacji  
życzy redakcja Kurierka 
  

 
 
 

 
  W numerze: 
 

- nietypowe i standardowe święta, 

- Majowe Święta, 

- Dzień Mamy i Taty, 

 - propozycje Laury na wakacyjne wyjazd,   

- pyszne przepisy kulinarne 

i wiele innych ciekawych informacji... 
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Nietypowe i standardowe święta: 

  

01.05. - Święto Pracy, Święto Konwalii  

02.05. - Święto Flagi RP, Święto Orła Białego  

03.05. - Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Słońca  

04.05. - Międzynarodowy Dzień Strażaka  

05.05. - Światowy Dzień Higieny Rąk  

06.05. - Dzień bez Pracy Domowej  

07.05. - Międzynarodowy Dzień Astronomii  

08.05. - Światowy Dzień Osiołka  

09.05. - Dzień Zagubionych Skarpetek  

10.05. - Dzień Niespania Całą Noc  

11.05. - Dzień bez Śmiecenia  

12.05. - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek  

13.05. - Dzień Skaczącej Żaby  

14.05. - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych  

15.05. - Dzień Niezapominajki, Dzień Wręczania Kwiatów, Światowy Dzień Kangurowania  

17.05. - Światowy Dzień Pieczenia  

18.05. - Międzynarodowy Dzień Muzeów  

19.05. - Dzień Dobrych Uczynków  

20.05. - Światowy Dzień Pszczół  

21.05. - Dzień Praw Zwierząt  

23.05. - Światowy Dzień Żółwia  

24.05. - Dzień Ślimaka  

25.05. - Dzień Królewny, Dzień Ręcznika  

26.05. - Dzień Mamy, Dzień Samolotów z Papieru  

29.05. - Dzień Spinacza  

30.05. - Światowy Dzień Soku  

31.05. - Dzień Bociana Białego  

01.06. - Dzień Dziecka, Dzień Mleka  

02.06. - Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych  

03.06. - Dzień Dobrej Oceny  

04.06. - Dzień Psa Corgi  

05.06. - Dzień Ochrony Środowiska  

06.06 – Dzień Jaskiń  

07.06. - Dzień Czekoladowych Lodów  

08.06. - Światowy Dzień Oceanów, Dzień Najlepszego Przyjaciela  

10.06. - Dzień Mrożonej Herbaty  

11.06. - Międzynarodowy Dzień Rysia, Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach 

Publicznych  

12.06. - Dzień Czerwonej Róży, Dzień Supermana  

14.06. - Międzynarodowy Dzień Kąpieli  

15.06. - Dzień Fotografowania Przyrody, Dzień Wiatru  

18.06. - Międzynarodowy Dzień Surfingu  

19.06. - Dzień Leniwych Spacerów  

20.06. - Dzień Bielika Amerykańskiego  

21.06. - Światowy Dzień Żyrafy 

                                                                                                      Laura Górniak 
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Galeria prac  

uczniów klasy 2b 
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PUDEŁKO Z FILCU DLA MAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały: 

– filc dwa arkusze w dwóch kolorach  

– pompony 

– Klej typu magic 

– Klej na gorąco (gdy nie masz, możesz zszyć filc ze sobą) 

 

https://www.twojediy.pl/pudelko-z-filcu/ 

 

 

 

https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2015/04/a6.jpg
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Dzień Ojca 

obchodzimy  

23 czerwca 

 
Tadeusz Kubiak „Kocham Go!” 

 

Kocham mojego ojca. 
Chodzę z ojcem na spacer. 

Wtedy jest tyle słońca, 
Wtedy nigdy nie płaczę. 

 
Idziemy z tatą do parku 
Albo idziemy nad Wisłę, 

Bawimy się w chowanego, 
W zielone gramy – listkiem. 

 
Lubię, kiedy mój tatuś 

Wraca z pracy do domu. 
Ja zawsze mojemu tacie 

Mogę powiedzieć: - Pomóż... 
 

Gdy się zepsuje latawiec, 
wrotki, samochód lub rower, 

mój tatuś rower naprawi 
I dalej - ruszaj w drogę! 

 
To tatuś mi opowiada 

o gwiazdach i ptakach w obłokach. 
Dlatego mojego tatę 

tak bardzo, bardzo kocham. 

Z okazji ich święta 

składamy 

najserdeczne 

życzenia dużo 

cierpliwości, 

radości, spełnienia 

wszystkich marzeń. 
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Kilka propozycji prezentów dla taty 
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DZIEŃ DZIECKA W POLSCE 
Pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka w Polsce pochodzą z roku 1929.             

Wówczas święto to związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, przed szkołą 

dzieci i rodzice spotkali się na mszy, a po niej wszyscy szli do szkół, gdzie odbywały się 

przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności rodziców. 

Aż do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. 

Następnie datę tą zmieniono na 1 czerwca.  

Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upominki. 

Zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do kina lub organizuje 

zabawy i gry w plenerze. 

DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECIE 
Organizacyjnie Dzień Dziecka obchodzony jest bardzo podobnie na całym świecie.               

Są prezenty, atmosfera święta i mnóstwo zabawy. Jednak nie wszędzie świętuje się                  

w tym samym czasie. 

 Dzień dziecka w Niemczech – 1 czerwca i 20 września 

 Dzień dziecka w Paragwaju – 16 sierpnia 

 Dzień dziecka w Turcji – 23 kwietnia 

 Dzień dziecka we Francji i Włoszech  – 6 stycznia 

 Dzień dziecka w Japonii: 

        - chłopcy – 5 maja 

        - dziewczynki – 3 marca. 

  Opracował: Szymon Sarbiewski, kl. IV b. 
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Zastanawiasz się gdzie warto spędzić wakacje? 

Mam dla ciebie kilka propozycji… 

SANDOMIERZ 

Będąc w tym mieście warto przejść przez Ucho 

Igielne oraz zwiedzić Sandomierską Starówkę. 

Przy zwiedzaniu Sandomierza trzeba przejść 

przez Bramę Opatowską oraz wejść na więżę 

widokową, która jest atute m tej bramy. 

Jeśli jesteś fanem serialu "Ojciec Mateusz" nie 

zapomnij zajść na Wystawę "Świat Ojca 

Mateusza". 

Zwiedzając Sandomierz proponuję przejść 

także Trasę Podziemną. Trasa znajduje się pod 

8 kamienicami. Kamienice znajdują się przy 

ulicach Opatowskiej, Oleśnickiej i Bartolona 

oraz pod Rynkiem. Długość przejścia wynosi 

470 m i obejmuje 34 komory na różnych 

poziomach. Przy okazji zajdź również                   

do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz 

zobacz pierścień wykonany z krzemienia 

pasiastego,który znajduje się na ulicy 

Zamkowej. Przespaceruj się również pięknym, 

stworzonym przez naturę Wąwozem Królowej Jadwigi. 

 

 KAZIMIERZ DOLNY 

źródło: Zdjęcie L. Górniak 

Będąc w tym pięknym, położonym nad Wisłą 

miastem, proponuję zajść na średniowieczny 

brukowany rynek. Na tym rynku znajduje się 

sławna, zabytkowa studnia. 

Warto poszukać również pomnika kundelka, który 

wabił się Kwadrat. Po jego odnalezieniu potrzyj 

go w nos, co według przewodników przynosi 

każdemu szczęście. Gdy szukasz jeszcze większych atrakcji wejdź na górę Trzech Krzyży, 

skąd rozpościera się piękny widok na miasto. 

Jeśli lubisz zamki odwiedź ruiny Zamku w Kazimierzu Dolnym oraz basztę, która znajduje 

się nieopodal ruin. Warto również spróbować maślanego kogucika - wypieku znanego w całej 

Polsce 
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NIEDZICA 

 

źródło: Zdjęcie L. Górniak 

Nad Jeziorem Czorsztyńskim 

wznosi się malowniczy 

zamek,który warto zobaczyć. 

Zamek nazywany był niegdyś 

Starym Dunajcem. Legenda 

głosi, że mieszka w nim Biała 

Dama. Ma ona być duchem 

węgierskiej księżniczki Uminy. 

Zwiedzając Niedzicę dobrze 

przepłynąć się rejsem po Jeziorze 

Czorsztyńskim, skąd widać 

również ruiny zamku                        

w Czorsztynie. Wokół tego 

jeziora znajduje się malownicza 

ścieżka rowerowa. 

 

 

GIERŁOŻ-WILCZY 
SZANIEC 

Będąc na Mazurach trzeba odwiedzić Wilczy 

Szaniec w Gierłoży. Jest to zabytek z okresu                  

II wojny światowej. Obecnie to zespół bunkrów 

otoczonych lasami. Dawniej mieściła się tu 

kwatera główna Adolfa Hitlera. Sama kwatera 

została przerobiona w muzeum, udostępniane od 

1959r.  

Zwiedzanie odbywa się po wyznaczonych 

ścieżkach. Przed każdym obiektem znajduje się 

tablica informacyjna.  

źródło: Zdjęcie L. Górniak 
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PIRAMIDA W RAPIE 

 

źródło: plannawypad.pl 

Na Mazurach znajduje się również 

niezwykły obiekt,który swoim 

kształtem przypomina egipskie 

piramidy. Piramida ta była 

prawdopodobnie wybudowana jako 

mauzoleum, na życzenie barona 

Friedricha von Fahrenheida.                   

W piramidzie zostało pochowanych          

7 członków rodziny Fahrenheidów. 

Ciała złożone w tym grobowcu uległy 

mumifikacji. Piramida jest zabytkiem 

ukrytym w lesie. Jej historia jest dość 

skomplikowana. Do dziś nie wiadomo 

czy wszystkie zdobyte o niej 

informacje są prawdziwe. Przez wiele 

lat piramida była dewastowana, 

obecnie została wyremontowana                

i tym samym ocalona przed 

zniszczeniem.  

                                                                                                            

 

 

 

 

Opracowała: Laura Górniak 
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WAKACYJNE PRZEPISY 

Sałatka z truskawkami i mango 

PRZEPIS: 

 

Składniki: 
 1 mango 

 ok. 300 g truskawek 

 1 miks sałat (np. z czerwoną sałatą radicchio) 

 szklanka listków świeżej mięty 

 80 g sera z niebieską pleśnią (np. gorgonzola, roquefort)                                                  

lub brie, camembert 

 4 łyżki płatków migdałów 

 

Składniki na winegret imbirowy: 
 2 łyżki miodu 

 3 łyżki oliwy extra vergine 

 4 łyżki soku z cytryny 

 2 łyżeczki świeżo startego imbiru 

Sposób przygotowania: 

1. Truskawki umyć, osuszyć, oderwać szypułki, pokroić na połówki. Mango obrać i pokroić             

w kostkę. 

2. Sałatę umyć i osuszyć. Połączyć z listkami mięty i ułożyć na 2 półmiskach, dodać truskawki, 

mango oraz pokrojony w kosteczkę ser. 

3. Wymieszać składniki winegretu, doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem, polać                     

po sałatce. Posypać zrumienionymi na suchej patelni płatkami migdałów. 

 

Jogurtowy koktajl z arbuza 
 

PRZEPIS: 

  

Składniki: 

 
 300 g miąższu arbuza bez pestek 

 250 ml jogurtu naturalnego 

 100 g lodów jogurtowych                                                                                                         

(mogą być smakowe, np. z marakują). 

Sposób przygotowania: 

 Składniki dokładnie zmiksować i gotowe!                                                                  

Smacznego :) 
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1. Kąp się w strzerzonych kąpieliskach tylko pod opieką dorosłych. 
2. Nie skacz do wody ,, na główkę”. 
3. Stosuj krem z filtrem. 
4. Noś czapke lub kapelusz w czasie upałów i pij dużo wody. 
5. Podczas jazdy rowerem nakładaj kask na głowę. 
6. Przechodz przez jezdnie w wyznaczonych miejscach. 
7. Gdy nie ma chodnika poruszaj się po lewej stronie drogi. 
8. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. 
9. W górach chodz tylko wyznaczonymi szlakami pod opieką rodziców. 
10. Na wycieczkę w góry zabierz naładowany telefon,wodę, jedzenie, latarkę, mape 

oraz odpowiedni ubiór i obuwie. 
11. W górach i w lesie zachowujemy się cicho. 
12. W lesie nie rozpalamy ognisk. 
13. Nie śmiecimy w lesie, parku itp. 
14. Nie niszcz roślin i grzybów. 
15. Nie otwieraj dzwi nieznajomym gdy niema osoby dorosłej w domu. 
16. Zachowaj ostrożność przy uzwywaniu urządzeń elektrycznych. 

 

 

 

WAŻNE TELEFONY: 

 

112- NUMER ALARMOWY 

999- POGOTOWIE RATUNKOWE 

998- STRAŻ POŻARNA 

997- POLICJA 

601 100 100- WOPR 

601 100 300 - GOPR 
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Zagramy? 
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Pokoloruj i baw się kolorami. 
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*Wszelkie ilustracje/zdjęcia wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych.             

Zespół redaktorski nie przypisuje sobie praw autorskich do owych ilustracji.  
 

 

- Ogłoszenia - 
 



Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim? Masz ciekawe ogłoszenie, którym 

chcesz się podzielić z innymi? Masz ciekawy temat, o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać 

więcej w kolejnym numerze naszej gazetki? Dołącz do naszego zespołu lub zgłoś swoją pracę                

lub pomysły do zespołu redaktorskiego „Kurierka”  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!!NABÓR DO REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ!!! 

Masz dobre pomysły? Lubisz pisać, rozmawiać z ludźmi, szukać 

ciekawych informacji? Chcesz być reporterem lub grafikiem 

prasowym? 

   DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!   

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! 

Dołącz i bierz aktywny udział w życiu naszej szkoły.  

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do p. Marii 

Burskiej lub p.  Marleny Rostkowskiej. 

 

 Redacja w składzie:     Opiekunowie:   

 Laura Górniak                                 p. Maria Burska 

 Szymon Sarbiewski                              p. Marlena Rostkowska 

 Uczniowie klasy 2 b 

 

 


