Zdrowych, bezpiecznych, niezapomnianych wakacji 2015
spędzonych w gronie przyjaciół i na łonie natury życzy
wszystkim Czytelnikom redakcja Długiej Przerwy
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skierniewickiego brali udział w ortograficznych zmaganiach. Konkurs o tej tematyce
przygotowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach we
współpracy z nauczycielami z okolicznych szkół. W organizację wydarzenia włączyła się też
aktywnie nasza placówka. Najpierw przeprowadzono eliminacje szkolne, w wyniku których
wyłoniliśmy nasze reprezentantki na kolejnym szczeblu – Natalię Mikulską, Maję Skrobisz
i Magdalenę Wochniak. Następnie zaprosiliśmy kolegów i koleżanki z Trzcianny na etap
gminny konkursu. W wyniku eliminacji Natalia Mikulska i Maja Skrobisz zakwalifikowały
się do finału powiatowego, gdzie godnie reprezentowały gminę. W maju odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu, a wszyscy jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe.

OSTATNI DZWONEK,
CZYLI JAK POPRAWIĆ OCENY
PRZED KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO

Po pierwsze – popraw sprawdziany Warto poprawić zaległe klasówki i testy. Póki
trzeba przygotować się tylko do kilku – nawet słabszy uczeń powinien sobie dać radę z takim
wyzwaniem. Kiedy sprawdzianów i klasówek będzie więcej, nauczenie się do dodatkowych
będzie na prawdę trudne. Co więcej, część nauczycieli, również zmęczonych ilością
przedświątecznej pracy, nie zgadza się na poprawianie testów. Najlepiej poprosić nauczyciela
o możliwość ponownego napisania nie zaliczonych sprawdzianów, szczególnie z samego
początku roku. Regułą jest, że na początku w szkole omawia się prostsze zagadnienia, często
znane już z wcześniejszych lat. Poprawianie takich sprawdzianów nie powinno nastręczać
większych problemów. Koniec roku to również dobry czas na zgłaszanie się do odpowiedzi.
Przeczytana lektura, dodatkowe zadanie z matematyki czy popis biologicznej wiedzy mogą
zapewnić dobry stopień, który przed feriami może zaważyć na ocenie. Warto samemu
zdecydować kiedy będzie się odpowiadało. Można oczywiście liczyć na łut szczęścia, na
wywołanie do tablicy, kiedy akurat wszystko umiemy. Ale to niesie za sobą ryzyko Jeśli
uczeń sam zgłasza się do odpowiedzi, zyskuje podwójnie. Po pierwsze, ma pewność, że jest
przygotowany i nie dostanie słabej oceny, po drugie – zaoszczędza nauczycielowi wybierania
i, często męczącego przepytywania przypadkowej osoby.
Artykuł przygotował dla Was Dawid Wlazło

POŚMIAĆ SIĘ WARTO ZAWSZE, CZYLI HUMOR SZKOLNY
Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do córki i do Policjant

zatrzymuje

auto

jadące

z
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zięcia. Drzwi otwiera zięć.

prędkością. Kierowcą jest starsza kobieta.

- O, mamusia! Na długo?

- Przekroczyła pani siedemdziesiątkę – mówi

- Aż się wam znudzę.

policjant.

- To naprawdę mama nie wejdzie?

- Ach, to ten kapelusz mnie tak postarza.

Krasnoludek przyszedł do apteki.

Nauczycielka pyta Jasia:

- Czy są tabletki od bólu głowy?

- Skąd poznasz drzewo kasztanowca?

- Tak, są.

- Po kasztanach.

- Poproszę jedną.

- A co jeśli kasztanów jeszcze nie ma?

- Zapakować?

- To ja poczekam…

- Nie, poturlam.
Na dworcu kolejowym policjant kupuje bilet na Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. pociąg:

Co się stało ? – pyta lekarz.

- Poproszę bilet do Rabce – prosi policjant. - - Na to żaba.
Mówi się „do Rabki”- odpowiada kasjerka. - A - Jakaś baba się do mnie przyczepiła.
czy była pani kiedykolwiek w Rabki?...
Wchodzi blondynka do sklepu i mówi:
- Poproszę ten mały, biały telewizor.
Na to kasjer:
- Blondynkom nie sprzedajemy!

HUMOR

Historia powtarza się kilka razy. W końcu

UCZENNICE KLASY PIĄTEJ - EWELINA

blondynka przefarbowała się brązowo. I mówi:

DŁUGOSZ I MAGDALENA WOCHNIAK

- Poproszę ten mały, biały telewizor.

WYKORZYSTAŁY MATERIAŁY

Na to kasjer:

Z KSIĄŻKI "DOWCIPY... I KOŃ BY SIĘ

- Blondynkom nie sprzedajemy.

USMIAŁ"

- Skąd pan wie że jestem blondynką?
- Bo to jest mikrofalówka.
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WAKACYJNE SPOTKANIA Z ... POEZJĄ
Lato
Oto Lato na obrazku –
Grzywka z trawy,
kapcie z piasku.
Złote uszy,
złote szelki
No i oczy jak muszelki.
To ja właśnie portret Lata.
Nad portretem motyl lata
a na ramach, jak to latem, w
ciąż rozkwita kwiat za kwiatem.
D. Gellner

Lato
Gdy nadejdzie Lato,
będę chodził boso,
Będę żyto kosił tatusiową kosą.
Gdy się kosa stępi,
będę wiązał snopy
I nim słonko zejdzie,
ustawię je w kopy…
Gdy nadejdzie lato,
czas piękny, wesoły,
będę żyto z pola zwoził do stodoły.
Udadzą się żniwa,
więc rozpędzi burze…
Starczy nam chlebusia
na roczek lub dłużej!
Ludwik Wiszniewski

Maria Rudnicka LATO CZEKA

Maria Rudnicka LATO W OGRODZIE

Lato rozpieszcza nas

Zobaczyła malowniczy ogród

swoimi złotymi promieniami

skąpany w porannym słońcu

Morze kusi złotymi plażami

tysiące najpiękniejszych barw

Czeka zielony cichy las

w tym magicznym zakątku

Wypoczynek nad morzem

Blask słońca jak pieszczota

Miejscowość malownicza

do życia budził rośliny

Tafla błyszcząca błękitem

Pięknem kusił róży kwiat

Plaża urocza i okolica

zarumieniły się maliny

Wchłaniali aromat z róż

Serce rosło bo na wietrze

z krzewu który obok rósł

delikatnie tańczyły lilie

Dla dzieci zabawy na wodzie

Zroszone aksamitne płatki

i zwierzęta gumowe w modzie

lśniły jak w rajskiej krainie

Tu znaleźli cichy zakątek

Wdychała mieszany z wiatrem

ciepły przyjemny i miły

zapach złocistych kwiatów

zregenerowali swoje siły

Zachwyciły ją białe dzwonki

To był zaledwie początek

Wśród czerwonych maków

Wakacyjne pytania, czyli jak bezpiecznie spędzić wakacje…

Wakacje tuż, tuż... Żeby były udane, trzeba przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo.
Wybierając się w góry, pamiętaj o tych kilku zasadach:
- przygotuj się fizycznie przed wyprawą – górskie wędrówki wymagają nie lada kondycji,
- zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i och
stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia),
- planuj trasy stosowanie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki,
- przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody,
- pamiętaj, że samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne - bezpieczniej iść w
towarzystwie,
- zabierz niezbędny ekwipunek (dużo wody do picia, przekąski, które szybko dodadzą energii,
płaszcz przeciwdeszczowy, ciepłą odzież, mapę i najpotrzebniejsze leki).
Zasady bezpieczeństwa nad wodą:
a. nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku,
b. nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opaleniem,
c. nigdy nie skacz do nieznanej wody,
d. zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,
d. nie wrzucaj do wody śmieci, szkła,
e. w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna - natychmiast wyjdź z wody,
f. pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku.
g. widząc coś niepokojącego w wodzie - wezwij dorosłych.
h. Zawsze kąp się w grupie.
KLAUDIA DŁUGOSZ

W dniach 8-11 czerwca uczniowie naszej podstawówki pojechali na zieloną szkołę.
W tym roku odbywała się ona na Mazurach w ośrodku wypoczynkowym Gwarek. Opiekę
nad nami sprawowali wychowawcy – pani Ewa Frączkowska, pani Katarzyna Nowacka i pan
Artur

Osadowski.

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zakwaterowaliśmy się w swoich tymczasowych
,,pokojach” i poszliśmy do lasu. Podzielono nas na grupy, w których wspólnie zbieraliśmy
piękne dary natury, robiliśmy tratwę i wymyślaliśmy piosenki dla Neptuna. Na sam koniec
zabawy musieliśmy przejść test, aby stać się żeglarzami tzw. ,,chrzest żeglarza”. Wszyscy
uczestnicy przeszli to wyzwanie znakomicie. Zostaliśmy nagrodzeni dyskoteką. Następnego
dnia pojechaliśmy zwiedzić miasto Giżycko i jego zabytki. Naszą uwagę przykuła wieża
ciśnień, z której widać było piękny widok na Giżycka. Pod koniec dnia byliśmy na
trzygodzinnym survivalu, a następnie mieliśmy ognisko. Kolejnego dnia zwiedziliśmy zamek
krzyżacki w Rynie i mieliśmy zajęcia na temat pracy w grupie. Ostatniego dnia ruszyliśmy
w wędrówkę po lesie (i nie tylko), aby zobaczyć na żywo dzikie zwierzęta np. wilka, rysia,
żbika i sarnę oraz odbyliśmy spacer po Mikołajkach. Ostatnim punktem naszej wycieczki był
jak zwykle McDonalds. Myślę, że przeżycia i wspomnienia z zielonej szkoły na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Maja Skrobisz

W wakacje najchętniej przebywamy na świeżym powietrzu, korzystając z uroków
letnich chwil. Pamiętajmy jednak, że w deszczowe dni warto znaleźć kilka chwil
na lekturę.
Książką, którą chcemy Wam dziś polecić to ,,Szatan z siódmej klasy”. Powieść
opowiada o niezwykłej bystrości Adama Cisowskiego – siedemnastoletniego chłopca, który
uczęszcza do klasy siódmej szkoły jednej ze szkół w Warszawie. Pewnego dnia odkrywa
metodę pytania swojego nauczyciela od historii – Pawła Gąsowskiego i mówi o niej kolegom
z klasy. Kiedy w notesie nauczyciela złączają się kartki - wszystko wychodzi na jaw. Z kolei
w domu rodzinnym pana Gąsowskiego dzieją się dziwne rzeczy. Jest to związane z
zagadkami francuskiego żołnierza - Kamila de Beriera, który za czasów napoleońskich
przebywał we dworze Gąsowskich.
Jak to zwykle u Makuszyńskiego bywa, wspaniale opowiedziana historia łączy się ze
sporą dozą ciepła i humoru. Możemy tylko zdradzić, że Adasiowi udać się rozwiązać
wszystkie tajemnice starego dworu i znaleźć nie tylko dawno ukryty skarb, ale także bratnią
duszę . „Szatan z siódmej klasy” to powieść detektywistyczna warta przeczytania.
Gorąco polecamy ją na deszczowe dni!

DZIEŃ RODZINY 2015

Tradycją stało się w naszej szkole, że każdego roku na przełomie wiosny i lata
spotykamy się wspólnie na Dniu Rodziny. W tym roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu
Rodziców oraz pomocy nieocenionych sponsorów udało się zorganizować naprawdę
znakomitą imprezę.
Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Dyrektor oraz części
artystycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W tym roku zaprezentowali się uczniowie
klas I – III pod czujnym okiem wychowawczyń – pani Lucyny Barej, Aliny Cichowicz
i Bożeny Szkopińskiej. Przedstawili publiczności swoją interpretację baśni „Gęsiareczka”,
która zrobiła na widzach ogromne wrażenie.
Potem przystąpiliśmy do nieoficjalnej części uroczystości – był grill na świeżym
powietrzu i dmuchane zjeżdżalnie! Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego
dnia, serdecznie dziękujemy.

Rajd rowerowy do gospodarstwa agroturystycznego
w Esterce

W czwartek, 25 czerwca bieżącego roku uczniowie klas 4- 6 naszej szkoły pod opieką
nauczycieli: pani Ewy Frączkowskiej, Katarzyny Nowackiej, Artura Osadowskiego
i Magdaleny Durzyńskiej wzięli udział w rajdzie rowerowym do gospodarstwa
agroturystycznego w pobliskiej Esterce.
Rajd zorganizowali dla nas pracownicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, którzy
poprowadzili kolumnę kolarzy oraz przygotowali prelekcję dotyczącą miedzy innymi
rezerwatów przyrody na terenie Parku. Dzięki uprzejmości gospodyni – pani Margerity
Stańczak obserwowaliśmy, jak rośnie len i do czego się przydaje. Zorganizowano też dla nas
ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski. W drodze powrotnej zwiedziliśmy miejsca, gdzie
w odległej przeszłości mieściły się dwa prastare piastowskie grodziska – w Dzwonkowicach
i Starej Rawie. Nie mieliśmy pojęcia, że w najbliższej okolicy znajdują się obiekty o takiej
wartości historycznej!
Z pewnością ten rajd rowerowy na długo zostanie w naszej pamięci.

