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Jak w Kosmosie—fotorelacja
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Ale Kosmos!
W naszej szkole można się poczuć jak w Kosmosie, a to dzięki pracom, które na kon-
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kurs wykonali uczniowie ze szkół gdyńskich. Dzieci zachwyciły nas swoją pomysłowością. Kosmos w parasolce, czy w
pudełku? Proszę bardzo!

Ważne tematy:

Konkurs ogłosiła świetlica SP 13
w Gdyni.

 Co i gdzie robić
z psem w Gdyni?

Gratulujemy wszystkim cierpliwości, talentu i inwencji twórczej.

 Jak tworzyć
własne opowiadania?
 Trolejbusem?
Dlaczego nie!

Prawda i fałsz o Gdyni

Rozrywka
1.
ŻARTY

2.

-Kto się cieszy, gdy zostaje bez chleba?
-Piekarz.
-Jutro pracujemy w jednoosobowych grupach.
Informatyk wyjmuje z lodówki śmietankę 36%
-Dobra, poczekam aż się cała załaduje.
W szkole:
-Jak wysoka jest nasza szkoła?-pyta nauczyciel
-Ma metr i pięćdziesiąt dwa centymetry…
-To ciekawe. A dlaczego?
-Bo mam jej powyżej uszu!

3.

4.

5.

PIERWSZY BURMISTRZ GDYNI
TO AUGUSTYN
KRAUZE.
PRZYSTANKI
PKM SKM ODDANE DO UŻYTKU
10 GRUDNIA
2017R. TO KARWINY I STADION
NAJDŁUŻSZA
RZEKA GDYNI
TO CHYLONKA
„PÓŁNOC GDYNI” TO LESZCZYNKI, CISOWA, CHYLONIA
I GRABÓWEK
PLAC GÓRNOŚLĄSKI (RYNEK)
JEST W DZIELNICY ORŁOWO.
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ROZWIĄZANIA-prawda i fałsz
Gdynia 1-P, 2-P,3-F,4-F,5-P

Rozwiąż rebus

Błędy językowe — ciąg dalszy

* Umieszczam ten wyraz w cudzysłowiu.
W cudzysłowie! Tak już jest.

* Ubrać płaszcz.
Ubieramy siebie i choinkę. Płaszcz,
bluzkę, skarpetki można włożyć.

* Iść po najmniejszej linii oporu.
Czy linia ma być jak najmniejsza? Mnie
się wydaje, że opór. Iść po linii najmniejszego oporu.

* Daj mi tą książkę.
Nie, nie chodzi tu o brak słowa proszę.
Piszemy „daj mi tę książkę”

* Co tam pisze?
Ile razy kolega tak zapytał, gdy ktoś
zasłaniał tablicę. Pytamy „Co tam jest
napisane?”

* Orginalny
Oryginalny. Koniec, kropka.

* Trzy razy pod rząd.
Trzy razy z rzędu.
* Od rana myślę o kakale.
Słów zakończonych w ten sposób nie
odmieniamy (np. boa). Piszemy więc
„Od rana myślę o kakao”. Przypomnę:
Mianownik (kto? co?) KAKAO Dopełniacz (kogo? czego?) KAKAO Celownik

(komu? czemu?) KAKAO Biernik
(kogo? co?) KAKAO Narzędnik (z kim?
z czym?) z KAKAO Miejscownik (o
kim? o czym?) o KAKAO Wołacz (o!)
KAKAO.
* Na dworzu
Nie chcę przedłużać. Mówimy „bawię
się na dworze”.
Pozdrawiam wakacyjnie.
Miłosz
PS W czasie wakacji też warto dbać o
język ojczysty.

Zbliżają się wakacje, no i dzień psa. Tak, 1 LIPCA JEST DZIEŃ PSA. Jak uszczęśliwić
psa? Obroża, smycz, szelki - nie tędy droga. Nowa smycz sprawi przyjemność raczej nam, a nie
psu. Pupil bardziej zadowoli się zabawką czy przysmakiem. Jednak przypominam: czworonóg wolałby wspólną zabawę niż tysiąc zabawek. Przysmaki? Bywają drogie i zazwyczaj nie znamy ich
składu. Więc dzisiaj podam wam przepis na tanie i zdrowe smaczki. Łatwo je zrobić. Nie przedłużając, przedstawiam Wam…
PRZEPIS NA PRZYSMAKI DLA PSA Z PASZTETOWEJ
Składniki:
-600 g pasztetowej
-1 łyżka majeranku
-2 szklanki mąki
-2 jaja
Przygotowanie:
Składniki mieszamy,
potem wałkujemy i
wycinamy kształty
(albo lepimy kuleczki). Wkładamy do
piekarnika na 20 minut. Temperatura 200 stopni Celsjusza i gotowe.
Łatwe, prawda? Chcę jeszcze kiedyś wypróbować przepis
na przysmaki serowe. W internecie jest wiele innych przepisów. A
teraz dodatek, czyli…
MIEJSCA DO ZWIEDZANIA W GDYNI Z PSEM
* Psia plaża w Orłowie. Między Sopotem a Gdynią na alei
Zwycięstwa jest Parking. Dalej jest oznakowanie. Autobusem: do przystanku Kolibki, prosto do parkingu, a dalej
tak, jak pisałem.
* Psia plaża na Oksywiu. Autobusem: do przystanku Oksywie
Dickmana i na bulwar oksywski. Idziemy plażą w kierunku Babich Dołów i jesteśmy.
* Wybieg z torem agility w Orłowie- obok psiej plaży.
* Wybieg z torem agility na Oksywiu- wysiadamy na przystanku Alzacka, wchodzimy w ulicę
Podchorążych, idziemy prosto i jesteśmy.
* Wybieg z torem agility na Obłużu- wysiadamy na przystanku Dąbka-Zielona. Pod adresem Tucholska 3
(zbieg ulic Kampinoska, Knyszyńska i Tucholska)
jest niewielki wybieg.
* Galerie Handlowe- Galeria Szperk (Pogórze) i Batory
(Śródmieście)
Komunikacja miejska
ZKM Gdynia (autobusy, trolejbusy)- pies za darmo, musi
być w kagańcu i na smyczy (lub w transporterze)
SKM Trójmiasto (kolej)- bilet kosztuje 1zł (stan na rok 2012, mógł podrożeć), pies musi
być w kagańcu, pod opieką osoby dorosłej, która musi posiadać dla pupila świadectwo
szczepień.
To wszystko, tylko jeszcze życzę miłych wakacji z pupilem.
Miłosz
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Dnia 17.04.2018 r. klasy 4 i kilka osób z innych klas pojechały do
Malborka. Zwiedzaliśmy Zamek Krzyżacki, a potem udaliśmy się do McDonalds. Podobało mi się bardzo. Ciekawostki:
• woda w fosie musiała się często wymieniać. Dlatego Krzyżacy zamiast poprowa-

dzić wodę z pobliskiej rzeki Nogat, zrobili przekop, który miał ponad 32 km. Tylko
dlatego, by poprowadzić wodę z innego miejsca.
•Dawniej Wielki Mistrz (dowódca zakonu) zasiadał na krześle obok toalety i rozdawał "papier toaletowy". Do wyboru był miękki lub twardy. Nie był to jednak papier,
ponieważ on był w tamtych czasach cenny. Na przykład ten twardy był sianem :)
Miłosz

Warszawa
Wycieczka do Warszawy odbyła się w dniach 7-8 maja.
Jechały na nią klasy 6 oraz klasa 5A. Opiekunami na wycieczce
byli: Pani Anna Wasko, Pani dyrektor Jolanta Matulewicz, Pani
Irena Borodiuk-Szumigalska, Pani Angelika Borzym oraz Pani
Magda Jarzembinska.
W pierwszym dniu wycieczki zwiedzalismy Powązki
(Cmentarz) i zobaczylismy tam m. in. grob Juliana Tuwima oraz
groby Zoski, Rudego i Alka. Rowniez poszlismy do Parku Łazienkowskiego oraz na Stare Miasto, gdzie zobaczylismy koscioł i Pomnik Małego Powstanca. Drugiego dnia wycieczki bylismy na
dachu biblioteki uniwersyteckiej oraz w Centrum Nauki Kopernik.
Potem wrocilismy autokarem do szkoły.
Inez, Marianka, Iza, Nadia
Spacer po Łazienkach zawsze
jest przyjemny, zwłaszcza w
dobrym towarzystwie...

Panowie bacznosc!

Zdjęcia p. Waśko

Co ja robię tu! W tej telewizji!

Przed
kosciołem zaduma i
powaga…
Wejsc
czy nie
wejsc?

Twórczość uczniów
Senna przygoda
Kiedy wieczorem zamykam oczy,
Przenoszę się do świata snów,
Powódź kwiatów rozlewa się po łące,
Pomiędzy nimi strumień
Niczym błękitna wstęga rozpostarta.
Widzę przyjaciół i rzekę,
W niej syreny oraz ryby złociste.
Widzę stworzenia piękne i brzydkie .
Czas płynie powoli, leżę pod drzewem,
Koc niczym latający dywan,
Ukazuje mi wiśnie jak ogień czerwone.
Patrzę na ludzi i inne stworzenia ,
Ptaki kolorowe jakby na tęczy usiadły,
Jeden na ręce, malutki jak koliber,
Drugi w przestworzach jak orzeł wielki i silny.
Ryby złociste błyszczą w wodzie,
Chyba bawią się w berka.
I nagle zniknął cały różnorodny świat,
Ale dalej gra piękna muzyka.
Śpię.

Zatopione w bursztynie
zdania opowiadają o
prehistorii.
Ukryte w skrzyniach na dnie morza
historie,
Których nikt nie zna i nie pozna.
Zwierzęta zachowują się w legendach,
Muszelki opowiadają o literach małych,
A syreny piękne o literach wielkich.
Piasek na dnie uczy ortografii,
Ptaki nadmorskie wyśpiewują przypadki,
A żółwie bawią się czasownikami,
Kiedy czas się dla nich nie liczy
Marysia Nawrocka

Maria Nawrocka
Bursztynowe Słowa
Litery błyszczą jak bursztyn w wodzie.
Słowa pachną morską wodą,
Wykrzykniki i kropki schowały się w morskich roślinach.

,,Panna Niewygodna”

Od razu do wieczora Cudaczek mógł śmiać się, aż brzuPewnego dnia CudaczekWyśmiewaczek trafił do domu szek go bolał z przejedzenia
śmiechem. Dziewczynka bez
panny Niewygodnej. Była to
przerwy była niezadowolona i
dziewczynka, która ciągle
piszczała ,,niewygodnie mi”.
krzyczała, że coś jest niewygodne. Buty niewygodne, bo Nie chciała ubrać szalika zizbyt duże, bluzka niewygodmą, bo niewygodnie. W końna, bo rękawy za długie…
cu mama się zdenerwowała i
kazała iść dziewczynce na
Od razu spodobała się Cudaczkowi, który śmiał się z min dwór bez szala. Dziewczynka
i pisków panny Niewygodnej. na drugi dzień się rozchorowa-

ła. Zrozumiała, że trzeba słuchać rodziców i nie grymasić.
Postanowiła już więcej nie
marudzić. CudaczekWyśmiewaczek posmutniał.
Chodził głodny, więc wyprowadził się od panny Niewygodnej, którą teraz można
nazwać panną Wygodną.
Natalka B. 2B

nach. Chłopiec postanowił pobawić się swoją ulubioną zabawką , ale nie. Zaczął płakać i krzyczeć , a
brzuszek Cudaczka rósł coraz bardziej. Płakał tak
Pewnego dnia Cudaczek – Wyśmiewaczek
mocno , że zgubił swoje najlepsze autko. Mama zaspotkał w parku chłopca. Robił on śmieszne minki , proponowała , że pomoże mu posprzątać pokój.
szukając w plecaku rękawiczek. Miał jednak w nim Gdy już prawie kończyli, nagle chłopiec zaczął skastraszny bałagan. Krzycząc wysypał zawartość ple- kać z radości , bo znalazł swoje autko i rękawiczki.
caka na ziemię , ale rękawiczek tam nie znalazł. Po- Nigdy więcej już nie robił bałaganu , a Cudaczek
szedł więc smutny do domu , a z nim małe licho. W Wyśmiewaczek wyprowadził się od niego.
pokoju chłopca było tak brudno , że drzwi nie
chciały się otworzyć. Zabawki porozrzucane , ubrania wyrzucone z szafy , a na biurku skórki po bana- Natalia Mitros 2b
,, Cudaczek – Wyśmiewaczek i bałaganiarz ‘’

Drodzy Czytelnicy!
Wakacje! Czy już je widzicie? Słyszycie? Nie da się
ich nie zauważyć.
Życzymy Wam cudownych
wakacji, odpoczynku, słonecznej pogody. I radości
przez dwa miesiące.
Redakcja

Humor z zeszytów
szkolnych
Pokazujemy
Wam, Drodzy Czytelnicy, rezultat Waszej pracy. Autentyczne fragmenty Waszych wypracowań, prac domowych.
Miłej lektury!

Gdynia i trolejbusy
Jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej. Przybliżę Wam dziś historię trolejbusów w Gdyni.
Trolejbus to pojazd zasilany na prąd z trakcji umieszczonej nad jezdnią. W naszym mieście są od
1943 roku. Obecnie trolejbusy w Polsce są tylko w Tychach, Lublinie, Gdyni (w Sopocie są dwie linie trolejbusowe, ale obsługuje je Gdynia). Najdłuższa linia trolejbusowa w Polsce ma 20 km, jest w … Gdyni i ma numer
27. Najnowsze pojazdy w Gdyni mogą przejechać około 30 km bez sieci trakcyjnej, ponieważ są wyposażone
w baterie. Są to Solarisy Trollino 12M. Obecnie bez szelek dojeżdżają na Fikakowo i Skwer Kościuszki. W Gdyni aktualnie nie ma trolejbusów przegubowych, ale we wrześniu już będą, ponieważ Gdynia postanowiła zamówić 30 trolejbusów marki Solaris. Ciekawostką jest fakt, że Solaris to polska firma i produkuje najlepsze
trolejbusy na świecie (a także elektrobusy).
W Gdyni 13 maja odbył się dzień otwarty zajezdni trolejbusowej PKT. Było bardzo ciekawie. Można
było skręcać przewody trakcyjne, zakładać „szelki” trolejbusowi , zwiedzać zajezdnię oraz usiąść za kierownicą trolejbusu. Raczej to nie było same „usiąść”, można było zmienić numer linii na wyświetlaczu, uruchamiać
kierunkowskazy, a także zamykać i otwierać drzwi. Z przewodnikiem można było zobaczyć myjnię trolejbusową. Zobaczyłem też pojazdy zabytkowe. Na końcu był przejazd trolejbusem nowoczesnym bez szelek po
zajezdni.
A na koniec parę zdjęć z dnia otwartego zajezdni oraz z ulic Gdyni.
Miłosz

