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„POLACY NIE GĘSI...” 

WALENTYNKOWE SERDUSZKA Z 

ORTOGRAFICZNYM WYZNANIEM 

PRZYJAŹNI LUB MIŁOŚCI 
 

Ach, ta róża! ach, ta róża! 

Co się w Twoje okno wdziera, 

Na pokusy mnie wystawia, 

sen i spokój mi odbiera... 
 (A. Asnyk) 

 

Już kocham Cię tyle lat 

na przemian w mroku i w śpiewie, 

może to już osiem lat  

a może dziewięć nie wiem. 
 (K.I. Gałczyński) 

 

Usta Twoje: ocean różowy. 

Spojrzenie: fala wzburzona. 

A Twoje szerokie ramiona: 

Pas ratunkowy. 
(M.Pawlikowska-Jasnorzewska) 

 

Zachłysnąć się Tobą 

jak wodą orzeźwiającą, 

żeby było wesoło i młodo, 

trudno i gorąco. 
(K.I.Gałczyński) 

Wypłakałem za Tobą 

oczy niebieskie, królewskie i pieskie; 

Wypłakałem za Tobą 

Morze ogromne, lubowne, żeglowne. 

    (E.Stachura) 
 

Ujrzałem ją w wieczornym zamęcie 

w zawierusze wesołej zabawy, 

wśród wielu obnażonych ramion, 

wśród wielu twarzy, rąk i krawatów. 
                                        (J.Brzechwa) 

 Wpiszmy teraz te trudne wyznania do 

serduszka walentynkowego i weźmy sobie 

do serca na zawsze. 

UZUPEŁNIJ  PRZYSŁOWIA 

1. Nie od razu  ..... zbudowano. 

2. Na pochyłe ..... i kozy skaczą. 

3. Przepadł jak ..... w wodę. 

4. Póty ..... wodę nosi, póki się ucho nie 

urwie. 

5. Im dalej w ....., tym więcej drzew. 

6. ..... jest srebrem, a milczenie - złotem. 

7. Z wielkiej chmury mały ..... . 

8. Kto pod kim ..... kopie, ten sam w nie 

wpada. 

9.  Kto wejdzie między ....., musi krakać tak 

jak i one. 
Ze „Słowa Podlasia” wybrała Dorota Wieliczko 

 

 

 

 
 

 

GAWĘDY WĘDKARZA 

   SUMIK AMERYKAŃSKI (karłowaty) 

Sumik został sprowadzony z Ameryki Pn. do 

Europy w XIXw. W swojej praojczyźnie, 

mając wyborne warunki klimatyczne i 

pokarmowe dorastał do 3-4 kg. Powodem 

przesiedlenia sumika była wyjątkowa 

smakowitość jego mięsa. W warunkach 

europejskich sumik rozmnażał się 

wyśmienicie, potomstwo miał zdrowe i 

żarłoczne, ale wolno rosnące; przez to 

eksperyment hodowlany nie udał się. Sumik - 

mimo wyglądu - nie jest w żaden sposób 

spokrewniony z naszym rodowitym 

sumem.(dokończenie na str. 2) 

 

 

K U P O N  N R  6  

PRZYSŁOWIA 
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Tarło odbywa się pod koniec czerwca lub w 

początkach lipca, gdy temperatura wody 

osiągnie 18-200C. Ikrzyca składa ok. 4000 jaj 

w jamie wykopanej w piasku. Po tarle jaj 

pilnuje samiec. 

 Sumik karłowaty ani wymiarem, ani 

okresem nie jest chroniony. 
Przygotował Paweł Zielonka 

 

NASZA PLANETA - ZIEMIA 

Poziomo: 1-Morze na północ od Korsyki; 

2-Ibiza, Majorka, Minorka; 3-Największa 

nizina we Włoszech; 4-Miasto we 

Włoszech z fabryką Fiata; 5-Państwo 

wyspiarskie na północ od Sycylii; 6-Wyspa 

na trasie Gdańsk - Sztokholm; 7-Państwo z 

największą wyspą świata; 8-Jedna z zatok 

Bałtyku; 9-Stolica Szwecji; 10-Państwo ze 

stolicą w Skopie; 11- Cieśnina łącząca 

Adriatyk z Morzem Jońskim; 

12-Największy półwysep Europy; 13-

Największa wyspa Europy; 14-Wyspa 

nazywana „Wyspą Wikingów”. 
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DLA  DOCIEKLIWYCH: 

1. Znajdź na mapie pięć dowolnych państw 

Europy. Wypisz ich nazwy wg rosnącej 

szerokości geograficznej; 

2. Kilka stolic europejskich leży 

bezpośrednio nad morzami. Podaj ich 

nazwy.  
          Wg „Konkursy przedmiotowe z geografii” 

 

ZŁOTE MYŚLI 

Kultura serca jest podstawą kultury 

człowieka. Jeśli komuś jej brakuje, temu 

brakuje jakiejkolwiek kultury. 

Jeżeli marzysz o pracy, która przyniesie Ci 

tylko pieniądze, a żadnej przyjemności, 

będziesz najbiedniejszym z ludzi. 

Dlaczego skowronek tak wesoło śpiewa 

pod niebem? Bo nie musi płacić 

komornego. Patrz w niebo i śpiewaj, bo dla 

Ciebie słońce też świeci za darmo. 
Wynotowała Magda Żyhaluk 

 

A TERAZ COŚ DLA WSZYSTKICH! 
 

A 1         

B 2         

C      3    

D     4     

E 5         

F       6   

G   7       

H  8        

I        9  

J        10  

 
H A S Ł O:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

A. Przyimek. 

B. Jednakowy pod względem wielkości. 

C. Człowiek lękliwy. 

D. Zbiorowo, razem. 

E. Na darmo. 

F. Kłująca broń drzewcowa z XV wieku. 

G. Łódź wydrążona z jednego pnia. 

H. Przepowiednia. 

I. Późna odmiana gruszy. 

J. Długie, samotne wędrowanie. 
 

Z  pewnego pamiętnika 

„Niech Ci na długo zostaną w pamięci 

wspomnienia ze szkolnych, dziecięcych lat, niech 

Ci nie braknie odwagi i chęci stanąć do walki, gdy 

wejdziesz w świat...” 

Redaguje Zarząd Samorządu Uczniowskiego przy współpracy 

Uczniów  i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Podedwórzu. 
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