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Wakacje! Wakacje! Wakacje!

Radość panuje wśród tych, którzy je przeżywają. Ile pięknych rzeczy się wokół Was odbywa! Czy potraficie je zobaczyć, przeżyć
i zgłębić? Zobaczyć podobnie jak grupa dzieci, o których wiele lat temu pisał Marian Falski w swoim legendarnym Elementarzu?
Co dzieci widziały w lesie
Na jednej sośnie wypatrzyły dzieci wiewiórkę. Wiewiórka poruszyła się.
– Spadnie! – krzyknął Staś.
Ale wiewiórka przeskoczyła zgrabnie na drugie drzewo i ukryła się.
Nad strumykiem zobaczyły dzieci węża. Zsunął się do wody i popłynął. Dziwiły się dzieci, że wąż umie pływać.
W innym miejscu zobaczyły dzieci mrowisko. Ala położyła chusteczkę na mrowisku. Kiedy ją zdjęła, chusteczka tak pachniała, że dzieci aż kichały.
Wysoko na drzewie wypatrzyły dzieci dzięcioła. Walił dziobem w drzewo jak młotem. Tylko kukułki wypatrzeć nie mogły, choć wesoło kukała.
Babcia Kazia
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Dzieci w polu
Idą dzieci ścieżką. Z prawej strony owies,
Z lewej strony łubin żółty i pachnący.
A na łące, w dali, stadko białych owiec
I chłopczyk, i piesek, stada pilnujący.
A nad wszystkim słońce złotym blaskiem świeci,
Promieniami ciepła cały świat przenika:
I tę ścieżkę polną, i idące dzieci,
Owies, łubin, owce, pieska i chłopczyka.
Julian Tuwim
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Mądrość ludowa – przysłowia
Lipiec – ostatek mąki wypiec.
Od świętej Anki zimne wieczory i ranki.
(26 lipca)
Kto we żniwa patrzy chłodu – nacierpi się zimą głodu.
Na święty Jacek z nowej pszenicy placek.
(17 sierpnia)
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Zachody słońca
Wakacje są też miłym czasem, kiedy można dłużej bawić się poza domem: na podwórku, na łące, na polanie, nad brzegami rzek, mórz czy nawet oceanów. Zabawa może się przeciągnąć nawet do godzin nocnych. A wtedy otwiera się przed
nami całkiem inny świat. Mniej nam znany w czasie roku szkolnego, kiedy ogrom obowiązków szkolnych (a i rodzinnych)
zmusza nas do ustalania godzin nauki, ćwiczeń sportowych, no i snu. Dopiero w czasie letnich zabaw okazuje się, że zachody
słońca są przepiękne, że góry parują, że nad łąkami unoszą się mgły, że ogniska strzelają iskrami…
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Kolory
zielony
trawy o świcie
gdy słońce budzi ptaki
żółty
piasku na plaży
gdy cienie drżą w upale
błękitny
nieba
które nas ogarnia
perłowy
czereśniowy
różowy
malinowy
granatowy
jagodowy
i maciejkowy
gdy wieczór
opuszcza ciężkie powieki
o niezliczone
kolory lata!
		
Zofia Beszczyńska
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Tajemniczy Wszechświat
A niebo! Granatowe i usiane gwiazdami, jak mamy wieczorowa sukienka ozdobiona pięknymi błyszczącymi cekinami. Patrzymy, podziwiamy i… zaczynamy zastanawiać się.
Najczęściej wynika pytanie: czy tam, daleko, w Kosmosie też
są ludzie, zwierzęta? Czy gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej
też jest życie? Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedź
w starszych klasach. A dzisiaj garść podstawowych faktów
dotyczących naszej planety Ziemia:
Historia Ziemi:
1) Wielki Wybuch – 15 miliardów lat temu;
2) Powstanie gwiazd – 10 miliardów lat temu;
3) Powstanie Słońca – 5 miliardów lat temu;
4) Powstanie Ziemi – 4,5 miliarda lat temu.
- Ziemia wykonuje pełny obrót wokół Słońca w 365,25
dnia (rok), a wokół własnej osi w 24 godzin (doba).
- Życie na Ziemi umożliwiają cztery czynniki: woda, powietrze, rośliny (produkujące tlen), ciepło promieni słonecznych.

Czy wiesz, że...
- Starożytni Grecy uważali, że gwiazdy są lampami zawieszonymi nad Ziemią;
- Niegdyś ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska i okręty
mogą spaść z jej krawędzi;
- Przed wiekami ludziom wydawało się, że to Słońce
krąży wokół Ziemi;
- Każdego roku Ziemia staje się cięższa, ponieważ osadza się na niej kosmiczny pył;
- W przeszłości ludzie uważali, że oceany i kontynenty
są wynikiem potopu z czasów Noego.
Babcia Kazia
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1 sierpnia – 75. rocznica Powstania Warszawskiego
W tym dniu oddajemy hołd warszawiakom, którzy ani na chwilę w czasie drugiej wojny światowej nie zaprzestali walki o wolność Ojczyzny i stolicy. Tym, którzy jako prawdziwi patrioci kolejny raz zerwali się do walki z wrogiem. Do walki nierównej, do
walki, w czasie której większość z nich złożyła w ofierze swoje życie. A często to byli Wasi rówieśnicy. W tym dniu odbywają się
liczne uroczystości, na grobach powstańców są zapalane znicze. A o godzinie 17:00 cała Warszawa, aby oddać im hołd i pokazać,
że ich czyn miał wielkie znaczenie, zamiera w chwili ciszy. Tę ciszę wypełniają syreny zakładów i klaksony pojazdów.

Warszawa. Plac Krasińskich. W godzinę „W” stolica oddała hołd Powstańcom

Najmłodszym żołnierzom
Chłopcze... chłopczyku, ile miałeś lat,
Kiedy z harcerza stałeś się żołnierzem?
Czyś na Starówce, czy na Woli padł,
Szarych Szeregów szary bohaterze?
Widzę cię – biegniesz, podtrzymując hełm,
Pod którym niknie śmiesznie mała głowa...
Słyszę, jak w biegu wołasz jednym tchem:
„Meldunek mam, meldunek z Mokotowa!”
(...)
Oddałeś Polsce swe dwanaście lat,
Tobie historia dodała wieki –

Cień dawnych powstań na murach się kładł,
Gdyś krył się w gruzach, pełzał przez zasieki... (...)
				
Tadeusz Szyma
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15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego
oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Żołnierza każdy pozna: po mundurze, po obuwiu. Ale Polskiego żołnierza od razu odnajdziesz wśród
wielu innych po naszywkach na rękawach munduru z flagą Rzeczpospolitej Polskiej i po maleńkim
orzełku na czapce (berecie, furażerce czy kapeluszu). Orzeł – ptak legenda, ptak godło Polski.

Mój orzeł
Mój orzeł nie jest czarny
i drapieżny.
Mój orzeł śnieżny.
Nie taki
który dziobem rani.
Nie taki
co się puszy i gardzi innymi.
On chce tylko wolnym być
na wolnej ziemi.
Płynąć nieba rzeką spokojną.
Srebrzyć się

i lśnić
jak wolność.
			

Joanna Kulmowa
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Gry i zabawy

Już co raz mniej tych wakacji, już końcówka... Zaczynamy tęsknić za kolegami z klasy. Zaczynami gromadzić wspomnienia o przeżytych przygodach, zabawach. No właśnie! Gry i zabawy: i te na świeżym powietrzu, i te planszowe. Ile gier
planszowych możecie wymienić?
Nie wiem, czy wiecie, ale gry planszowe to jedne z najstarszych gier w historii ludzkości. Około 1500 lat temu grano w
szachy, prawdopodobnie w Chinach i Indiach. Prostszą odmianą tej gry są warcaby.
Czy wiesz, że...
W czasach prehistorycznych w grach wykorzystywano pionki zrobione z kości zwierząt lub wyciosane z kamienia.
Babcia Kazia
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Wakacje, wakacje i po wakacjach...
Spędzając wiele godzin poza domem, na pewno nie ominęły was drobne urazy i zadrapania. Takie doświadczenie nauczyło Was radzić sobie i pomagać innym. Pamiętajcie! Ranki
należy odkazić i opatrzyć. A oto jak podobny wypadek – uraz
jednego z popularnych owadów – opisał Julian Tuwim.
Z przymrużeniem oka...
Komar
Jak tam w lesie coś huknęło,
Jak pod dębem coś stuknęło,

Komar upadł na korzenie,
Potłukł głowę i golenie.
Mucha z chaty przyleciała,
Nad komarem zapłakała.
Różnych maści nakupiła,
Chore nóżki namaściła.
Z dęba kleszcze pospadały,
Chorą główkę pościskały.
Pszczółki z pola przyleciały,
Plaster z miodu przykładały.
Wszyscy go tak odwiedzają
I żal nad nim wyrażają.

Nikt nie zwolnił uczniów od lektury na czas wakacji

Pogoda. Pogoda zmienną jest. Przekonaliście się, że nie
zawsze w czasie wakacji świeciło słonko. Były też okresy zachmurzenia, a z zaciągniętego ciężkimi chmurami nieba spadały strugi deszczu. I wtedy sięgało się po książki. Bo nikt
nie zwolnił uczniów od lektury na czas wakacji. Czytało się
różne książki. I te obowiązkowe, i te ulubione. Od kilku pokoleń jedną z ciekawszych lektur jest książka opisująca fantastyczne przygody Alicji. Ale czy Alicja z Krainy Czarów istniała
naprawdę?

„Pewnego dnia Alicja, goniąc Białego Królika, wpadła do króliczej norki”. Tak zaczęły się przygody w Krainie Czarów, które opisał
Lewis Caroll. Lewis Caroll naprawdę nazywał się Charles Dodgson
(1832–1898) i był wykładowcą matematyki w Oxfordzie. Pierwowzorem Alicji była Alice Liddell, która pewnego dnia wybrała się ze
swoją siostrą i Dodgsonem na wycieczkę, podczas której wymyślił
on i opowiedział dziewczynkom całą historię. Dalsze przygody Alicji
opisał w książce „Co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra”.

Babcia Kazia
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Z przymrużeniem oka...

Pożegnanie wakacji

Humor wakacyjny!

Był plecak na plecach
i były walizki,
a teraz wakacje skończone.
Tornistry i teczki
czekają na wszystkich
i zaraz zawoła dzwonek.
Czy w tornister, czy też w teczkę,
weź wakacji choć troszeczkę.
Nie zostawiaj w plecaku
tego słońca od Tatr,
weź piosenkę od ptaków,
zapach morza i wiatr.
Nie zostawiaj w plecaku
barwy nieba i zbóż,
kolor chabrów i maków
między książki włóż.
Nie zostawiaj w plecaku
blasku słońca i gwiazd,
do tornistra zapakuj
smak poziomek i las.
			
Wanda
Chotomska

Fraszka
Rada nasza taka:
Pamiątki bierz do serca,
a nie do plecaka!
Na każdej skale, drzewie i słupie –
kto się podpisał?
Wiadomo – głupiec!
Wakacyjne zajęcia dla leniwych i nie lubiących ruchu
Przeciąganie się,
Tarcie pięściami oczu.
Mruganie powiekami.
Kręcenie nosem.
Przewracanie się z boku na bok.
Zbijanie bąków.
Leżenie do góry brzuchem.
Wzdychanie.
Bujanie myślami w obłokach.
Kręcenie palcami młynka
(ale powoli, żeby się nie przemęczyć).

Wakacje się kończą. Ale ile wrażeń, ile przygód przeżyliście, ile wiedzy zdobyliście. Czas to uporządkować! Już starsi
o kolejne doświadczenia przygotujcie się do kolejnego roku
szkolnego.
Babcia Kazia
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1 września

Wrzesień to jeden z najpiękniejszych miesięcy. Jest
pierwszym miesiącem kalendarzowej jesieni. W powietrzu
unoszą się strzępy babiego lata, słychać delikatny szum wiatru, czuć zapach wczesnej jesieni, a rabaty czarują kolorami
wrzosów. Wrześniowe dni często są piękne i ciepłe, ale promienie słońca nie mają już tej siły, ciepła i blasku jak w lipcu
i sierpniu.
Mijają dni i miesiące,
upałów żar już zgasł.
Wakacje pora kończyć,
szkoła już wita nas.
1 września! Święto dla całej młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzin, a także dla nauczycieli, wychowawców
i opiekunów. I to jest piękne! Spotkanie w murach swojej
szkoły z kolegami, którzy tak jak i ty są starsi i mądrzejsi. Po
letnich wakacyjnych przygodach zaczyna się kolejna przygoda szkolna.
Ale był taki wrzesień... kiedy zamiast szkolnego dzwonka tysiące młodych ludzi, nauczycieli usłyszało odgłosy bombardowań, huk dział....

Był taki wrzesień 1939 roku, kiedy to Niemcy napadły
na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa –
najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku.
I wtedy do obrony Ojczyzny stanęli wszyscy: żołnierze,
harcerze i ludność cywilna.
W tym roku 1 września powinniśmy szczególnie pamiętać o tym, co wydarzyło się 80 lat temu – wybuchła II wojna
światowa.
Babcia Kazia
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Drzewo pokoju

Liść

My,
Dzieci całego świata,
Bez względu na kolor skóry,
Pragniemy
Pokoju.

Za oknem
na parapet,
sfrunął liść.
A w klasie głowy w zeszytach.
Cisza.
W czerwonych butach liść zatupał.
Raz, dwa, trzy.
Pan woźny ostrożnie
do ust przyłożył palec.
- Pst!
Liściu akacji,
koniec wakacji,
nie hałasuj.
Stanisław Grabowski

Witaj szkoło!

Jesień to czas, o którym mądrość ludowa tak mówi:

Niech pokój
Jak drzewo
urasta w chmury!
I chociaż
z różnych języków
Pragnienie nasze wyrasta,
drzewko pokoju – jest jedno
i wszystkie łączy miasta.
I wszystkie łączy wioski,
We wszystkich przegląda się rzekach.
Czy to Sekwana, czy Wisła,
czy Amazonka daleka.
Na naszym drzewie pokoju
owoce będą dojrzewać.
I nikt nie będzie głodny
w cieniu naszego drzewa.
A kiedy
pieśń posłyszą
gałęzie naszego drzewa,
będą jak nasze serca
we wszystkich językach śpiewać!

Wrzesień rozpoczyna jesień.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień
(1 września).
Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada (8 września).
Na Podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża
(14 września).
Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
We wrześniu gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie lada jaki.
Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień: ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień.

Ewa Skarżyńska
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Przeszedł przez ogromne groty
I niezmierne korytarze.
Nagle patrzy: smok straszliwy
Drzemie sobie w swej pieczarze!

Szewczyk siarką nadział cielę
I jak straszna głosi gadka,
Dał to memu zjeść dziadkowi,
I tak zakatrupił dziadka.
Wielkim ogniem zionął z pyska
I z wściekłości jak miech sapie:
„Jesteś w samym środku ziemi!
Skąd się tutaj wziąłeś, capie?”

Może teraz ty, brodaczu,
Chcesz mi taką zrobić psotę,
Więc dlatego nie zjem ciebie,
Chociaż wielką mam ochotę!”
Kozioł zgrabnie opowiada,
A smok na to mu odpowie:
„Zmykaj prędko, bo wiem o tym,
Co się stało raz w Krakowie.

Ryknął, a koziołek w nogi!
Przez przepaście, rzeki rwące,
Szedł, niezmiernie utrudzony,
Przez czterdzieści trzy miesiące.
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz
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