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Cześć! 
 
Za nami święta i… czas egzaminów gimnazjalnych! Mamy 
nadzieję, że każdy z  trzecioklasistów napisał testy jak najlepiej 
potrafił i wykorzystał w pełni zdobytą wiedzę   
 
Jesteśmy na przełomie kwietnia i maja, przed nami dłuuugi 
weekend majowy, czas kolejnego odpoczynku, ale i nie tylko. 
Początek maja to również zbieg świąt państwowych, ale o tym 
szerzej przeczytacie w naszym numerze.  
 
Zachęcamy szczególnie do zapoznania się z tematami dot. 
trudnych emocji i  „co każdy nastolatek wiedzieć powinien”.  
 
Miłej lektury życzy 

Zespół Redakcyjny  

ul. Osowska 81 
04-351 Warszawa 

NIP: 113-26-85-159 
 

tel. 22 516 98 20 
fax: 22 516 98 30 

e-mail ogólny: sekretariat@mos7.edu.pl 

mailto:sekretariat@mos7.edu.pl
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie 
święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 
2004, obchodzone między świętami państwowymi:  

1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem 
Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzo-
ny jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.2 maja 
nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Pola-
ków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że ta 
data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy 
dwoma dniami wolnymi od pracy. 

 
Ustanowienie święta 
15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła 
Edwarda Płonka) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Fla-
gi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach 
historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie 
obchodów Światowego Dnia Polonii. 

W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki 
m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli 
RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Obchody 
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu 
w dniu 2 maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcze-
śniej i równocześnie uniesionych parasolek. Była to prawdopodobnie największa utworzona fla-
ga w Polsce z okazji Dnia Flagi. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu 
kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był kontynuowany 
przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to Andrzej Duda. 

Ciekawostki 
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 
biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W 
latach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były ekspono-
wane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

Święto flagi na świecie 
Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w 
Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i 
w Chinach. 

 

 

 

 

Źródło; www.wikipedia.pl  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laska_marsza%C5%82kowska_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_godle,_barwach_i_hymnie_Rzeczypospolitej_Polskiej_oraz_o_piecz%C4%99ciach_pa%C5%84stwowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parasol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokarda_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Armia_Wojska_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siegess%C3%A4ule
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
http://www.wikipedia.pl
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Corocznie obchodzone święto - Konstytucji 3 Maja (uchwalonej w 1791 roku przez Sejm Czte-
roletni) - upamiętnia jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Dokument ów był drugą w świe-
cie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku, spisaną ustawą tego typu. 
 
      Konstytucja stanowiła próbę radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów 
obcych mocarstw (co miało później konsekwencje w postaci wojny w obronie konstytucji oraz 
przyniosło kolejne rozbiory).  
 
       Konstytucję 3 Maja uchwalono dlatego  w pierwszych dniach maja, aby większość posłów 
opozycji - sprzeciwiających się konstytucji-  była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Po siedmio-
godzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm, a następnie podpisał 
król.  
       Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potoc-
ki  oraz Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję.  

Marta Pruszczyńska  
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Z okazji Dnia Europy instytucje UE organizują dni otwartych drzwi: 5 maja w Brukseli, 5 i 9 
maja w Luksemburgu oraz 10 czerwca w Strasburgu. 
 
Lokalne biura UE w Europie i na całym świecie przygotowują z tej okazji szereg wydarzeń, w 
których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. 
Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych 
wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających 
na celu informowanie społeczeństwa o UE. 
 

Wydarzenia organizowane w ramach Dnia Europy na świecie 
Obchodzony w maju Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w 
Europie. W Dniu Europy przypada rocznica podpisania „deklaracji Schumana”, którą w tym ro-
ku będą również obchodzić delegatury UE na całym świecie. Przez cały maj organizowane będą 
różne działania i wydarzenia. 
W tym roku tematem przewodnim jest „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego”. 
 

Dlaczego świętujemy Dzień Europy? 
Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 
maja przypada rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówie-
niu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw za-
granicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwi-
łaby wybuch nowej wojny. 
Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd 
nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok 
później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło; https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_pl  

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_pl
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Czy wiesz,  że… pierwszy próg dorosłości przekraczasz z ukończeniem 13 roku życia?  
W Polsce stosunki społeczne reguluje prawo cywilne, jeśli chodzi o małoletnich jest to 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Jeśli natomiast mówimy o nieletnich jest to „Ustawa o postępo-
waniu  
w sprawach nieletnich”. Od tej chwili zaczynasz ponosić również  odpowiedzialność prawną.   

 

Od trzynastego roku życia młody człowiek posiada  graniczoną zdolność do czynności 
prawnych np. 
     - zawarcie umowy w drobnych codziennych sprawach np. zakupy żywnościowe art.20kc, 
     - rozporządzanie zarobkiem (chyba,  że sąd zdecyduje inaczej) art.22kc, 
     - rozporządzanie swoją własnością; 
      -niemożność sporządzenia testamentu art.944kc, 
      -Prawo do wypowiedzi przed sądem o zamieszkaniu z jednym rodziców w sytuacji rozwodu 
art.15kc. 
 

A co z władzą rodzicielską? 
Zgodnie z prawem do 18 roku życia podlegasz władzy rodzicielskiej. Rodzice mają obo-

wiązek utrzymywać cię i opiekować się tobą. Ty z kolei musisz ich słuchać. Władza rodzicielska 
przysługuje obojgu rodzicom , stąd też są oni odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną przez dziec-
ko. 

 

Mają władzę….a co z obowiązkami? 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa obowiązki rodziców: 

-Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania 
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka.  
-Rodzice wychowują dziecko i kierują nim. Powinni kierować się dobrem dziecka i interesem 
społecznym. 
-Działalność wychowawcza rodziców ma wpływ na zachowanie się dziecka. W szczególności 
może ona zapobiegać wyrządzaniu szkód osobom trzecim.  
-Rodzice mają prawo do stosowania pouczeń, zaleceń, zakazów, sankcji. 
-Prawo mówi też, że dopóki mieszkasz z rodzicami, masz obowiązek pomagać im w pracach do-
mowych. Wynoszenie śmieci czy zmywanie naczyń nie jest więc „robieniem łaski“. 
Pamiętaj o tym! 
 

Zarabiam więc nic Wam do moich pieniędzy… 
Otóż nie do końca tak jest. Jeżeli pracujesz i zarabiasz, a wciąż mieszkasz z rodzicami, to 

prawo nakłada na ciebie kolejny obowiązek: dokładania się do budżetu domowego. (art.91&1i2 
KRiOp)  

Rodzice mają obowiązek utrzymywać cię aż do pełnoletności. Jeżeli jedno z nich odej-
dzie, zamieszka osobno i przestanie łożyć na rodzinę, musi płacić alimenty. Do czasu , gdy 
ukończysz 18 lat, alimenty otrzymuje rodzic, z którym mieszkasz. Jeśli po ukończeniu 18 lat na-
dal się uczysz (studiujesz), alimenty przysługują ci aż do czasu zakończenia nauki.  

 
A co jeśli masz ukończone 18 lat i nie jesteś w stanie się utrzymać? Art. 133&1KRiOp 

wszystko Ci wyjaśni.  
Również ty masz obowiązek alimentacyjny wobec rodziców. Jeżeli kiedyś nie będą w 

stanie sami się utrzymać, musisz regularnie pomagać im finansowo. Nakazuje to nie tylko zwy-
kła ludzka przyzwoitość, ale też przepisy prawa! 
(art. 128 KRiOp) 
 

Na dzisiaj tyle drogi nastolatku…  
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Jak rozpoznać złość w ciele? Gdzie mieszka złość? 
 
Ćwiczenie: Dom mojej złości  
Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś złość. Zaznacz, gdzie i jakie sygnały odczuwałeś w 
ciele, kiedy przeżywałeś złość.  

Co wyzwala złość? 
Zapalniki zewnętrzne – to sytuacje, słowa, gesty, zdarzenia w których odczuwasz złość. 
 
Zapalniki wewnętrzne – to interpretacja zdarzenia, Twoje myśli, które pojawiają się w sytuacji 
zaistnienia zapalnika zewnętrznego.  
 
W momencie, kiedy się złościsz, możesz czasem błędnie interpretować sytuację, myśleć w taki 
sposób, który potęguje złość. Myśli te powodują, że złość narasta, coraz trudniej ją zatrzymać a 
także kontrolować siebie. Im wcześniej zatrzymasz myśli, tym łatwiejsze będzie odzyskanie pa-
nowania nad sobą.  
 
Przykłady „błędów w myśleniu”: 

nadmierne skoncentrowanie na sobie, np. Jak śmie, tak na mnie patrzeć? 
przypisywanie innym złych intencji, np. Robi to specjalnie. 
zakładanie najgorszego, np. Jak go nie uderzę, wszyscy mnie wyśmieją. 
obwinianie innych, np. Sam się prosi o guza. 

 
Ćwiczenie: Wyzwalacze złości 
Przypomnij sobie i zapisz ostatnie sytuacje, w których się złościłeś. Do podanego zapalnika ze-
wnętrznego dopisz swój zapalnik wewnętrzny, czyli Twoje myśli, które potęgowały złość.  

WYZWALACZ  
ZEWNĘTRZNY 

ZŁOŚCI 

WYZWALACZ 
WEWNĘTRZNY 

Jak bardzo się ? 
złościsz? 

Jaki błąd popełniasz 
w sposobie myśle-

nia? 

Usłyszałeś od kolegi 
z klasy, po tym jak 
dostałeś dobrą ocenę, 
że choć niewiele 
umiesz, to potrafisz 
podlizywać się nau-
czycielowi. 

      

Rodzice zabronili Ci 
wyjść na imprezę po-
nieważ w weekend 
nie przyszedłeś na 
ustalona godzinę. 

      

Twój wyzwalacz 
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REDUKTORY – to sposoby obniżenia napięcia w ciele. Złość może mieć różne nasilenie. 
Gdy odczuwasz w ciele rosnące sygnały złości, zawsze i wszędzie możesz użyć jednego z bez-
piecznych sposobów obniżania napięcia fizycznego: 

-głębokie oddychanie                   

-liczenie wstecz                           
 

-przyjemne wyobrażenie       

Ćwiczenie: reduktory złości 
W sytuacji, kiedy odczuwasz sygnały złości w ciele, spróbuj ją zatrzymać, poprzez zastosowanie 
reduktorów. Napisz w jakiej sytuacji odczuwałeś rozdrażnienie, złość, wściekłość. Oceń siłę 
emocji na sakli od 1 do 10. Im silniejsza złość, tym więcej reduktorów użyj.  
Napisz jakie reduktory zastosowałeś.  

Wyzwalacz ze-
wnętrzny 

Wyzwalacz we-
wnętrzny 

Siła złości Zastosowany 
reduktor 

Siła złości 
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Gdy potrafisz już opanować napięcie w ciele, czas poradzić sobie z myślami, które powodują 
narastanie złości. 
 
MONITY – to myśli, które mają na celu zmianę sposobu rozumowania, na taki który uspokaja.  

Ćwiczenie: Monity złości  
W sytuacji w której czułeś złość, określ: 

Wyzwalacz ze-
wnętrzny 

Wyzwalacz we-
wnętrzny 

Jak bardzo się 
złościsz? 

Monit Jak bardzo się 
złościsz? 

  
  
  
  
  

        

Ćwiczenie: Konsekwencje 
Gdy potrafisz już zatrzymać napięcie, które rośnie w ciele i towarzyszy złości oraz zatrzymać 
myśli, które powodują narastanie złości. Zastanów się, jakie mogłyby wyniknąć konsekwencje 
gdybyś nie skontrolował złości i zachował się impulsywnie.  

Konsekwencje krótkotrwałe Konsekwencje długotrwałe 

Pozytywne Negatywne Pozytywne Negatywne 

  
  
  
  
  

      



 10 

 

Przed nami długi weekend majowy. Mimo, że prognozy pogody na najbliższe dni 
nie nastrajają optymistycznie, wielu Polaków zaplanowało w tym czasie bliższe i 
dalsze wyjazdy. Zanim rozpoczniemy wypoczynek poza domem, przypomnijmy 
sobie kilka zasad bezpieczeństwa. 
 
Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu – kierowców i pie-
szych. Liczne policyjne kontrole, które będą prowadzone na polskich drogach mają jeden, głów-
ny cel – aby wszyscy zmotoryzowani, którzy wybierają się na „majówkę”, wrócili z niej tylko z 
pozytywnymi wrażeniami – bezpiecznie, cało i zdrowo. 
Jeśli planujemy podróż samochodem, sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie 
świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt 
ostrzegawczy z homologacjami, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy 
kamizelka odblaskowa. 
Przypominamy, że w każdej chwili możemy sprawdzić stan trzeźwości w każdej jednostce Poli-
cji. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o dro-
gach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych budową 
czy zdarzeniem drogowym będzie mogli pojechać inną drogą. 
W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7-8 godzinnym śnie. Analizując czas, 
w jakim chcemy pokonać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwo-
lą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji. Weźmy również poprawkę czasową 
na ewentualne korki oraz inne zdarzenia drogowe, by zdążyć na czas bez rozwijania nadmiernej 
prędkości. Pod żadnym pozorem nie wsiadajmy do auta po spożyciu alkoholu. Jeśli nie mamy 
pewności co do naszego stanu trzeźwości, możemy bez problemu sprawdzić go w każdej jedno-
stce Policji. 
Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. 
Sprawdźmy czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte. Pa-
miętajmy również o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych i zakręceniu zaworów 
z wodą i gazem. Zastanówmy się, czy gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie będzie 
bezpieczniejsza na koncie czy w skrytce bankowej niż w domu. 
Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozo-
stawiając jej numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. 
Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie gromadzi-
ła się większa ilość korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszka-
nie lub dom stoją puste. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w róż-
nych porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników. 
Podczas spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu pamiętajmy, że zgodnie z polskim pra-
wem w miejscach publicznych, takich jak ulice, place i parki zabronione jest spożywanie alko-
holu, chyba, że są tam miejsca wyznaczone do jego spożycia, np. ogródki restauracyjne.   Dodat-
kowo każda rada gminy ma możliwość objęcia zakazem spożywania alkoholu innych miejsc na 
swoim terenie. 
Wypoczywając nad wodą zachowajmy szczególną ostrożność, również podczas łowienia ryb, by 
uniknąć nieplanowanej kąpieli, która przy obecnej temperaturze wody może być bardzo niebez-
pieczna. Zwracajmy uwagę zwłaszcza na bawiące się na brzegu dzieci. Wypływając łódką, kaja-
kiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy ich stan techniczny, upewnijmy się, czy na 
wyposażeniu jednostki jest sprawny sprzęt ratunkowy taki jak: koło i kamizelki ratunkowe. 
Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej porze powrotu. 
Podczas długiego majowego weekendu nad naszym bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, 
jednak bezpieczny wypoczynek w dużej mierze zależy od nas samych. 
 

Żródło; http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/142326,Bezpieczna-majowka.html 
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Across 

4. Spring weather. 

6. An animal that wakes up after a 
long winter nap. 

8. Begin to grow. 

10. Somebody who plants crops. 

14. White or pink tree flowers that 
bloom in spring. 

18. Something that can grow into a 
tree or a plant. 

19. The middle month of spring. 

  

Down 

1. These begin to bloom in spring. 

2. Farmers _______ crops. 

3. A day for playing tricks. 

5. A day to thank mom. 

7. Mother birds lay these in their 
nests. 

9. Go to the country and have lunch. 

11. What snow does in the moun-
tains. 

  
  

12. Some of these return from 
their winter homes. 

13. The last month of spring. 

15. Baby birds __________ from 
their eggs. 

16. A flower before it blossoms. 

17. The first month of spring. 
  
  

April showers, 
Bring May flowers! 
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   Find the words be-
low in the grid to 
the right: 

  
 

 
  
  
 

  
April 

April Fool's Day 

bloom (kwiat) 

bud (pąk) 

cherry blossom (kwiaty 
wiśni) 

crops (uprawy) 

daffodil 
Earth Day 

  
Easter 

farmer 

flower 

grow (rosnąć) 

June 

May 

melt (topnieć) 

Mother's Day 

new leaves (nowe liście) 

  
plant (roślina) 

plow (pług) 

seed (nasiona) 

shower (deszczyk) 

sprout (pęd) 

thaw (roztapiać się) 

tulip 

wake up 

warm 
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Juli jest pełen nienawiści. Nie znosi matki alkoholiczki, 
ojca , który zniknął, nędzy, w jakiej dorasta. Zaufaniem 
darzy jedynie przyjaciela matki- Adama. Ten jednak od-
chodzi, a Juli samotny i wściekły na cały świat, gotów jest 
atakować wszystkich bez wyjątku.” To trafna recenzja 
fantastycznej książki , poruszającej sprawy dziejące się 
blisko  i często dotyczące nas samych. Przeczytaj 
„Pokręcony świat” Jana Freya,  a na wiele rzeczy spoj-
rzysz inaczej. 
 
 
 

„Dziennik cwaniaczka” to seria zabawnych  książek  
Jeffa Kinneya o przygodach opisanych przez pewnego 
chłopaka . Do tego super rysunki . Ubawisz się, odprężysz 
i ucieszysz, że nie masz takich problemów jak bohater 
tych dzienników.  
 
H. Coben - najczęściej czytany autor w naszej bibliotece. 
Książki sensacyjno- kryminalne, z akcją tak szybką, że z 
trudem nadążasz, a rozwiązanie zagadki, kto zabił, po-
rwał, ukradł  itp. jest praktycznie niemożliwe bez czytania 
do  samego końca. Bo koniec jest zawsze zaskakujący, 
nieprawdopodobny i niezwykły. Czytaj Cobena !!! 
 
 
 

Czy wiesz cokolwiek o polskim Dywizjonie 303? Nie? Będzie wstyd, bo cały świat 
wie,  czego dokonali polscy piloci z tej jednostki  w czasie II wojny światowej. Mu-
sisz nadrobić zaległości, tym bardziej, że oprócz książki Arkadego Fiedlera 

„Dywizjon 303” ukazały się dwie nowe pozycje : „303 
wzloty i upadki . Awanturnicze losy bohaterów 
bitwy o Anglię”   oraz „Ostatnia walka” - wspo-
mnienia dowódcy Dywizjonu 303, a po wojnie przemytni-
ka, najemnika i rebelianta Jana Zumbacha.  Niezłe 
„ziółka” były z tych pilotów, nawet po wojnie. 
 Lepiej się pośpieszyć z czytaniem, tym bardziej , że 
obecnie w Wielkiej Brytanii kręcony jest film o pilotach z 
tego dywizjonu, a grają w nim takie sławy jak: Maciej Za-
kościelny, Piotr Adamczyk, Antoni Królikowski, Jak 
Wieczorkowski,  oraz angielscy i czescy aktorzy. Zauro-
czony historią naszych pilotów zagra też  syn Mela Gib-
sona, twórcy „Przełęczy ocalonych” - Milo Gibson. Tytuł 
filmu ma roboczy tytuł Hurricane”. 
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HUMOR  
 

Jasiu przed snem idzie się myć. Krzyczy do mamy: 

 -Mamo, jakie ubranie dasz mi jutro do szkoły?  

-Krótkie spodenki i T-shirt, a co??  

-Bo chcę wiedzieć dokąd mam się umyć. 

 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczy-

cielka Jasia.  

- Bo nie mogę się obudzić na czas...  

- Nie masz budzika?  

Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.  

 

 

Kaziu, dlaczego wnosisz to wiadro z wodą do sypialni?  
Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić… 
 
 
Twoje wypracowanie jest bardzo dobre, Jasiu, jak nigdy. Przyznaj się może od razy, kto Ci je na-
prawdę napisał, mama czy tata?  
Nie wiem, proszę pani. Ja już spałem! 
 
 
Wiesz, mamo, Jasio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do domu!  
I co pomogło?  
Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 
 
 
Tato chyba muszę iść do okulisty  
-Dlaczego Jasiu  
-Bo od dawna nie widziałem kieszonkowego! 
 
 
Tato, tato! Strzeliłem dzisiaj dwie bramki! -chwali się 
ojcu Jaś.  
-Tak? To świetnie! A jaki był wynik meczu?  
-1:1! 
 
 
 
 
W przedziale pociągu siedzi matka z Jasiem a naprzeciw nich zadbany pan w średnim wieku.  

Ma pan żonę? - pyta Jasiu?  

Nie mam - odpowiada mężczyzna.  

- A dużo pan zarabia?  

- Owszem niemało.  

- A ma pan samochód?  

Mam.  

Mamo, o co miałem jeszcze zapytać tego pana? 

 


