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Kochana “Dwójkowa” Rodzinko, witam Was przed wakacjami, jest 

piękna pogoda, wszyscy jesteśmy już troszkę opaleni i uśmiechnięci, więc idealna pora, by 

opowiedzieć Wam o kilku “ciepłych” i “rodzinnych” świętach, które obchodzimy 

w czerwcu. Nie mogłabym zacząć od innego święta niż DZIEŃ DZIECKA!!! To święto, które 

uszczęśliwia każdego z nas, warto zatem znać jego historię.  

   Kiedy jest Dzień Dziecka?  

Oficjalna historia Dnia Dziecka sięga lat 50. XX wieku. Co ciekawe, w Chinach święto to zostało 

ustanowione znacznie wcześniej, bo już w 1926 roku. Chociaż Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest w wielu krajach świata, nie zawsze przypada tego samego dnia. W krajach 

słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina i – oczywiście – Polska, Dzień Dziecka 

obchodzony jest 1 czerwca. Dzieci w Turcji świętują 23 kwietnia, jednocześnie z Narodowym 

Świętem Niepodległości. U naszych zachodnich sąsiadów termin obchodzenia Dnia Dziecka jest 

kwestią problematyczną, a wynikło ze skomplikowanej historii tego kraju: W RFN dzień ten 

świętowany był 20 września, zaś w NRD – 1 czerwca. Po zjednoczeniu przyjęto oficjalnie, że 

Dniem Dziecka w Niemczech jest 20 września, jednak wiele osób i tak świętuje go 1 czerwca. Ze 

zwyczaju świętowania odstają nieco Francja, Włochy i Japonia. We Francji oraz Włoszech 6 

stycznia (a więc w święto Trzech Króli) obchodzi się Dzień Rodziny. Od 1948 roku oficjalnym 

Dniem Dziecka w Japonii jest 5 maja, jednak tradycja w tym kraju jest bardzo silna – 

nieoficjalnie 5 maja Japończycy świętują Dzień Chłopca, z kolei 3 marca Dzień Dziewczynki.  

Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty tego święta i tak:  

o w Argentynie przypada ono na drugą niedzielę sierpnia,  

o w Australii na czwartą środę października,  

o na Węgrzech na ostatnią niedzielę maja.  

Są też kraje, w których Dzień Dziecka obchodzi się 20 listopada, czyli w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (30 lat później). Wśród 

tych państw można wymienić m.in. Egipt, Irlandię czy Kanadę.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Dziecka – ciekawostki  

Dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a one mogą chodzić do 

bezpiecznych szkół i korzystać z licznych atrakcji. Obchody Dnia Dziecka w Polsce mają przede 

wszystkim charakter zabawy i spędzenia czasu z bliskimi. Maluchy mają okazję wyjść do kina 

czy ZOO, a w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu  specjalnie 

dla najmłodszych. Zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w domach maluchy otrzymują 

prezenty i słodycze. Wielu rodziców już na kilka tygodni przed świętem poszukuje idealnych 

prezentów dla swoich pociech.  

   A jak to święto jest celebrowane w innych krajach? Poniżej zebraliśmy kilka ciekawostek 

dotyczących obchodów Dnia Dziecka na świecie.  

1. We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny. Pieczone są 

ciasteczka z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich pociech i obdarowują je 

prezentami. Brzdące przez cały dzień noszą także papierowe korony. We Włoszech propagowana 

jest pewna ciekawa tradycja: odpowiedzialną za przynoszenie słodyczy grzecznym dzieciom jest 

wróżka o wyglądzie wiedźmy; z kolei niegrzeczne maluchy otrzymują węgiel. Brzmi znajomo?  

2. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie 

obdarowuje się maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno porusza się 

kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak np. szkolnictwo czy prawa dziecka.  

3. Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą Japończycy. Chłopcy swoje święto spędzają 

ze swoimi ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie, szyte są także proporce 

przedstawiające karpie (symbol sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie wywieszane na 

dachach domostwa. Karpie symbolizują ilość członków rodziny – duże ryby oznaczają rodziców, 

mniejsze – synów. Dziewczynki świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne japońskie 

stroje, wybierając się na wystawy papierowych lalek czy teatrzyki.  

4. Podczas tureckiego Dnia Dziecka dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą w strojach 

narodowych. Tego dnia mają także wstęp do parlamentu.  

  

 

 Rysunek – Zuzanna Baran, klasa 4C 



 
Rysunek - Wiktoria Hasior, klasa 4C 

 

Święto Królowej Jadwigi – cudownej i wyjątkowej Patronki naszej 

kochanej szkoły.   
Jak co roku 8 czerwca myśli nasze kierujemy do postaci naszej patronki – do Świętej Królowej 

Jadwigi, która wzbudza w nas podziw. Postać królowej Jadwigi wyłania się z mroków 

średniowiecza i świeci blaskiem świętości, mądrości i dobroci. Święta Jadwiga Królowa to 

osoba, która niewątpliwie może być dla nas wzorem i inspiracją. W swoim krótkim życiu 

wybierała zawsze dobro. Wspierała potrzebujących, kierowała się miłością bliźniego, ponad 

wszystko ceniła pokój. Jej działaniom towarzyszyła troska o los poddanych i o edukację w kraju. 

Rozumiała bowiem, że naród bogaty, to naród wykształcony. Ta Wielka Królowa to postać 

niezwykle zasłużona w polskiej tradycji historycznej.  Niezłomna postawa naszej Patronki jest 

także dla nas dzisiaj drogowskazem w naszych codziennych edukacyjnych i życiowych 

zmaganiach. Można by dużo pisać o Św. Jadwidze, ale dziś postanowiłam, że zacytuję słowa 

innego wyjątkowego Polaka, który jest autorytetem wszechczasów i wszystkich pokoleń, św. 

Jana Pawła II, przeczytajcie je i pomyślcie, jakie to szczęście mieć taką patronkę, ale 

i odpowiedzialność, by godnie reprezentować Szkołę Podstawowa Nr 2 i nie zawieść Św. 

Jadwigi! Dla mnie prawdziwym zaszczytem było pełnienie roli Królowej Jadwigi w naszej 

szkole, zawsze z dumą nosiłam koronę, mam nadzieję, że dobrze wypełniłam to zadanie.  

  

“Jadwiga jest w sercu Polski.                                                                             

A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była i jest sobą  

w znacznej mierze przez Jadwigę”.  

                                                 / Jan Paweł II /  
 



  

   Moi Przyjaciele, z pewnością pamiętacie, że wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca – jedna 

z najważniejszych i najprzyjemniejszych dat w kalendarzu. Opowiem, kiedy dokładnie wypada 

i dlaczego właściwie go świętujemy. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Mimo 

swojej kilkudziesięcioletniej tradycji wciąż nie dorównuje jednak popularnością Dniu Matki, czy 

nawet Dniu Babci i Dziadka. Może się to jednak wkrótce zmienić. Ojcowie coraz częściej 

wychodzą z tradycyjnej roli nieco nieobecnego, jednego żywiciela rodziny  

i coraz aktywniej uczestniczą w wychowaniu dzieci i innych domowych obowiązkach.  

A co za tym idzie, stają się coraz bardziej doceniani za zaangażowanie w życie rodzinne.  

Co interesujące, to właśnie mężczyźnie, który porzucił tradycyjną rolę i w pełni poświęcił się 

życiu rodzinnemu, zawdzięczamy to święto. Gdy na początku ubiegłego stulecia, mieszkająca 

w niewielkim miasteczku Spokane w stanie Washington, Sonora Smart Dodd dowiedziała się 

o ustanowieniu Dnia Matki, wpadła na pomysł, aby analogiczne święto posiadali także ojcowie. 

Wszystko to, aby docenić trud, jaki jej własny ojciec włożył w wychowanie jej oraz jej pięciorga 

rodzeństwa po śmierci ich matki. Pomysł spotkał się z aprobatą lokalnych władz i pierwsze 

obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku.  
Choć w Polsce Dzień Ojca kojarzy się z pierwszymi dniami wakacji (święto przypada 23 

czerwca), w innych krajach Europy dzień ten obchodzony jest w innych terminach. Niekiedy jest 

on łączony z datami religijnymi, jak np. w Niemczech, gdzie święto obchodzone jest 

 w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (40-stego dnia od Niedzieli Wielkanocnej), czy też 

Włoszech i Hiszpanii gdzie Dzień Ojca przypada zawsze na dzień świętego Józefa (19 marca). 

W wielu krajach Dzień Ojca nie posiada stałej daty. Litwini celebrują ojców  

w pierwszą niedzielę czerwca, Austriacy w drugą, a Turcy w trzecią niedzielę czerwca. 

Skandynawscy ojcowie swoje święto obchodzą  w drugą niedzielę listopada. Wyjątkiem są tu 

Duńczycy – Dzień Ojca w kraju Andersena obchodzony jest zawsze 5 czerwca. 

W naszym kraju tradycyjnie święto to kojarzy się z życzeniami, własnoręcznie wykonanymi 

laurkami i wystąpieniami w szkolnych akademiach. Coraz częściej Dzień Ojca wychodzi jednak 

poza szkolne mury i nawet nieco starsi (lub raczej: bardziej doświadczeni) ojcowie mogą liczyć 

także na drobne upominki z tej okazji. W innych krajach, zwłaszcza w tych, gdzie święto to 

celebrowane jest w weekend, panowie mogą liczyć także na okolicznościowe przyjęcia.  



 

   KOCHANI PRZYJACIELE, MOJA SZKOLNA RODZINKO, TYM ARTYKUŁEM 

ŻEGNAM SIĘ Z WAMI, MAM NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIECIE MNIE DOBRZE 

WSPOMINAĆ, JUŻ TĘSKNIĘ ZA WAMI, GRONEM NAUCZYCIELI I 

WSPANIAŁYMI MOMENTAMI, KTÓRE MOGŁAM PRZEŻYĆ W MURACH NASZEJ 

SZKOŁY. WIERZĘ, ŻE JESZCZE NASZE DROGI SIĘ SKRZYŻUJĄ NIE RAZ. 

DZIĘKUJĘ WAM ZA WSZYSTKIE UŚMIECHY I SZCZĘŚCIE, KTÓRE MI 

DALIŚCIE.  

 

Ania Barszcz, kl.8a 

  

 

 

Zostało kilka dni do końca roku szkolnego….  

Większość uczniów cieszy się z tego powodu, bo będą wakacje.  

Mi osobiście, jako uczniowi klasy ósmej, jest trochę smutno. Szkoła 

podstawowa była dla mnie znaczną częścią mojego życia.  

Zapewne wielu z was rzuciłoby teraz szkołę i zaczęło budowę 

bliźniaków, ale szkoła nauczyła nas wiele i nie możemy jej tak nagle 

skończyć. To dzięki edukacji potrafimy czytać, pisać czy liczyć. 

Wiele osób nie docenia tego, że szkoła nauczyła nas tak wielu rzeczy. 

Kartkówki i sprawdziany są po to, żeby nas zmobilizować do nauki                   

i w ogóle czegoś nauczyć. 



Wielu z nas nie lubi szkoły, ale zastanówmy się, kim bylibyśmy bez niej.  

Szkoła podstawowa jest tylko wstępem do naszej dalszej nauki, wiec 

cieszmy się z beztroskiego dzieciństwa, ile tylko możemy. 

Krzysztof Słaby, klasa 8A 

 

 

Trzask  

Słońce mieniło się na powierzchni rzeki. 

 Bartek przyglądał się siedzącym po drugiej stronie kaczkom. Te zwierzaki zawsze 

go zachwycały. Z jednej strony potrafiły latać, jak niemal każdy ptak, chodziły po ziemi, 

a w dodatku potrafiły pływać i nurkować, niczym prawdziwi komandosi matki natury. 

 Chłopak szarpnął za wystający z zarośli sznurek. On sam nie potrafił jeszcze latać, 

ale mógł przynajmniej udawać, że ma odrobinę mocy dostępnej kaczkom. Tratwa, którą 

przygotowywał od początku zeszłego roku, była gotowa.  Wraz z pierwszym dniem 

wakacji miała przejść wodowanie i chrzest. 

 Kaczotron 2020 zsunął się ciężko, zanurzył lekko w przybrzeżnym mule  

i w końcu osiadł na mieliźnie. Bartek obrzucił go krytycznym spojrzeniem i przeszedł po 

pokładzie tratwy. Trzeszczała, ale związał ją tyloma sznurówkami i zbił tyloma 

zardzewiałymi gwoździami, że pod względem konstrukcyjnym stanowiła prawdziwą 

perełkę. 

 „Kaczą Perłę” – pomyślał chłopak, wyciągając z plecaka butelkę miętowego 

Tymbarka. 



 Najważniejszą częścią wodowania statku zawsze był jego chrzest. Bartek wziął 

zamach i wycelował w punkt tratwy, na którym z pomocą skradzionego od siostry lakieru 

do paznokci namalował wybitnej urody kaczkę i artystycznie stylizowaną nazwę statku. 

 Butelka uderzyła o drewno, wyłamując jego fragment, po czym – bez szwanku dla 

siebie – zatoczyła ostry łuk w powietrzu i wpadła do wody. 

 Bartek stał teraz przed „Kaczotronem 20”. Powiódł wzrokiem za odpływającą 

butelką i kawałkiem deski. 

 „Nie nazwa czyni statek” – pomyślał, mrużąc oczy. – „Tylko kapitan.” 

 A był nie lada kapitanem. Piątą klasę szkoły podstawowej ukończył 

z wyróżnieniem, oraz szóstym wynikiem w klasie. Byłby piąty, gdyby nie wredna 

nauczycielka przyrody, która nie zgodziła się na poprawę sprawdzianu po klasyfikacji 

generalnej. Trójka z przyrody nie świadczy jednak o życiowej porażce i o tym, że ktoś 

jest nieudacznikiem, za to statek może już zrobić z niego kapitana. 

 Bartek sięgnął po plecak z zapasami i długi kij. Wskoczył na tratwę i zaczął 

odpychać się od brzegu. Tratwa zatrzeszczała ostrzegawczo, ale chłopak zignorował to. 

Był zbyt zajęty utrzymywaniem równowagi na chwiejnym pokładzie, aby zwrócić uwagę 

na coś tak przyziemnego, jak zgrzytające o siebie gwoździe czy dźwięk pękającego 

sznurka na lewym boku swojego statku. 

 „Burty” – upomniał się. – „To są burty”. 

 W końcu udało mu się wypłynąć na środek rzeki, gdzie nurt był wartki  

i jego statek zaczął płynąć szybciej. W pewnej chwili dało się słyszeć dziwne odgłosy 

spod jego spodu, czy też – jakby z pewnością upomniał nas Bartek – spod pokładu. Woda 

była tu już na tyle głęboka, że kij przestał być przydatny w sterowaniu tratwą. Chłopak 

sięgnął po wiosło, które tydzień wcześniej wykonał z deski do krojenia warzyw i być 

może chwilę później zanurzyłby w wodzie, gdyby nie fakt, że zapomniał je z brzegu. 

 „Najważniejsze, że mam sprawny umysł i statek” – pomyślał. – „Dzięki nim 

człowiek zawsze osiągnie cel”. 

             Jednak nie było to tak oczywiste, jak mu się wydawało. 

 „Kaczotron 20” parł naprzód, prując fale... A w zasadzie unosił się na ich 

powierzchni, trzeszcząc przesiąkniętymi wodą kawałkami sklejki, co jego kapitan uznał 

za wesołe pomruki. Są one jednak wesołe tylko dla nas. U Bartka powinny jednak 

wywołać gęsią skórkę na karku, co oczywiście się nie stało, gdyż miał trójkę z przyrody, 

ale także trójkę z historii i umknął mu tak ważny temat, jak era wielkich odkryć, co 

zapewne i tak nie miałoby wielkiego wpływu na jego obecną sytuację, gdyż w szkole 



uczymy się daty bitwy pod Grunwaldem i powodach powstania styczniowego, z kolei 

kwestie związane z budową tratw ze sznurówek są zupełnie pomijane. 

 Po dwudziestu minutach od wypłynięcia z portu, rozległ się tytułowy trzask. 

Bartek sprawdzał właśnie poszycie kadłuba – będące korą wzmocnioną lakierem do 

włosów – swojej łajby. Lewa burta tratwy popłynęła w lewą stronę, a prawa burta 

w prawą. Na całe szczęście Bartek miał piątkę z matematyki i fizyki, dzięki temu 

doskonale znał rozwiązanie równania, które powstało w owej sytuacji i zgodnie z drugim 

prawem termodynamiki Newtona zanurzył się pod wodę. A może to było prawo 

Archimedesa... 

 Bartek nie był pewny, gdyż lekcję wos-u opowiadającą o prawach ucznia przyspał. 

Poza tym, uczył się po to, żeby być astronautą – nie prokuratorem – nie była mu więc 

potrzebna znajomość prawa, a poza tym był zbyt zajęty NIE-TONIĘCIEM. 

 Ogromny haust wody wdarł się w jego usta. Bartek nie miał czasu rozważać jej 

smaku ani tego, że rzeka( zgodnie z lekcją geografii sprzed dwóch miesięcy)  

prezentowała trzecią klasę czystości wody, na co wpływ miało zapewne kilka dużych 

gospodarstw rolnych, z których rurami odprowadzano... 

 Przejdźmy jednak do Bartka. Były kapitan „Kaczotrona” właśnie osiadł na 

mieliźnie i z ulgą wyczołgał się na kamienistą plażę otaczającą wysepkę na środku rzeki. 

Zaraz po nim do brzegu dobiła też lewa burta jego statku. Prawa burta – ta z imieniem 

statku – obrała nieco inny kurs i popłynęła dalej, a po kilku minutach zniknęła za zakolem 

rzeki. 

 Bartek rozejrzał się po wysepce. Plecak z zapasami wciąż miał na swoich plecach, 

chociaż wszystkie kanapki były już przesiąknięte wodą (o trzeciej klasie czystości). Po jej 

drugiej stronie znalazł powalone drzewo, które wiodło na przeciwległy brzeg rzeki. 

Ściągnął więc z siebie plecak i wszedł na butwiejące drewno i kilkoma tupnięciami 

sprawdził jego stabilność. Rozległ się głośny (i tytułowy) trzask i spora część pnia – ta 

najdłużej zanurzona w wodzie – oderwała się od reszty i odpłynęła powoli, by wieść 

życie niesionej prądem rzecznym kłody. 

 Chłopak powiódł za nią wzrokiem. Doskonale wiedział, co to oznacza. 

 To była najwyższa pora, aby z kapitana statku przeobrazić się w rozbitka. 

 

Ania Baran, klasa 8A 

 



UWAGA! To czas wakacji!  
Poznaj zasady bezpiecznego spędzania czasu w wakacje! 

Na pewno wiesz, jak bardzo ważna jest odpowiedzialność 

podczas letnich zabaw i wypoczynku na basenie, plaży, na 

biwaku czy przejażdżce rowerowej. Dzisiaj pokażę ci, jak zadbać 

o bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

1. Bezpieczeństwo na basenie i plaży 
Kilka zasad zabawy w pobliżu wody. 

 

- Jeżeli nie potrafisz pływać, nie wchodź sam do wody, 

poproś rodziców lub opiekunów o pomoc. 

 

- Zawsze przestrzegaj zasad, jakie obowiązują w danym miejscu i słuchaj 

poleceń ratownika. 

 

- Zadbaj o schłodzenie ciała przed wejściem do wody. 

 

- Nie wchodź do wody z pełnym lub pustym żołądkiem. 

 

- Pamiętaj, że dmuchane materace, koła i inne zabawki nie gwarantują 

bezpieczeństwa w wodzie. 

 



- Dbaj o to, by zachować czystość wody i otoczenia. Wyrzucaj śmieci 

i odpady do kosza. 

 

2. Bezpieczeństwo w lesie, w górach i na biwaku 

 
Zasady zachowania wśród natury. 

 

- Nie krzycz w lesie czy na łąkach. Mógłbyś wypłoszyć zwierzęta. 

 

- Nie oddalaj się od rodziców czy przewodnika. 

 

- Sprzątaj po sobie. 

 

- Odpowiednio się ubierz. 

 

- Zabierz ze sobą plastry, opatrunki i miej ze sobą telefon. 

 

- Nie jedz niczego, co znajduje się w lesie. 

 

- Nie wchodź do lasu podczas złych warunków atmosferycznych. 

 



3. Bezpieczeństwo na wycieczkach rowerowych 

 
Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze. 

 

- Zawsze wybierając się na wycieczkę rowerową zakładaj kask. 

 

- Przestrzegaj zasad ruchu drogowego. 

 

- Przed wycieczką sprawdź stan techniczny swojego roweru. 

 

- Zaplanuj swoją wycieczkę tak, aby uniknąć jazdy późnym wieczorem 

lub nocą 

Julia Wygoda, klasa 4C 

 

 

 

 

 

 

 



A teraz porcja  przepisów na lato  

Proste Ciasto Milky Way (idealne na gorące wakacje) 

Składniki 

Masa: 

-300 ml mleka 

-3/4 szklanki cukru 

-kilka kropel ekstraktu waniliowego 

-250 g miękkiego masła 

-3,5 szklanki mleka w proszku 

Polewa: 

-100 ml śmietanki 30% 

-100 g mlecznej czekolady 

Inne: 

-około 250 g kakaowych herbatników 

-kilka kostek mlecznej czekolady na wiórki 

-gorzkie kakao do posypania 

Po pierwsze masa: mleko zagotować z cukrem i ekstraktem, ostudzić. 

Masło utrzeć na puch, cały czas miksując dodawać na zmianę po trochę 

ostudzonego mleka i mleko w proszku. 

Foremkę (21x23cm) wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć pierwszą 

warstwę herbatników, następnie połowę masy, herbatniki, masę i ostatnią 

warstwą mają być herbatniki. 

Polewa: W garnuszku mocno podgrzać śmietankę (nie gotować), dodać 

połamaną czekoladę i wymieszać do otrzymania polewy. Polać ciasto. 



Ciasto wstawić do lodówki do stężenia na kilka godzin. Przed podaniem 

posypać wiórkami czekolady i kakao. Gotowe   

Krzysiek Saby, klasa 8A 

 

Przepis na 1 litr lemoniady 
 
4 łyżeczki cukru  
1 cytryna 
10 listków świeżej mięty 
1 litr wody 
   
 
Przepis na 1 litr lemoniady 
 
4 łyżeczki cukru  
1 cytryna 
10 listków świeżej mięty 
1 litr wody 
 

Sposób przyrządzenia 
 
1. Wycisnąć sok z cytryny 
2. Połączyć sok z cukrem 
3 Zerwać listki mięty i zgnieść w palcach  
4. Wszystkie składniki połączyć i zalać wodą 
5. Dać do lodówki 
 

Smacznego    
Zosia Rączka,klasa  4C 

 

 



Przepis na lemoniadę   

 

Oliwka Pierzchała, klasa 4C 

 

Prosty przepis na koktajl truskawkowy 
Na początek potrzebne produkty:  
- pół kilograma truskawek  
- jogurt naturalny 200 ml   
- cukier  
*Z tej ilości produktów powinniśmy otrzymać 4 porcje koktajlu 
1. Na początek przygotuj truskawki- opłucz je, oderwij ogonki i 

wszystkie wrzuć do blendera. 
 



2. Następnie dodaj około 200 ml jogurtu naturalnego. 

 

3. Do całości możesz dodać również trochę cukru, jeżeli truskawki nie 

były zbyt słodkie. 
 

4. Zmiksuj wszystko dokładnie. 

 
 
Twój koktajl już skończony! To świetny, bardzo łatwy sposób na ochłodę 
w upalne, letnie dni. Zachęcam Cię do spróbowania tych zdrowych 
pyszności. 
 

 
przygotowała: Julka Wygoda, klasa 4C 

 
 

 

 

 

 



ŁAMIGŁOWKI DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW   

 

Oliwia Rams, klasa 4C 





 

Krzysiek Słaby, klasa 8A 

 

Miłych 

wakacji   


