
MAŁY PINCZYN 

TO MY 

  

Nr 8 2021/2022 

Czasopismo wydawane z ZKiW w Pinczynie 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Niech wakacyjny czas upłynie Wam  

zdrowo, bezpiecznie i wesoło! 

Do zobaczenia we wrześniu! 
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WAŻNE DNI W NASZEJ SZKOLE 

DZIEŃ DZIECKA 
 

Z okazji Dnia Dziecka  w naszej szkole odbyło się wiele atrakcji. Były to między innymi 

uwielbiane przez dzieci zawody sportowe. Rywalizację międzyklasową urozmaiciły wspólne 

tańce, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, przeciąganie liny i konkurs rzutów do 

kosza. Wspaniale wspierały swoich wychowanków wychowawczynie, biorąc udział w konkursie, 

zbierając ogromne brawa za celne rzuty. Wiele  radości dały zwycięstwa, ale najważniejsza była 

wspólna zabawa. Wszyscy zainteresowani mogli również zjeść watę cukrową i popcorn.  

Nie zabrakło również lodów dla wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków, które jak co roku 

przekazała firma Iglotex ze Skórcza. To był słodki dzień pełen wrażeń i emocji. Szkoda, że tylko 

jeden raz w roku :) 
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DZIEŃ DZIECKA Z MAMĄ I TATĄ  

W NASZEJ SZKOLE 
 

Jest wiele dni w roku, które dzieci uwielbiają, niewątpliwie jednym z nich jest 

1. czerwca. Jest to szczególny dzień w życiu dzieci na całym świecie. Również w naszej szkole 

uczniowie klas I – III wspólnie ze swoimi rodzicami świętowali Dzień Dziecka oraz obchodzony 

niedawno Dzień Matki i zbliżający się Dzień Ojca. 

Uroczystość rozpoczęła się wspólnego zaśpiewania piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” 

oraz od życzeń, które przekazała wszystkim Dzieciom  Pani Dyrektor Iwona Loroch.  Następnie 

uczniowie z czerwonymi serduszkami w dłoniach zaśpiewali piosenkę „Cudownych rodziców 

mam”. Każda klasa  przygotowała dla swoich rodziców część artystyczną. Były wiersze, piosenki 

i tańce. Radość i zadowolenie ze swych pociech nie znikały z twarzy gości. Oczywiście pojawiły 

się łzy, ale były to łzy pełne szczęścia i wzruszenia. W tym dniu na dzieci czekały liczne 

konkurencje sportowe: tory przeszkód, przeciąganie liny, gra w kręgle, tunele, zabawy z piłkami, 

kręcenie kołem hula – hop, a także zabawy z chustą Klanza. Dzieci mogły również zamienić  swoją 

twarz w kolorowego jednorożca, motylka czy inne zwierzątko. Oczywiści  Dzień Dziecka nie 

mógł odbyć się bez  waty cukrowej  oraz  popcornu. Dodatkowo w świetlicy szkolnej 

zorganizowano poczęstunek dla rodziców i dzieci. Na zakończenie uczestnicy wykonali 

pamiątkowe zdjęcia w mini fotobudce „W Rodzinie siła”. Dzieci były zadowolone i żałowały,  

że czas tak szybko minął. Oby takie uśmiechy  jak tego dnia zawsze gościły na twarzach naszych 

uczniów. 

Angelika Prabucka 
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SUKCES NASZYCH UCZNIÓW 

W WIRTACH 
 

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyła się XVII Gimnazjada Ekologiczna w Arboretum  w Wirtach. 

Konkurs miał na celu poszerzanie wiedzy oraz świadomości przyrodniczej. Do konkursu zgłosiły 

się czteroosobowe drużyny uczniowskie z Kalisk, Bytoni, Zblewa, Borzechowa, Kleszczewa oraz 

Starej Kiszewy. Nie zabrakło również przedstawicieli  z Pinczyna. Naszą szkołę reprezentowali: 

Julia Marciniak, Zuzanna Stopa, Aleksander Flisikowski oraz Szymon Pellowski. Uczniowie 

zmagali się z zadaniami dotyczącymi umiejętności rozpoznawania ptaków po fragmentach ciała, 

drzew po liściach, czy znajomością przyrządów leśnika.  Musieli również poradzić sobie  

z zadaniami matematycznymi polegającymi na obliczeniu objętości drewna. Nie zabrakło również 

najbardziej emocjonującej konkurencji sportowej. Na koniec ogłoszenie wyników i niezwykła 

radość naszej drużyny z zajęcia I miejsca. Serdeczne gratulacje !!! 

 

Joanna Marcinczyk 
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MŁODZI ODKRYWCY PRZYRODY 
 

Kolejny dzień zmagań młodych odkrywców przyrody  w Arboretum w Wirtach odbył się dnia  

8 czerwca 2022 r. Tym razem konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI. Do konkursu 

zgłosiły się czteroosobowe drużyny uczniowskie z Kalisk, Bytoni, Zblewa, Borzechowa, 

Kleszczewa oraz Pinczyna. Naszą szkołę reprezentowali: Liwia Flisikowska, Franciszek 

Czapiewski, Sebastian Piotrzkowski oraz Patryk Mikołajewski. Uczniowie musieli zmierzyć się  

z zadaniami dotyczącymi umiejętności rozpoznawania ptaków po fragmentach ciała, drzew po 

liściach, czy znajomością przyrządów leśnika. Konkurs zakończyła konkurencja sportowa, która 

wpłynęła na ostateczne wyniki. Tym razem nasza drużyna zajęła IV miejsce tuż za podium, ale 

już jest gotowa na kolejny konkurs za rok! Gratulujemy! 

 

Joanna Marcinczyk, Natalia Doering 

 

 



 

8 

 

MAŁY PINCZYN TO MY                                                                               Nr 8 2021/2022 

MYŚLĘ EKOLOGICZNIE 
 

W dniu 9 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs „Myślę EKOlogicznie” realizowany w trzech 

kategoriach wiekowych dla uczniów powiatu starogardzkiego. 

 

Miło nam Państwa poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazł się Kacper Banasiak 

(opiekun pracy – Angelika Prabucka), który zajął I miejsce w kategorii I (kl. I-IV) oraz 

wyróżniono pracę Łukasza Szmeitera (opiekun pracy – Joanna Marcinczyk), a w kategorii II  

(kl. V-VIII) wyróżniono pracę Zuzanny Rulewskiej (opiekun pracy – Joanna Marcinczyk). 

Joanna Marcinczyk, Angelika Prabucka 
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FIZYCZNY LAPBOOK 
 

Uczniowie klas VII – VIII brali udział w konkursie plastyczno – fizycznym, którego celem było 

stworzenie najciekawszego lapbooka z dowolnego działu fizyki.  

Spośród dostarczonych lapbooków 9 czerwca  wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce : Karolina Leszczyńska, klasa VII c 

II miejsce: Marika Wojak, klasa VIII a 

III miejsce: Bianka Hinz, klasa VII a  

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

 

Natalia Doering 
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MATEMATYKA W PRZYRODZIE PINCZYNA 
 

Uczniowie klas IV- VIII brali udział w konkursie matematyczno – fotograficznym „ Matematyka 

w przyrodzie Pinczyna”. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe prace, z których wyłoniliśmy 

zwycięzców: 

I miejsce : Klaudia Nakielska, klasa V b 

II miejsce: Angelika Galińska, klasa VI a 

III miejsce: Maja Kosecka, klasa IV a 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Natalia Doering, Anna Glich, Zbigniew Bahr 
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SZYMON PELLOWSKI NA ETAPIE 

CENTRALNYM XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU HISTORYCZNEGO IM. 

MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO “LOSY 

ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO 

W LATACH 1531-1683” W WARSZAWIE 
 

W dniach 9-11czerwca 2022r. odbył się etap centralny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznego im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.  Szymon Pellowski, uczeń klasy VIII b uzyskał w etapie 

wojewódzkim konkursu tytuł laureata i wraz z 3 rówieśnikami reprezentował województwo 

pomorskie w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie po 

części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie tego obiektu, w którym znajduje się ponad 250 tysięcy 

niezwykłych eksponatów. Po krótkiej przerwie obiadowej przystąpiliśmy do pisania prac 

konkursowych, których tematyka dotyczyła historii oręża polskiego w sztuce, broni i barwy oraz 

geografii militarnej. Drugi dzień to również zmagania konkursowe na temat zabytków i obiektów 

historycznych oraz eksponatów muzealnych. Jednak dla mnie największym przeżyciem było 

złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, w asyście wojska i uczniów szkoły 

mundurowej. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia Sali tradycji Dowództwa Garnizonu 

Warszawa wraz z Kustoszami i wysłuchania ich niezwykłych opowieści. Następnie udaliśmy się 

do kina na historyczny seans filmowy.  Potem mieliśmy czas wolny i mogliśmy zwiedzać 

Warszawę, ponieważ nasz hotel znajdował się w centrum. Ostatni dzień uroczystości rozpoczął 

się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w którym nastąpiło wręczenie nagród  

i niezwykłych medali, które upamiętniają 230 rocznicę ustanowienia orderu Virtuti Militari. Udało 

mi się uzyskać na etapie centralnym tytuł: Laureata – Finalisty Konkursu. Następnie zostały 

wręczone nagrody dla uczestników i opiekunów konkursu. 

 

Zachęcam wszystkich do brania udziału w przyszłych edycjach tego konkursu, bo uczenie się 

historii, to nasza pamięć o przeszłości, a przy tym można zwiedzić wiele ciekawych miejsc. 

 

Szymon Pellowski 
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RUSZAMY NA WYCIECZKĘ... 
 

Czerwiec – końcówka roku szkolnego – sezon wycieczkowy w pełni. 

 

Na odrobinę relaksu po trudach nauki zasłużyli uczniowie klas: VI, VII b i VII c. Wycieczka do 

Wdzydz Kiszewskich do Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodora  

i Izydory Gulgowskich oraz do Wiela do Kalwarii Wielewskiej położonej na stokach Białej Góry, 

przyniosła wszystkim sporo zabawy. 

 

Joanna Marcinczyk, Bernadeta Ptak, Dagmara Siwek, Natalia Witakowska 
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WYCIECZKA DO KASZUBSKIEGO ZOO 
 

Natomiast uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczkę do Kaszubskiego Zoo 

w Tuchlinie. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami wzbudził wśród uczniów wiele emocji.  
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WYCIECZKA DO ZOO W GDAŃSKU 
 

Uczniowie kasy II a i II b wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się na wycieczkę do 

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i mimo kapryśnej pogody udało im się zobaczyć wiele 

ciekawych gatunków zwierząt oraz zaobserwować kąpiel słoni. 

Agnieszka Derda 
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W MIEŚCIE KOPERNIKA 
 

Klasy  IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Pinczynie pojechały na wycieczkę „Za duchem 

Kopernika i zapachem piernika!”, czyli do przepięknego Torunia.  Każdy z nas przywiózł   

do domu samodzielnie wykonanego piernika i wspaniałe wspomnienia.  

 

Natalia Doering, Elżbieta Prześrut – Prądzińska, Joanna Marcinczyk, Gabriela Burczyk 
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UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE 

W czerwcu nadal siedmioro uczniów klasy II a oraz piętnaścioro klasy III a brało udział 

w  programie „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają pływackie umiejętności”. Zastosowanie 

różnorodnych gier i zabaw oraz wykorzystanie sprzętu wypornościowego, a także kolorowych 

zabawek spowodowały, że zajęcia były atrakcyjne dla wszystkich. 
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PODSUMOWANIE SZKOLNYCH 

KONKURSÓW DLA KLAS I – III 
 

Uczniowie klas I – III w drugim półroczu sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności   w szkolnych 

konkursach: kaligraficznym, matematycznym, przyrodniczym, ortograficznym oraz plastycznym 

pt. „Bezpieczne wakacje”. Tuż przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2021/2022  

Pani Dyrektor Iwona Loroch wręczyła dyplomy i nagrody dla zwycięzców. 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom  za liczny udział w konkursach, a zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy. 

 

Szkolny Konkurs „Mistrz ortografii”  

I miejsce – Michalina Adamowska – klasa I b, Patrycja Nadolska – klasa II a, Wiktoria Zapotoczna 

– klasa III a   

II miejsce – Alicja Klawikowska – klasa I a, Julia Grzeszkiewicz – klasa II b, Julia Kurszewska – 

klasa III b 

Wyróżnienie – Wiktor Siatkowski – klasa I c 

 

Szkolny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz kaligrafii” 

I miejsce – Natalia Krzyżostaniak – klasa I b, Dawid Prabucki – klasa II b, Wiktoria Witkowska – 

klasa III a 

II miejsce –Yurkevych Iwan– klasa I b, Oliwia Leszczyńska – klasa II a, Julia Pellowska – IIIb 

Wyróżnienie – Julia Derdowska – klasa I c 

 

Szkolny Konkurs „Mistrz matematyki” 

I miejsce – Filip Opatowski – klasa I b, Laura Konieczka – klasa II a, Nikodem Jendernalik – klasa 

II b, Bartłomiej Stromski – klasa III b 

II miejsce – Nikolas Szrajber – klasa I a, Martna Szok – klasa I c, Franciszek Rogaczewski – klasa 

I c - Joanna Burczyk – klasa III b 

 

Szkolny Konkurs „Mistrz przyrody” 

I miejsce – Emilia Kulla – klasa I b,  Mateusz Rucinski – klasa II a , Siatkowski Cezary – III a 

II miejsce – Klaudia Bergier – klasa I a,  Marcel Pawelec – klasa II b, Igor Sobol – klasa III b 
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LICZNE SUKCECSY UCZNIA KLASY II!  

Brawo – Kacper Banasiak! 

Kacper Banasiak, uczeń klasy II a Publicznej Szkoły Podstawowej w Pinczynie w kończącym się 

roku szkolnym osiągnął liczne sukcesy w konkurach plastycznych na różnych szczeblach.  

Tuż przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 otrzymał dyplom i nagrodę  

za zajęcia II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Literackim „Zdrowie zaczyna się 

od kuchni”. Wcześniejsze osiągnięcia Kacpra to: I miejsce w powiatowym konkursie pt. „Myślę 

EKOlogicznie” w kategorii I Obrazek EKOlogiczny, II miejsce w wojewódzkim konkursie dla 

klas II „Koszyczek wielkanocny”, wyróżnienie i nagroda w Ogólnopolskich Kociewskich 

Konkursach Plastycznych „Pisanka Wielkanocna” oraz „Stacja Drogi Krzyżowej”. 
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PODSUMOWANIE 10 – MIESIĘCZNEGO 

KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

"PITAGOREJCZYCY Z KLUBU  

TĘGICH GŁÓW” 
 

22 czerwca 2022 roku nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie matematycznym 

"Pitagorejczycy z Klubu Tęgich Głów”. Konkurs matematyczny składał się z dziesięciu etapów  

i był doskonałą formą sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie nauk 

matematycznych. Była to też świetna okazja do rodzinnej przygody z matematyką, gdyż można 

było zadania rozwiązywać w kręgu rodzinnym i przy tym nie tylko wspólnie rozwijając się,  

ale matematycznie się bawić. 

 

W tym roku konkurs wygrał Łukasz Mikołajewski, drugie miejsce zajął Szymon Pellowski,  

a trzecie Marta Wróblewska. Pozostali uczniowie to Krzysztof Nadolski, Maja i Bianka Hinz, 

Klaudia Piotrzkowska, Aleksander Flisikowski, Michał Galikowski i Aleksandra Klawikowska. 

Główna nagrodą była hulajnoga  wyczynowa, pozostałe to deskorolki, piłki i materace plażowe. 

Dzięki sponsorom tzn. firmie Dekpol co roku uczniowie otrzymują cenne nagrody w konkursie 

matematycznym. 
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POBRAWANDZIM ŹDZIEBIÓCHNO… 

O KOCIEWIU! 
 

22 czerwca uczniowie klas IV – VIII brali udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kociewiu.  

W pierwszej części konkursu uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą na temat regionu. 

Następnie na drewnianych łyżkach wykonane zostały tradycyjne stroje kociewskie – do ich 

wykonania wykorzystali kolorową krepę. W dalszej części konkursu uczniowie losowali nazwy 

przedmiotów w gwarze kociewskiej, po czym wyszukiwali je w świetlicy szkolnej. Nie lada 

wyzwaniem okazało się plecenie wianków, ale i z tym zadaniem wspaniale poradzili sobie 

uczestnicy!  

 

Uczniowie poszczególnych klas zajęli następujące miejsca: 

I miejsce – kl. VII a Sara Leszman, Marta Ćwiklińska, Laura Rogaczewska 

II miejsce – kl. V a Natalia Sobisz, Wiktoria Lampkowska, Sebastian Piotrzkowski 

III miejsce - kl. VII c Krzysztof Nadolski, Karolina Leszczyńska, Michał Galikowski 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom! 

 

Bernadetta Ptak, Dagmara Siwek, Sandra Kurszewska 
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DZIEŃ EKOLOGII, DZIEŃ ZDROWIA, 

DZIEŃ „BEZPIECZNE WAKACJE – 

PIERWSZA POMOC”, DZIEŃ SPORTU 
 

W ostatnim tygodniu nauki, tuż przed wakacjami, obchodziliśmy tydzień projektów w naszej 

szkole. Taka organizacja ostatniego tygodnia roku szkolnego przyniosła korzyści wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 

Uczniowie: doskonalili umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów i podejmowania 

decyzji, zdobyli poczucie celowości i sprawczości, mogli wykorzystać w praktyce to, czego się 

nauczyli oraz bardziej zidentyfikowali się ze szkołą i społecznością szkolną. 

Nauczyciele: zaproponowali uczniom zajęcia, które dały okazję uzupełnienia materiału  

w ciekawy, kreatywny sposób oraz umożliwiły przećwiczenie tego, na co być może zabrakło czasu 

w trakcie wcześniejszych lekcji, rozwiązali w ten sposób problem „pustych lekcji”, rozluźnienia 

dyscypliny i wagarów i przede wszystkim nawiązali bliższe relacje z uczniami. 

Szkoła: stała się miejscem bliskim sercu, lepiej przygotowała się do nowego roku szkolnego oraz 

zyskała możliwość autopromocji w społeczności lokalnej i regionie. 

Rodzice uczniów: uczestniczyli aktywnie w życiu szkolnym oraz mieli możliwość poznania 

efektów pracy swoich dzieci. 
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ŻEGNAJ SZKOŁO !!! 

Klasa VIII a 

 
 

Klasa VIII b 
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Drodzy wychowawcy! 
 

A było ich wiele…. Pragniemy podziękować p. Hannie Burczyk i p. Angelice Prabuckiej, które 

zaopiekowały się nami i wprowadziły nas w życie szkoły, kiedy przestraszeni przekroczyliśmy 

próg szkoły, nie wiedząc co nas czeka… Dziękujemy p. Kamili Ciosk, p. Justynie Szarkowskiej, 

p. Agnieszce Radkowskiej, p. Magdalenie Piernickiej i p. Zbyszkowi Bahr za okazane wsparcie, 

wyrozumiałość, cierpliwość, dzięki której dotrwaliśmy do klasy 8 i skończyliśmy szkołę        

Składamy Wam, drodzy wychowawcy serdeczne życzenia: 

 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy 

dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 

 

 

A tak na poważnie… 
 

Słowo miłość – za Ich troski, 

Słowo wdzięczność – za Ich trud. 

Dar to skromny, dar uczniowski, 

Wyśpiewany z serc jak z nut. 

Dziękujemy za wszystkie starania, 

które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. 

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi 

mądrych i szlachetnych. 

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne 

budowanie naszych wnętrz. 

Życzymy, aby  zaangażowanie w pracę znalazło uznanie 

w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. 

 

Uczniowie klasy VIII a, VIII b 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 2021 / 2022 
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BEZPIECZNE WAKACJE 

O czym należy pamiętać, będąc nad wodą:   

● Nie wchodź do wody bez nadzoru osoby dorosłej. 

● Pływaj tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. 

● Unikaj wchodzenia do wody w czasie burzy i po zapadnięciu zmroku. 

 

O czym należy pamiętać będąc w górach: 

● Jeśli widzisz, że zbiera się na burzę, staraj się zejść jak najniżej. 

● Jeżeli zaskoczy cię burza, postaraj się znaleźć wgłębienie w skale.  

Jeżeli nie widzisz takiego wgłębienia w pobliżu, skul się, chowając głowę w ramiona. 

● Warto zaopatrzyć się w apteczkę. 

 

O czym należy pamiętać będąc na wycieczce w lesie: 

● Rozpalaj ognisko wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

● Podczas wycieczek, szczególnie do lasu, warto mieć przy sobie żel łagodzący ukąszenia  

owadów.  

● Po takiej wycieczce należy się dokładnie obejrzeć, aby zobaczyć, czy nie mamy kleszcza! 

 

W czasie upałów należy pić dużo wody! 
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Gdy wakacje się zbliżają, 

od myślenia nie zwalniają. 

Szanuj zdrowie, szanuj życie 

w domu, w lesie czy na szczycie. 

 

 
 

Ola i Olek – problemy z jedzeniem. 

 

W pewnym mieście naprzeciwko siebie stały dwa domy. W jednym mieszkała Ola z rodzicami,  

a w drugim mieszkał Olek. Odżywiał się on bardzo niezdrowo, a na śniadanie jadł frytki, Ola 

odżywiała się zdrowo. Lubiła owoce, warzywa, wodę, uprawiała też sport. Olek siedział cały dzień 

na kanapie i oglądał bajki. Jadł chipsy, frytki, słodycze i popijał wszystko słodkim napojem 

gazowanym. Pewnego dnia Olka bardzo rozbolał brzuch, nie wiedział, dlaczego. Z pomocą 

przyszła mu Ola. Koleżanka wytłumaczyła mu, że nie wolno ciągle jeść niezdrowych produktów. 

Przyniosła Olkowi zupkę jarzynową, świeże owoce, herbatkę z miodem i cytryną oraz wodę.  

Po kilku dniach takiej diety Olek wyzdrowiał i zrozumiał, że lepiej odżywiać się zdrowo i uprawiać 

sport.  

 

Pamiętajcie: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH! 
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KRZYŻÓWKA WAKACYJNA 

 
 


