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1 maja - Ogólnopolskie Święto Kaszanki, 
2 maja – Dzień Grilla, Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
3 maja - Dzień Słońca, Dzień Bez Komputera, Światowy Dzień Hasła,
4 maja - Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza, Międzynarodowy Dzień Tuby,
5 maja - Międzynarodowy Dzień Położnika, Dzień bez Makijażu, 
6 maja – Międzynarodowy Dzień bez Diety, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
7 maja – Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej,
8 maja - Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
9 maja – Dzień Unii Europejskiej, Dzień Okulistyki,
10 maja - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej,
11 maja – Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień bez Śmiecenia,
12 maja -  Dzień Pielęgniarek, 
13 maja - Światowy Dzień Chorego,
14 maja - Dzień Farmaceuty,
15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień bez Samochodu, Patronalne Święto Rolników,
16 maja - Dzień Straży Granicznej,
17 maja - Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego,
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów, Światowy Dzień Pieczenia,
19 maja - Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt,
20 maja - Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, Światowy Dzień Metrologii, Europejski Dzień Morza,
21 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu, Dzień Odnawiania Znajomości,
22 maja - Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana , Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej,
23 maja – Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Światowy Dzień Żółwia,
24 maja - Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka,
25 maja - Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień Bezpiecznego Kierowcy , Dzień Królewny,
26 maja – Dzień Samolotów z Papieru,
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego,
28 maja - Dzień Hamburgera, Dzień Amnesty International,
29 maja - Dzień Działacza Kultury, Europejski Dzień Sąsiada,
30 maja – Światowy Dzień Soku, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,
31 maja - Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień Bez Tytoniu.

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH W MAJU

PROPOZYCJE NA MAJÓWKĘ

1. Znajdź w internecie interesujące projekty DIY i je zrealizuj.
2. Przygotuj potrawę, której nigdy wcześniej nie przyrządzałeś.
3. Wyjdź z przyjaciółmi na spacer.
4. Zrób komuś niespodziankę.
5. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki.
6. Odwiedź kogoś, z kim dawno się nie widziałeś.
7. Znajdź czas na swoje hobby.
8. Wyciągnij rower i ruszaj w drogę. 
9. Może jakaś ciekawa książka?
10. Ciesz się wiosną i spędź czas na łonie natury.

MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE

1 maja - Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja, obchodzone od 1890 r.
- Święto to wprowadzono w 1889 r.
- W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.
- Święto Pracy obchodzone jest nie tylko w Europie. W Ameryce Północnej świętuje się tak zwany Labour Day. Wypada ono 
zawsze w pierwszy poniedziałek września. Z kolei w Australii Labour Day obchodzi się w różne dni zależności od stanu.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone od 2004 r.
- Święto Flagi obchodzimy corocznie 2 maja, czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego, wywieszając flagi
na naszych domach, blokach, instytucjach.                                                                                                                          
- Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach
biało-czerwonych.
- Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, 
Argentynie, Finlandii, na Litwie, Ukrainie i w Chinach.   

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja, ustanowione w 1919 r. i ponownie przywrócone w 1990 r.
-  Konstytucja 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię 
konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.         



Najwięcej osób śpiewających piosenkę Katarzyny Sobczyk jednocześnie
W dniu 5.06.2016 r. na Rynku w Tyczynie ustanowiono rekord Polski. Dokładnie 683 osoby na dany sygnał wspólnie zaśpiewały 
piosenkę „Biedroneczki są w kropeczki”. 

Najdłuższy maraton czytania „Trylogii” Sienkiewicza
4 czerwca 2017 r. w całej Polsce odbyło się wielkie, nocne celebrowanie czytelnictwa. W ramach akcji pod tytułem „Noc Bibliotek”
w bibliotekach wielkich miast i małych miejscowości, wieczorową porą odbywały się imprezy promujące czytelnictwo, które trwały
aż do białego rana.  

Najwięcej osób niosących flagę jednocześnie
W kategorii tej możemy jednocześnie wyróżnić zarówno Rekord Polski, jak i rekord Guinnessa. Polska flaga była niesiona
przez wszystkich mieszkańców Piły (ok. 74 tys.)  w województwie wielkopolskim.
 
Najliczniejsza lekcja kodowania
10 grudnia 2015 roku w Krośnie odbyła się próba ustanowienia nowego rekordu Polski. W wydarzeniu uczestniczyło 220 uczniów! 
 
Najdłuższa linia z grillowanych kurczaków
7 czerwca 2015 w Rzezawie odbyła się próba ustanowienia rekordu Polski na najdłuższą linię z grillowanych kurczaków – 43 m.
 
Największy racuch z jabłkami
 Do wykonania największego w Polsce racucha z jabłkami użyto 10 litrów kefiru, 6 kg mąki, 25 jajek, 1 kg cukru, 10 kg jabłek, 3 litry 
wody, 2 litry oleju rzepakowego, a także cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i sól. Średnica wyniosła 2 m i 1 cm.

Pokonanie jak największej liczby schodów na rowerze
30 stycznia 2018 r.  w Dubaju Krystian Herba pobił rekord Guinnessa, pokonując na rowerze 2040 schodów w najwyższym hotelu
na świecie - Rose Rayhaan by Rotana. Rzeszowianin dokonał tego w zdumiewającym czasie 1 godziny, 13 minut i 41 sekund, co 
dawało średnio 50 sekund na każde piętro, których było 91. Krystian trenuje od 17 lat i w tym czasie zdobył na rowerze m.in. Pałac 
Kultury i Nauki w Warszawie oraz najwyższy budynek w Europie pod względem ilości pięter - wieżowiec Messe Turm
we Frankfurcie - 257 metrów wysokości i 63 piętra.

Największej liczba osób podróżujących jednym autobusem
Rekord Guinnessa w jak największej liczbie osób podróżujących jednym autobusem został pobity 9 stycznia 2011 roku
we Wrocławiu. 374 osób wepchnęło się do środka komunikacji miejskiej, który następnie przejechał 50 metrów.

Największy słomkowy kapelusz na świecie
Podczas Dni Koziegłowów 2006 stworzono największy słomkowy kapelusz na świecie. Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
uplotły nakrycie głowy o wymiarach 2,6 m (wysokość), 6,65 m (średnica) i 21,9 m (obwód ronda).

Największy na świecie tort w kształcie piramidy
Cukiernicy z Rzeszowa zrobili największy na świecie tort w kształcie piramidy. Do jego produkcji zużyto 3200 jaj, 30 kg mąki 35 kg 
orzechów, 200 kg czekolady, 100 kg cukru, 200 kg powideł porzeczkowych, 60 kg masła, 3 kg kawy i 10 litrów spirytusu.
Jego pieczenie i przygotowanie zajęło 20 cukiernikom prawie tydzień.

NIEKONWENCJONALNE REKORDY GUINESSA

1. W Polsce jest 908 miast.
2. We wsi Piątek, 33 km od Łodzi, znajduje się dokładny środek Polski.
3. Do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie użyto około 35 milionów cegieł.
4. Od 1973 do 2000 roku wyprodukowano 4 671 585 Fiatów 126p, zwanych popularnie "maluchami".
5. 20 grudnia 1991 roku Polska została podłączona do globalnego Internetu.
6.  Podczas II wojny światowej zginęło ponad 16 % obywateli Polski.
7. Pierwszy grosz wybity został w 1367 roku.
8. Moneta 5 złotych została w 1996 roku uznana za najbardziej zaawansowaną technologicznie monetę obiegową na świecie.
9.  W Sudetach znajduje się 15 wygasłych wulkanów, których ostatnia aktywność miała miejsce 20 milionów lat temu.  
10. W Polsce jest 3090 ulic o nazwie "Polna".
11. Polska jest największym producentem jabłek w Europie.
12. W województwie wielkopolskim znajduje się miejscowość o nazwie Koniec Świata. Mieszka w niej jedna osoba.
13. Najpopularniejszym "łamańcem językowym" jest: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
14. Warszawa i Lwów jako jedyne miasta zostały uhonorowane orderem Virtuti Militari.
15. Najczęściej oglądanym filmem w historii polskiej kinematografii jest film "Krzyżacy". Od 1987 obejrzało go ponad 32 miliony osób.
16. W średniowieczu na ziemiach Polski bobra uznawano za rybę, ponieważ większość czasu spędza w wodzie i ma "łuskowaty" ogon.
17. Bielik zwyczajny, który znajduje się w godle Polski, tak naprawdę należy do jastrzębi, a nie orłów.
18. W latach 1918-1945 województwo lubelskie, jako jedyne nie przylegało do granicy państwa.
19. W XVII wieku język polski był językiem międzynarodowym, bardzo popularnym we wschodniej Europie.
20. W Polsce według statystyk średnio jedna osoba czyta 56 minut dziennie.  
21. Na terenie Polski założonych zostało ponad 14 000 000 kont na Facebooku.  
22. Przy ul. Złotej w Warszawie znajduje się najwyższy budynek mieszkalny w Europie.
23. 80% telewizorów i monitorów z Europy są produkowane w Polsce.

CIEKAWOSTKI O POLSCE:



GDZIE NA MAJÓWKĘ ?
Korzeniowy Dół

Uważany jest za najpiękniejszy z kazimierskich wąwozów. O każdej porze roku 
można tam spotkać turystów, którzy na własne oczy postanowili zobaczyć
te niezwykłe poczynania Matki Natury. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego 
niezwykłego miejsca.
Dlaczego Korzeniowy Dół nazywamy głębocznicą, a nie wąwozem lub jarem?
Otóż geografowie badający powstanie tego niezwykłego elementu krajobrazu 
zaobserwowali, że niektóre doliny wymyte przez wodę w miękkim lessie mają profil 
litery V, a niektóre – litery U. Głębocznice oplatają korzenie drzew tworzące 
niezwykłe kompozycje.

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to wielka przestrzeń odkrywania mechanizmów uczenia się
i procesów poznawczych dzieci i dorosłych. Ponad tysiąc osób każdego dnia korzysta
z eksponatów, pokazuje, w jaki różny sposób można się uczyć i odkrywać świat.
Bada i analizuje te procesy. W 2016 roku ośrodek uzyskał status jednostki badawczej.

Sekretny Ogród

Pierwszy w Polsce rodzinny park tematyczny stworzony w oparciu o oryginalną 
baśniową historię. Wśród setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne 
krainy zamieszkiwane przez niezwykłe istoty. Każda z krain to sensoryczne pole 
doświadczeń, stymulujące rozwój i wyobraźnię. Wszystkie atrakcje to wyzwania 
budujące pewność siebie i poczucie wartości. Całość to przygoda, kontakt
z naturą i ciekawie – a przede wszystkim wspólnie spędzony czas.

Farma Iluzji

To zadziwiająca kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych z nutą edukacji podaną
w bardzo przyjaznej formie.  Jest to także miejsce do aktywnej zabawy, wypoczynku,
a nawet swobodnego piknikowania ( grille i ogniska). Atrakcję tę wyróżnia wyjątkowa, 
luźna atmosfera, która sprawia, że większość gości spędza tu cały dzień, a dzieci przy 
wyjściu prawie zawsze pytają rodziców: "Kiedy wrócimy?" :)

JuraPark Bałtów

Pierwszy park z dinozaurami w Polsce. Jego lokalizacja jest nieprzypadkowa, 
park powstał bowiem w miejscu odkrycia tropów górnojurajskich dinozaurów. 
Na terenie parku obejrzeć można około 100 modeli dinozaurów w skali 1:1, 
pobawić się na placu zabaw, zwiedzić Muzeum Jurajskie. Obok JuraPark Bałtów 
zlokalizowane są dodatkowe atrakcje, takie jak: Zwierzyniec Bałtowski, 
Sabathówka, Ośrodek Jazdy Konnej, Szwajcaria Bałtowska, kolejka 
grawitacyjna 'Rollercoaster' i inne. 

NIEZBĘDNIK MŁODEGO PODRÓŻNIKA
Gdy wyruszasz w podróż, zabierz ze sobą:

- wygodne buty,

- ubrania niewymagające prasowania,

- bluzę lub polar,

- płaszcz przeciwdeszczowy,

- kosmetyki do higieny codziennej,

- apteczkę,

- latarkę i mapę,

- butelkę z wodą

i najważniejsze - dobry humor !



QUIZ:

1.Ile trzeba wykonać czynności, żeby włożyć 
słonia do lodówki?

a) 2       b) 3       c) 4       d) dużo

2.Jak się witają papieże?

a) dzień dobry                          b) szczęść Boże

c) jest tylko jeden papież          d) nie witają się

3.Które koło w samochodzie się nie kręci?

a) wszystkie się kręcą               b) z przodu

c) z tyłu                                     d) zapasowe

4.Mówi się rękami czy ręcami?

a) ustami                                  b) ręcami        

c) rękami                                  d ) nie wiem   

5. Wstajesz o godzinie 9:00, a kładziesz się spać
o godzinie 8:00. Ile godzin śpisz?

a) 13 godzin                             b) 1 godzinę

c) 10 godzin                             d) 26 godzin

6. Na dachu kurnika kogut zniósł jajko. Na którą stronę
ono spadnie?

a) prawą           b) lewą         c) kogut nie znosi jajek             d) żadną

7. W domku było coś, i, nic. Coś wyszło oknem, a nic drzwiami.
Co zostało w domku?

a) i                             b) nic                            c) coś

8.Na trzepaku było 10 wróbli, Myśliwy zabił jednego. Ile zostało?

a) 5                     b) 9                           c) 10                        d) 0

9. Jak mówimy poprawnie?

a) w cudzysłowie           b) w cudzysłowiu

c) żadna forma nie jest poprawna

 

10.W jakim miesiącu najlepiej kosi się siano?

a) sierpniu

b) marcu

c) lipcu

d) żadnym
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Dariusz Jabłoński - polski zapaśnik. Startował na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie (1996, 8. miejsce), 
Sydney (2000), Atenach (2004). W 2003 zdobył tytuł mistrza świata. Czterokrotnie stawał na podium 
mistrzostw Europy, w tym na najwyższym stopniu w 1997 (ponadto srebrny medal w 1999 oraz brązowe 
medale w 2001 i 2002). Dziewięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski (1994, 1996, 1998-2004).

Piotr Jabłoński - polski zapaśnik. Siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w wadze papierowej
i muszej (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002), trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata 
(1994, 1995, 1997). Wywalczył dwa srebrne medale na mistrzostwach świata juniorów (1993, 1995)
i brązowy medal mistrzostw Europy juniorów (1993). W 1996 wystartował na Igrzyskach Olimpijskich
w Atlancie, zajmując 15. miejsce w wadze papierowej

Andrzej Głąb - polski zapaśnik, wicemistrz olimpijski. Walczył w stylu klasycznym, w wadze papierowej 
(do 48 kg). Największy sukces odniósł na olimpiadzie w Seulu 1988, gdzie zdobył srebrny medal. 
Kilkakrotnie startował w mistrzostwach świata i Europy, zajmując czołowe miejsca, ale nie zdobył 
medalu. Trzykrotnie był mistrzem Polski.

Katarzyna Krawczyk - polska zapaśniczka. Jej największym sukcesem jest brązowy medal mistrzostw 
Europy  w  kategorii do 55 kg oraz złoto wojskowych mistrzostw świata 2014 w amerykańskiej bazie 
McGuire–Dix–Lakehurst. Zawodniczka MKS Cement Gryf Chełm. 

Marek Abramowicz - polski naukowiec, astrofizyk. Autor przeszło 200 prac naukowych z zakresu 
ogólnej teorii względności, astrofizyki wysokich energii, teorii akrecji, czarnych dziur, figur równowagi 
gwiazd i innych. 

Ernest Bejda - polski prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2006–2009 zastępca szefa Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, od 2015 p.o. szefa CBA, od 2016 szef tej instytucji.

CHEŁMIANIE, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCES



KĄCIK HUMORU ;)



Baran 21.03 - 20.04 

Przyjaźń: Zacieśnij więzi z innymi.
Przyjemności dostarczy ci czas spędzony
z przyjaciółmi.
Szczęśliwe dni: 5.05, 13.05 

Bliźnięta 22.05 - 21.06

Przyjaźń: Świat stanie przed tobą otworem. 
Pod wpływem przyjaciół zmienisz swój punkt 
widzenia na wiele kwestii. To dobry okres na 
wszelkie wspólne wypady ze swoimi 
znajomymi. 
Szczęśliwe dni: 6.05, 10.05.

              Rak 22.06 - 23.07 

Przyjaźń: Ludzie, którzy staną na twojej 
drodze, zostaną twoimi przyjaciółmi. Pamiętaj 
jednak, że każdy  twój nieodpowiedni wybryk 
oddali ich od ciebie.
Szczęśliwe dni: 1.05, 24.05

Byk 21.04 - 21.05 

Przyjaźń: Nie deklaruj się, że komuś pomożesz, 
dopóki nie dowiesz się, o co konkretnie chodzi. 
Ogranicz również zaufanie do przypadkowo 
poznanych ludz i ,  bo możesz stać s ię , 
łatwowierny.
Szczęśliwe dni: 8.05, 25.05

Lew 24.07 - 23.08

Przyjaźń: Dostaniesz od przyjaciół cenne rady. 
Możliwe, że właśnie dzięki nim uda ci się 
uniknąć błędów, które ciągle popełniasz. 
Szczęśliwe dni: 3.05, 20.05

Panna 24.08 - 23.09

Przyjaźń: Jeżeli nudzisz się wyjdź z 
przyjaciółmi do pizzerii. Spotkasz fajnych ludzi 
i wspaniale spędzisz czas.
Szczęśliwe dni: 7.05, 21.05

Waga 24.09 - 23.10 

Przyjaźń: Twoi znajomi sprawią, że przestaniesz 
myśleć o problemach i trudnych dla ciebie 
sprawach.  Pozwól  im,  aby oderwal i  c ię
od wszystkich spraw.
Szczęśliwe dni: 2.05, 16.05

             Skorpion 24.10 - 22.11 

Przyjaźń: Przestań myśleć o tym, co było i kto 
cię zranił.  Czeka cię jakaś niespodzianka, 
która przyjdzie w najmniej spodziewanym 
momencie.
Szczęśliwe dni: 12.05, 29.05

             Strzelec 23.11 - 21.12 

Przyjaźń: Twoi znajomi poczują się przez 
ciebie odrzuceni. Porozmawiaj z nimi szczerze 
i wyjaśnijcie sobie wszystkie nieporozumienia.
 Szczęśliwe dni: 9.05, 14.05

             Koziorożec 22.12 - 20.01 

Przyjaźń: Okażesz przyjaciołom więcej 
serdeczności.  Nawet nieprzyjemne uwagi 
niektórych osób przyjmiesz teraz z uśmiechem.
Szczęśliwe dni: 18.05, 31.05

Wodnik 21.01 - 19.02 

Przyjaźń: Lato będzie ci sprzyjać. Spełnisz swoje 
najskrytsze marzenia i wraz z przyjaciółmi 
przeżyjecie wiele niezwykłych przygód. 
Szczęśliwe dni: 17.05, 23.05

             Ryby 20.02 - 20.03
 
Przyjaźń: Pamiętaj, każdy dzień może wnieść 
do twojego życia coś niezwykłego. To dobry 
czas na spotkania z przyjaciółmi i oddawanie 
się swojemu hobby.
Szczęśliwe dni: 4.05, 28.05

HOROSKOP WRÓŻKI KLEMENTYNKI

1. Symbol Polski, którym jest biały orzeł na czerwonym tle. 
2. Są nimi np. Śniardwy, Mamry lub Łebsko.
3. Państwo, z którym graniczymy od strony zachodniej.
4. Przedstawiciel władzy w państwie wybierany w wyborach.
5. Jest nim Mazurek Dąbrowskiego. 
6. Stolica Polski.
7. Miasto, w którym znajduje się Morskie Oko.
8. Polskie morze.

* „Buntowniczka z pustyni” Hamilton Alwyn - książka opowiada historię odważnej

i zbuntowanej dziewczyny o wielkim sercu, która nie boi się sprzeciwu i życia w biegu.

* „Światło” Jay Asher – Poruszająca opowieść o miłości i wybaczeniu, o drugiej szansie 

i sile plotki. Love story dla młodzieży i o młodzieży.

* „Gdzie niebo mieni  się czerwienią” Lisa Lueddecke – Przepełniona magią

i niezwykłą mitologią klimatyczna powieść fantasy z lodową wyspą Skane oraz jej 

mieszkańcami, których historia przyspiesza bicie serca.

* „Ponad wszystko” Nicola Yoon – Przepiękna historia o życiu, miłości – zarówno tej 

romantycznej, jak i rodzicielskiej, a także tęsknocie i ryzyku.

BESTSELLERY DLA MŁODZIEŻY 
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Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bolesława Zygmunta Wirskiego

w Chełmie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ÓSEMKOWYCH WIEŚCI:
 Dziennikarze:
•  Martyna Fic
•  Aleksandra Kostecka
•  Martyna Lewkowicz
•  Lidia Mazurek
•  Agata Mikulska
•  Natalia Misiec
•  Zuzanna Południuk
•  Oliwia Rutkowska
•  Aleksandra Tyszek

 Opiekunowie:
•  p. Agata Wojtasiuk  
•  p. Paweł Kudyba

Wyszcze__ ając z_ by, up__ ednio spoj__ awszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na podchorą__ ego, [rz/ż] [em/ę] [rz/sz] [rz/ż] [rz/ż]
swojego p__ yjaciela, rozej__ ał się wte i wewte bo__ ater naszej __ istorii - ponadtrzydziestoletni [rz/sz] [ż/rz] [h/ch] [h/ch]
Joa__ im. Dookoła otaczała go __ orda roz__ isteryzowanych fanek ośmioosobowego zespołu Pę__ e__ , [h/ch] [ch/h] [ch/h] [ch/h] [rz/ż]
którego był wokalistą. P__ łgłosem zaklął, bądź co bądź miał p__ źnojesienną __ andrę i był nieco __ imeryczny, [ó/u] [ó/u] [h/ch] [h/ch]
jak przystało na gwiazdę. Wokół same śmiechy-chichy z nie wiadomo czego. ,,Niechby ta __ eńska t__ __ dka [ż/rz] [rz/ż] [u/ó]
doceniała moje wokalizy w C-dur i c-moll, cieszące się niesłabnącym uznaniem w opinii krytyk__ w muzycznych'' - myślał [u/ó]
Joa__ im, na pewno nie czuj__ c się zbyt k__ fortowo, otoczony przez taką wata__ ę. Jednakże wszystkie [h/ch] [on/ą] [om/ą] [h/ch]
quasi-fanki naprawdę dą__ yły tylko do zdarcia zeń __ or__ etowej koszuli z sutym __ abotem. Pół siedząc,[ż/rz] [ż/rz] [rz/ż] [ż/rz]
pół leżąc, rad nierad udzielał wywiadu, na łapu-capu rozdawał autografy wyglądające niczym jakieś bo__ omazy i spoglądał [h/ch]
spode łba na tę dziewczęcą __ ałastrę.[h/ch]

ARCYTRUDNE DYKTANDO – sprawdź swoje umiejętności.
 Skreśl błędne zjawisko ortograficzne.

1. Taboo - Twoim zadaniem będzie przekazanie swojej drużynie jak największej ilości haseł, jednak bez 
wypowiadania określonych słów. Uwaga, przeciwnicy czają się na Twój błąd i jeśli choćby wspomnisz dowolne
ze słów tabu, tracicie punkt.

2. Spadające małpki - polega na tym, że w żółtym pniu palmy umieszczamy różnokolorowe patyczki. Do palmy 
wrzucamy małpki, które zaczepiają się ogonami o patyczki. Następnie rzucamy kostką i w zależności od tego, jaki 
kolor wyrzucimy - taki wyciągamy patyczek z palmy. Zadanie polega na tym, aby patyczek wyciągnąć tak, żeby 
małpki nie spadły.

3.  Jenga - to zręcznościowo-umysłowa gra towarzyska, w którą grać może każdy. Gra polega na tym, że budujemy 
z drewnianych klocków wieżę, a następnie kolejno każdy z graczy wyciąga z wieży jeden klocek i układa
go na górze. Cel zabawy polega na ustawieniu jak najwyższej wieży. Przegrywa oczywiście ten, kto, wyciągając 
klocek, przewróci wieżę. 

4. 5 sekund - to gra towarzyska polegająca na losowaniu przez gracza karty z pytaniami. Gracz ma jedynie
5 sekund na udzielenie poprawnych odpowiedzi. Wygrywa ten, komu uda się jako pierwszemu przejść planszę. 

5. Monopoly - opiera się na handlu nieruchomościami. Gracze mają szansę obracać pieniędzmi, nabywać nowe 
nieruchomości lub je tracić czy sprzedawać. Sukces i wygrana zależą od mądrze przeprowadzonych inwestycji. 

6. Scrabble - polega na układaniu na planszy słów w sposób przypominający krzyżówkę, oprócz znanych słów 
często musimy wymyślać nowe. Zabawa świetnie sprawdza się w gronie rodzinnym lub towarzystwie znajomych. 
Wymaga od uczestników koncentracji i umiejętności szybkiego kojarzenia.

                                                                                             Miłej zabawy!

POPULARNE GRY PLANSZOWE:
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