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Dzień Świętego Wojciecha 
 

25 kwietnia obchodziliśmy po raz pierwszy Dzień Świętego 
Wojciecha. Poznaliśmy życie świętego, by potem móc 
odpowiadać na pytania, wykonywać prace plastyczne i grać 
w planszową(ścienną!) grę ☺ 
Gra była niezwykle ciekawa, a rywalizacja zacięta. 
Odpowiadali nie tylko zawodnicy, ale i całe 
drużyny. W tym trudnym zmaganiu wygrała 
grupa Kasi Weber, ale po części wszyscy 
wygraliśmy, ponieważ dowiedzieliśmy wielu 
ciekawych faktów z życia świętego, który jest 
przecież patronem Polski. 
 
 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTO ŚCI 

na miesiąc czerwiec na rok szkolny 2012/2013 
 

3 czerwca wycieczka z okazji  
Dnia Dziecka☺ 

21 czerwca Piknik Rodzinny 
28 czerwca Zakończenie Roku Szkolnego! 

 
 
Z serii Duszek przedstawia... 
 

Czy wiecie ile jest piosenek wiosennych?  
Duszek też nie wiedział dopóki nie sprawdził i nie stwierdził, że całe 
mnóstwo! 
Czy ktoś nie zna piosenki Marka Grechuty, „Wiosna, ach to ty”?, albo 
Skaldów „Wiosna”. Duszek postanowił poszukać dalej i aż oczy przecierał 
ze zdumienia, nad ilością takich piosenek. Oto niektóre z nich: 
Czesław Niemen – „Nim przyjedzie wiosna” 
Małgorzata Ostrowska – „Wiosna kwiaty rozdaje” 
Kabaret OTTO – „Wiosenne senne słońce” 
Krzysztof Klęczą – „Wiosenna miłość” 
Łucja Prus – „Szedł chłopiec z swoją dziewczyną”, itd. itp. 
 
A Wy? Spróbujcie znaleźć więcej takich piosenek! :D 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota redakcyjna 
 

Maj już się kończy i trzeba 
przyznać, że minął jak  
z przysłowiowego bicza strzelił! 
Nawet człowiek nie zauważył 
kiedy mijał, minął i przeminął ☺ 
W tym roku po raz pierwszy 
obchodziliśmy święto Wojciecha – 
patrona Polski. Czy teraz wejdzie 
to święto do corocznego 
kalendarium naszych szkolnych 
obchodów? Kto wie! Może 
zrobimy referendum szkolne jakie 
święta chcielibyśmy obchodzić?;) 
W Oczku pamiętamy też, że 
minęły nasze Narodowe Święta 
Majowe, dlatego pojawiły się tu  
i ówdzie flagi. 
W czerwcu czeka nas wiele imprez 
na które długo czekamy- Dzień 
Dziecka, piknik rodzinny  
i wreszcie Zakończenie Roku 
Szkolnego! Same najmilsze 
imprezy, prawda?;) 
W tym numerze jak zwykle - 
relacja z imprezy, łamigłówki 
wykonane przez dziewczyny 
 z klasy 2, kącik Kasi, a w nim 
druga część ciekawostek  
o przysłowiach, kolejny fragment 
książki Kasi i duszek Bonifacy, 
który zawsze ma dużo do 
powiedzenia☺ 
 

W imieniu redacji – Duszek 
Bonifacy! 
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Kasia Gał ązka i Julka Staniewska 
 

    

Projekt Kasia 
  

    Poszukiwania tajemniczego skarbu. 
 
Zamyślony, Kajetan, Zosia i Bogdan 
zaopatrzeni w kompas, prowiant 
(jedzenie, woda), śpiwory, koce  
i rzeczy osobiste wyruszyli na 

poszukiwanie skarbu. Pogoda im sprzyjała. Pod koniec dnia 
Bogdan siedząc na czubku masztu zobaczył piękną wyspę. 
-Hura! Widzę ląd! Zameldować kapitanowi Kajetanowi! 
Kajetan spojrzał na mapę. Razem z Zofią dokonali odpowiednich 
obliczeń i wydał rozkaz-Kierunek wyspa! 
Kiedy przybili do brzegu, okazało się, że była kolorowa i bardzo 
bajkowa wyspa. Tuż przy brzegu Zamyślony zauważył kwiat. 
Patrzcie jaki piękny! I jak pachnie! 
Nagle usłyszeli: A psik! 
-Co to? 
-To w głębi wyspy-zauważyła Zosia. 
-To co robimy? - zapytał Bogdan. 
-Sprawdźmy! – zdecydował kapitan Kajetan. 
-Bądźcie ostrożni i przygotowani na niespodzianki –
dodał.     

 

Kącik ciekawostek,  
czyli czy wiesz, że… 
 
Przysłów i powiedzeń jest 
w polszczyźnie bez liku.  
 
O genezie przysłów, jak zauważa 
Witold Paweł Cienkowski, 
językoznawca, krąży nieraz wiele 
anegdot, z których każda przypisuje je 
komu innemu. - Większość przysłów 
jest anonimowego pochodzenia. Ich 
genezą zajmują się paremiolodzy, 
którzy podają niejednokrotnie różne 
ich interpretacje - wyjaśnia  
prof. Jurkowski.  
Przed stu laty Władysław Syrokomla 
wpadł na pomysł cyklu gawęd 
ilustrujących motywy zaczerpnięte 
z przysłów. Napisał wtedy m.in. 
historię, która zdobyła dużą 
popularność, a nawet weszła 
do czytanek szkolnych. Zaczynała się 
słowami "Żył Matysek, chłop, przed 
laty" i opowiadała o człowieku 
nieużytym, którego spotkała 
za to ciężka kara - z bogacza stał się 
nędzarzem. Matysek (od Maciej, 
Maciuś) z przysłowia "Przyszła kryska 
na matyska" to jednak nie chłop, lecz 
niesforny kot z bajki Franciszka 
Morawskiego "Kot i szczur stary", 
w której do kota udającego wisielca 
zwraca się mysz takimi słowami: 
"Przyszła kryska na matyska i oto 
dynda". Przysłowie znaczyłoby zatem, 
jak objaśnia Julian Krzyżanowski, 
że spryciarzowi długo wszystko 
uchodziło płazem, gdy nagle nastąpiła 
katastrofa. To była owa 
niespodziewana "kryska", czyli 
"kreska", kładąca kres myśliwskim 
apetytom i wyczynom matyska.  
 
 
cd. info o przysłowiach w następnym 

nr „Oczka� 

 
http://www.wprost.pl/ar/18
42/Przyslowiowa-Polska 
 
 


