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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!
W czerwcu, lipcu i sierpniu urodziny obchodzą:
6 czerwca
Tymoteusz Walec

10 czerwca
Zachary Nyczkowski

24 czerwca
Ala Wojnarowicz

28 czerwca
Amelka Bednarski

30 czerwca
Natalia Zając

14 lipca
Jaś Borkowski

20 lipca
Otto Bettman

4 sierpnia
Alexa Durzewski

13 sierpnia
Ania Steen

15 sierpnia

17 sierpnia

Jennifer Garbiec

Claudia Pietrzak

19 sierpnia

23 sierpnia

Dominik Miguła

Marcin Anforowicz

24 sierpnia
Zosia Milkowski

26 sierpnia
Kayla Nasheed

28 sierpnia
Filip Wilk

Najciekawsze miejsca do zobaczenia w USA
- Grand Canyon National Park
- Yellowstone National Park
- Disneyland – w Anaheim, CA lub Disney World w
Orlando, FL
- Los Angeles, gdzie można zobaczyć znak
Hollywood, Universal Studios czy Hollywood Walk
of Fame
- Biały Dom i The Mall w Waszyngtonie, gdzie
można zobaczyć Lincoln Memorial, Washington
Monument czy budynek kongresu Stanów
Zjednoczonych (National Capitol)
- Niagara Falls w stanie Nowy Jork
- Statua Wolności i Ellis Island w Nowym Jorku
- Space Needle i EMP w Seattle
- Georgia Aquarium w Atlancie
- Mount Rushmore i Black Horse w Południowej
Dakocie
- Gateway Arch w St. Louise, MO
Wiersz o plaży
Pogubiłam dni na plaży, leżą jak muszelki
zagrzebane w piasku, między kamykami.
Morze falą je zagarnia, wielkie morze i ja
sami tu jesteśmy.
Jeszcze tylko słońce, wabi ścieżką w toni
iść nią i poszukać, lecz kto dni dogoni?
Nawet gdybym poszła, złotą ścieżką w fale
to dnie niepotrzebne byłyby mi wcale.

Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.

Więc szukać nie będę zostaną na plaży
jeszcze więcej ich potracę, aby potem marzyć.
I tęsknić za dniami, które fala zmyła
a morzu zostawić pamiątkę, że tu byłam.
Puerto de Mazarrón
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Wakacyjne pomysły
1. Nowy sport - Nigdy nie jest za późno żeby
zacząć uprawiać nowy sport. Nie trzeba mieć
profesjonalnego trenera - można samemu
pokopać piłkę nożną w ogrodzie lub pograć w
koszykówkę z rodzeństwem.
2. Stoisko lemoniady/ ciastek - Czy chcesz coś
kupić, ale nie masz pieniędzy? Fajnym
sposobem, aby zarobić trochę pieniędzy to
sprzedawanie lemoniady, ciastek, bransoletek,
itd. W gorący dzień, każdy chętnie wypije
trochę zimnej lemoniady, więc “business”
będzie dobry.;)
3. Maraton Książek - czytanie to bardzo
pożyteczny sposób na spędzenie czasu. W
czasie wakacji, zamiast siedzieć przy
komputerze, poczytaj sobie. Znajdź jakąś fajną
serię książek lub pojedynczą książkę (na
przykład coś ze starych Delfinków lub te, które
dostajecie w nagrodę na zakończenie roku
szkolnego) i czytaj! A jeszcze można coś
wygrać – np. King County Library System, co
roku organizuje konkursy czytelnicze i oferuje
nagrody dla tych, którzy dużo czytają...
4. Bitwa balonami wodnymi - w gorący, letni
dzień każdy by chętnie poszedł na basen lub
plażę, ale nie zawsze się da. Ochłodzić się
można, więc i w domu - zabawa z wodą, którą
można urządzić to bitwa balonami! Napełnij
balony wodą i z rodzeństwem lub przyjaciółmi
porzucajcie nimi w siebie. To w ogóle nie boli,
ale na pewno ochłodzi.;)
5. Podróż po okolicy - Po co marnować słoneczny
dzień, kiedy można wyjść na dwór? Razem z
przyjaciółmi zróbcie mapę okolicy. Dajcie
wszystkim ulicom fajną nazwę na przykład
Ulica Tulipanów. Potem przejedźcie się na

rowerach i poszukajcie jakiś fajnych
listków lub kamyków na pamiątki.

Wszystkim naszym czytelnikom
życzymy udanych wakacji pełnych
niezapomnianych wrażeń i przygód!
Czekamy na Was we wrześniu!

Na wesoło 
Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki:
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze....zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.
Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!
Jasiu - pyta się pani - biorąc pod uwagę twoje lenistwo,
jakim zwierzęciem chciałbyś być?
- Wężem.
- A dlaczego?
- Bo leże i idę...
- Wziąłeś prysznic? - pyta pani Jasia na kolonii.
- No tak, jak coś zginie to zawsze jest na mnie!

Przepis na lody nutellowe
2.5 szklanki mleka w temperaturze pokojowej
1.5 szklanki śmietany kremówki w temperaturze
pokojowej
300-350g nutelli
Mleko połączyć ze śmietaną. Dodać nutellę i bardzo
dobrze wymieszać - najlepiej mikserem. Dobrze
schłodzić w lodówce. Schłodzoną mieszankę
śmietankowo nutellową powoli wlewać do miski
maszyny do robienia lodów z włączonym
mieszaniem. Dolewać pozostałą masę nie
przerywając mieszania; całość mieszać aż do
momentu, gdy masa dobrze zgęstnieje, czyli około
20 minut. Przełożyć do szklanego lub pastikowego
naczynia; chłodzić minimum 5 godzin. Pamiętajcie,
że miska do mieszania lodów musi być bardzo dobrze

schłodzona - typowo zalecane jest by stała w zamrażalniku
minimum 24 godziny przed robieniem lodów. Lody
możemy zrobić również i bez maszynki do lodów - wówczas
połączoną śmietanę z nutellą wstawiamy od razu do
zamrażalnika. Co 30 minut masę dobrze mieszamy, by
nasze lody porządnie się zamroziły i nie powstały w nich
kryształki lodu. Podajemy lody same, z owocami lub polane
sosem owocowym. Smacznego!

