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Kogel – Mogel 
 20 grudnia w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, 

odbył się międzyszkolny konkurs pięknego czytania baśni pt. "Czerwony Kapturek w 

mieście".  W kategorii klas I - II pierwsze miejsce zajął nasz uczeń Andrzej Bereś (kl. II). 

 9 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Języka 

Angielskiego „Adventure with English”, w którym wzięło udział trzech szóstoklasistów z 

naszej szkoły. Michał Szykuła zajął pierwsze miejsce. 

 9 stycznia szóstoklasiści pisali próbny sprawdzian przygotowany przez wydawnictwo 

„Operon”. 

 10 stycznia 2014 odbył się XIV Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, który stał się już 

tradycją naszej szkoły i – jak co roku – cieszył się dużym zainteresowaniem. Wystąpiło 37 

uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne.  
Ciąg dalszy na stronie 2. 



 10 stycznia - tuż przed ogólnopolskim finałem XXII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy - uczniowie naszej szkoły kwestowali na rzecz dzieci i osób starszych. W sumie 

zebrano  287 złotych  i 2 grosze.      

 15 stycznia pierwszoklasiści zaprosili do szkoły Babcie i Dziadków, którym zaprezentowali 

piękny program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Renaty Tokarz.  

 16 stycznia odbyło się półroczne spotkanie z rodzicami. 

 17 stycznia piątoklasiści zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. 

 10 i 17 stycznia odbyły się rozgrywki Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. 

 17 stycznia wszyscy uczniowie bawili się na zabawie karnawałowej, zorganizowanej w 

szkole przez Radę Rodziców. 

 Od 20 do 24 stycznia – podczas ferii zimowych – uczniowie mogli uczestniczyć w wielu 

atrakcyjnych zajęciach, zorganizowanych w szkole, w kinie i kręgielni. 

 W styczniu i lutym odbyły się kolejne zawody Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego z 

udziałem naszych reprezentantów. 

 5 lutego Dalia Adamowicz (kl. V) i Michał Szykuła (kl. VI) uczestniczyli w wojewódzkim 

etapie konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. 

 11-12 lutego pani Lucyna Bilut zorganizowała Szkolny Turniej Badmintona. 

 19 lutego w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie uczniowie klasy IV i VI obejrzeli 

spektakl „Tim Talar albo sprzedany śmiech”. 

 20 lutego w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Frazeologiczny pt. „Zostań mistrzem słowa”. Naszą szkołę reprezentowali Kacper 

Błachowiak (kl. V) oraz Michał Szykuła (kl. VI). 

 22 lutego w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie odbył się trzeci turniej z cyklu 

Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. 

 22 lutego w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie uczniowie klasy IV 

i V uczestniczyli w turnieju siatkówki, zorganizowanym w ramach Podkarpackiej Akademii 

Siatkówki. 

 26 lutego uczniowie klasy VI odwiedzili Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie. 

 27 lutego w Michał Szykuła i Jakub Dereń (kl. VI) reprezentowali naszą szkołę w II etapie 

Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Obszary chronione województwa 

podkarpackiego”, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. 

__________________________________________________________________________ 

Szkolna sonda 
 

Uczniowie klas IV-VI uczestniczący w naszej sondzie odpowiedzieli tym razem na 

następujące pytania: 

1. Czy dasz komuś walentynkę? 
tak – 31     nie - 19 

2. Czy wiesz, jak bezpiecznie korzystać z internetu?  

tak – 41     nie - 9 

3. Czy wyjeżdżałeś gdzieś podczas ferii zimowych? 

tak – 28     nie – 22 

 

Sandra Bojarska, Kamil Bobola, VI 



Wywiad numeru 
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego w lutym, 

zamieszczamy rozmowę z panią pedagog Magdaleną Sobalą-Kujdą. 

- Dzień dobry. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jakie zagrożenia czyhają na nas 

w sieci? 

- Przede wszystkim można trafić na niebezpieczne osoby – naciągaczy oraz ludzi 

podających się za waszych rówieśników. 

- Jakich danych nie powinniśmy podawać w internecie? 

- Na pewno nie wolno podawać danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu. Nie można też 

ujawniać stanu majątkowego rodziców, a także publikować niektórych zdjęć. 

- Czego jeszcze nie można robić w sieci? 

- Tak jak wcześniej wspomniałam, nie należy umieszczać osobistych zdjęć, umawiać się z osobami 

poznanymi przez internet. Nie należy też np. „ściągać”, czyli kopiować zadań, wypracowań i 

podawać jako swoje. 

- Czy można ściągać z internetu gry lub filmy? 

- Raczej nie, bo jest to piractwo. 

- W jaki sposób można uzależnić się od internetu? 

- Spędzając zbyt dużo czasu przy komputerze. 

- Dziękujemy Pani za rozmowę, do widzenia! 
 Z panią pedagog rozmawiały: Julia Chołody i Zuzia Gabrowska (kl. VI) 

_____________________________________________________________________ 

Z wizytą w teatrze 
 Na ten dzień czekaliśmy dość długo. Już kilka tygodni wcześniej nauczyciele 

poinformowali nas, że 15 lutego odwiedzimy Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 W środę przyszliśmy do szkoły elegancko ubrani i około godziny 10.30 wsiedliśmy do 

autokaru, który czekał przed budynkiem szkoły. Do teatru wybrała się z nami także klasa IV pod 

opieką swojej wychowawczyni i pani pedagog.  

 Po przybyciu na miejsce zostawiliśmy w szatni nasze okrycia. Następnie udaliśmy się na 

widownię i zajęliśmy wyznaczone miejsca w pierwszych rzędach. Wkrótce zgasło światło i 

punktualnie o 11.00 rozpoczął się spektakl pt. „Tim Talar albo sprzedany śmiech”. Niespodziewanie 

dla wszystkich rozległa się głośna muzyka, na widowni pojawili się aktorzy i – rzucając cukierki – 

weszli na scenę. Rozsunęła się czerwona kurtyna i od tej pory mogliśmy śledzić losy 

trzynastoletniego chłopca Tima, który podpisał umowę z tajemniczym Baronem. W zamian za dar 

wygrywania wszystkich zakładów Tim sprzedał mu swój śmiech. Po jakimś czasie chłopiec 

zrozumiał, że zawarł bardzo niekorzystny kontrakt. Postanowił odnaleźć Barona i odzyskać śmiech. 

Szukając tajemniczego osobnika, Tim Talar przeżył liczne przygody i spotkał wiele interesujących 

osób, m.in. sternika Johny’ego. Finał przedstawienia jest szczęśliwy: Tim odzyskuje śmiech i 

przekonuje się, jak cenną wartością jest przyjaźń, rodzina i optymizm, czyli radość życia. 

 Grze aktorów towarzyszyły niezwykłe efekty specjalne. Widzowie mogli podziwiać ciekawe, 

kolorowe dekoracje i niezwykłe kostiumy odpowiednio dobrane do granej postaci. Spektaklowi 

towarzyszyła muzyka, a widzów szczególnie zachwyciły piosenki, śpiewane przez aktorkę grającą 

Hildę – przyrodnią siostrę Tima. Przedstawienie trwało około dwóch godzin, podzielone zostało na 

dwa akty. Podczas antraktu widzowie mogli porozmawiać o grze aktorów i  przygodach głównego 

bohatera. 

 Naszym zdaniem spektakl był ogromnie interesujący.  Przypomniał wszystkim, że od sławy i 

bogactwa ważniejsza jest rodzina i przyjaźń.  
 

Uczniowie klasy VI 



Szkolny Urząd Statystyczny informuje 
W styczniu zakończyło się I półrocze. Czas na wyróżnienie uczniów, 

którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014  

osiągnęli najlepsze oceny i wzorowe zachowanie. 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: 

Klasa I – Mateusz Sikora, Maciej Sierżęga, Radosław Bereś, Oliwia Bober, Emilia Chmiel, Jakub 

Zięba, Adrian Wróbel, Bartłomiej Sitarz 

Klasa II – Andrzej Bereś, Julia Chłanda, Weronika Kielar, Krzysztof Piotrkowicz, Gabriela 

Zaborowska 

Klasa III – Maciej Wilk, Witold Dereń, Michał Kołodziej, Arkadiusz Sobczak, Nataniel Bereś, 

Aleksandra Rudyk, Ignacy Ataman, Filip Idzik 

Klasa IV – Piotr Kuźniar (5,33), Agnieszka Chołody (5,25), Kajetan Ostrowski (5,25), Miłosz 

Misiuda (5,17), Miłosz Ramski (5,17), Martyna Grzebyk (5,08), Tomasz Cisek (5,0), Wiktoria 

Chłanda (4,75), Maksymilian Wilk (4,75) 

Klasa V – Kacper Błachowiak (5,41), Paulina Jędrzejczak (5,08), Maciej Drabicki (5,0), Wiktoria 

Pacanowska (4,83), Gabriela Pańczak (4,83) 

Klasa VI – Michał Szykuła (5,4), Jakub Dereń (5,3), Kasper Sikorski (5,0), Liliana Puszkarewicz 

(4,9) 

Wzorowe zachowanie otrzymali: 

Klasa I – Oliwia Bober, Gabriela Bryła, Emilia Chmiel, Emilia Duda, Julia Lekowska, Tatiana 

Rzeszut, Bartłomiej Sitarz, Mateusz Sikora, Maciej Sierżęga 

Klasa II – Julia Chłanda, Weronika Kielar, Julia Krzyśko, Krzysztof Piotrkowicz, Julia Redzimska, 

Przemysław Rosół, Szymon Salach, Gabriela Zaborowska 

Klasa III – Maciej Wilk, Arkadiusz Sobczak, Ignacy Ataman, Filip Idzik, Aleksandra Rudyk, 

Milena Adamiec, Natalia Jasińska, Szymon Jakubowski, Karolina Leśko, Adrian Korbecki, Maja 

Skimina, Martyna Wesołowska, Kamila Cieszyńska, Mateusz Kidacki, Nataniel Bereś, Witold 

Dereń 

Klasa IV – Karolina Bryła, Wiktoria Chłanda, Agnieszka Chołody, Tomasz Cisek, Rafał Frąc, 

Izabela Górak, Martyna Grzebyk, Piotr Kuźniar, Mikołaj Małek, Miłosz Misiuda, Kajetan 

Ostrowski, Miłosz Ramski, Joanna Sperlan, Roksana Ulak, Maksymilian Wilk, Aleksandra Żelazko 

Klasa V – Kacper Błachowiak, Paulina Jędrzejczak, Wiktoria Pacanowska 

Klasa VI – Kamil Bobola, Julia Chołody, Jakub Dereń, Zuzanna Gabrowska, Andżelika Lasota, 

Liliana Puszkarewicz, Kasper Sikorski, Michał Szykuła 

Wzorowa frekwencja (uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki):  

Klasa I – Tomasz Adamiec, Emilia Chmiel, Sylwester Zięba, Maciej Sierżęga, Bartosz Płonka 

Klasa II – Aleksandra Jakubowska, Martyna Stec, Gabriela Zaborowska 

Klasa III – Milena Adamiec, Adrian Korbecki, Kacper Laskowski, Karolina Leśko, Aleksandra 

Rudyk, Maja Skimina, Andrzej Maciocha 

Klasa IV – Tomasz Cisek, Mikołaj Dudek, Rafał Frąc, Martyna Grzebyk 

Klasa V – Kacper Błachowiak, Jakub Jakubowski, Jakub Noworól, Wiktoria Pacanowska, Gabriela 

Pańczak 

Klasa VI – Krzysztof Bajorek, Dominik Krzyśko, Mateusz Rajzer, Michał Szykuła, Kamil Bobola, 

Julia Chołody 



660. ROCZNICA LOKACJI RZESZOWA 
 

 Rzeszów położony jest w południowo-wschodniej Polsce 

nad rzeką Wisłok. Jest stolicą województwa podkarpackiego. 

Mieszka w nim ponad 182 tysiące osób. 

 Herbem miasta jest biały krzyż kawalerski na niebieskim 

polu. 

 

 

Kilka słów o historii... 

 Rzeszów otrzymał prawa miejskie 19 stycznia 1354 roku z 

rąk króla Kazimierza Wielkiego, który darował gród nad Wisłokiem Janowi Pakosławicowi 

ze Stróżysk. Kolejnymi właścicielami miasta byli: Rzeszowscy, Mikołaj Spytek Ligęza - z 

panowaniem którego wiąże się okres świetności naszego miasta - oraz Lubomirscy. W 

okresie zaborów Rzeszów znalazł się w zaborze austriackim, zwanym Galicją. Stał się 

wówczas siedzibą powiatu, a w mieście powstało wiele instytucji kulturalnych, jak na 

przykład Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Pojawiły się również pożyteczne i 

nowoczesne inwestycje, jak: gazownia i lampy gazowe, które oświetliły ulice, elektrownia, 

wodociągi, brukowane ulice i połączenie kolejowe z Krakowem i Lwowem. 

 Po I wojnie światowej Rzeszów znalazł się w województwie lwowskim, a po II wojnie 

stał się siedzibą województwa rzeszowskiego. 

 

Spacerkiem po Rzeszowie... 

 W mieście jest wiele cennych zabytków, jak gotycki kościół farny pod wezwaniem 

Św. Wojciecha i Św. Stanisława, który jest jednym z najstarszych 

zabytków miasta, pochodzącym z XV wieku. Równie ciekawym 

przykładem architektury jest wczesnobarokowy kościół i klasztor 

OO. Bernardynów z cudowną figurą Matki Boskiej Rzeszowskiej, 

pochodzącą ze szkoły Wita Stwosza. Ważnym i ciekawym pod 

względem architektonicznym budynkiem jest rzeszowski Ratusz, 

pochodzący z XVI wieku. Kolejnymi interesującymi zabytkami są Zamek oraz 

Letni Pałac Lubomirskich. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych, także w Polsce, 

rzeszowskich budowli jest Pomnik Czynu Rewolucyjnego, wzniesiony w 1974 roku. 

 

 

Ludzie związani z Rzeszowem: generał Władysław Sikorski, pułkownik Leopold Lis-Kula, 

podpułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”, wynalazca lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz, 

poeta Julian Przyboś, polski botanik profesor Władysław Szafer, reżyser teatralny Józef 

Szajna, piosenkarki: Mira Kubasińska i Justyna Steczkowska, wokaliści i kompozytorzy: 

Tadeusz Nalepa i Stan Borys. 

 



Rzeszów oczami młodych... 

 Rzeszów jest naszym miastem rodzinnym, w którym jest bardzo dużo atrakcji i wiele 

interesujących instytucji. Jedną z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych jest Teatr im. 

Wandy Siemaszkowej przy ul. Sokoła. Rzeszowianie często też chodzą do kin i muzeów, na 

przykład do Muzeum Okręgowego czy Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Warto również 

odwiedzić Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice”, która przebiega pod płytą 

Rynku. 

 Atrakcją sportową jest hala widowisko-sportowa na Podpromiu – jedna z 

największych w Polsce, gdzie rozgrywane są mecze naszej rzeszowskiej drużyny „Asseco 

Resovii”,  dwukrotnego mistrza Polski w siatkówce. 

 Miasto wyróżnia się także dużą liczbą zielonych parków z trasami rowerowymi i 

spacerowymi, doskonale nadających się do wypoczynku. 

 Rzeszów nazywany jest również „Miastem innowacji”. Studenci z całej Polski i 

zagranicy przyjeżdżają do naszego miasta, aby podjąć studia na Politechnice Rzeszowskiej 

czy Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Czy wiesz, że... 

• w marcu 1684 roku gościł w Rzeszowie król Jan III Sobieski, dziękując w ten sposób za 

udział rzeszowian w bitwie pod Wiedniem (1683 r.); podczas tej wizyty król uczestniczył we mszy 

świętej w kościele OO. Pijarów, 

• w sierpniu 1769 roku na polach wsi Powietna (obecnie Pobitno) doszło do bitwy między 

oddziałami konfederatów barskich i wojsk rosyjskich, zakończonej zajęciem Rzeszowa przez 

Rosjan, 

• w 1895 roku w ówczesnym budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (obecnie Teatr 

im. Wandy Siemaszkowej) niezależni działacze chłopscy założyli Stronnictwo Ludowe, którego 

dzisiejszym kontynuatorem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, 

• 6 września 1939 roku rozpoczęła się tzw. bitwa o Rzeszów; obrona miasta przez żołnierzy 

„Czarnej Dywizji” późniejszego generała Stanisława Maczka przed atakującymi wojskami 

niemieckimi uważana za jedną z piękniejszych kart „polskiego września”, 

• 25 maja 1944 roku w ramach akcji „Kośba” rzeszowska grupa dywersyjna Podokręgu 

Rzeszów AK dokonała udanego zamachu przy ulicy Stefana Batorego na najgroźniejszych 

rzeszowskich gestapowców: Friedricha Pottebauma i Hansa Flaschkego, 

• w nocy z 7 na 8 października 1944 roku oddział Armii Krajowej dowodzony przez ppłk. 

Łukasza Cieplińskiego „Pługa” podjął nieudaną akcję uwolnienia z rzeszowskiego więzienia na 

Zamku czterystu żołnierzy AK przetrzymywanych  i torturowanych przez NKWD, 

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to jedyna w Polsce uczelnia kształcąca 

pilotów lotnictwa cywilnego, 

• Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka dysponuje drugim pod względem długości pasem 

startowym w Polsce, liczącym 3,2 kilometra, 

• w marcu 2009 otwarto Muzeum Dobranocek – jedyną tego typu placówkę w kraju. 

 

Opracowali: Liliana Puszkarewicz, Andżelika Lasota, Sandra Bojarska, Zuza Gabrowska, Julia 

Chołody, Kamil Bobola, Mateusz Rajzer, Krzysiek Bajorek, Dominik Krzyśko, Kuba Dereń, Kasper 

Sikorski, Michał Szykuła, Remek Maślanka i pani Monika Grędziak 



 TO I OWO  o  IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 
STAROŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Pierwsze starożytne igrzyska odbyły się w 776 roku p.n.e. Udział w nich mogli brać wyłącznie wolni 

obywatele, nieobciążeni przestępstwem. W szczytowym okresie rozwoju igrzyska trwały 5 dni, podczas 

których odbywały się m.in. uroczystości ku czci Zeusa, przysięga, badanie sprawności, poszczególne 

konkurencje, uroczystości ku czci zwycięzców, dekoracja wieńcami laurowymi, uczta. Program igrzysk 

zawierał następujące konkurencje: biegi, pięciobój, pięściarstwo, bieg w zbroi, wyścigi konne, zawody 

trębaczy i heroldów, zapasy. Wtedy jeszcze kobiety nie mogły brać udziału w zawodach. 

Flaga Olimpijska 

Jest to najważniejszy symbol igrzysk olimpijskich. Na białym tle widnieje 5 złączonych ze sobą 

kręgów symbolizującą unię sportowców z 5 kontynentów. Niebieski oznacza Europę, żółty - Azję, czarny - 

Afrykę, zielony - Australię, czerwony - Amerykę. Po raz pierwszy flagę olimpijską wywieszono publicznie 

w 1914 roku na sesji MKOL w Paryżu. Od igrzysk w 1920 roku w Antwerpii jest podstawowym atrybutem 

ceremoniału olimpijskiego. 

ZNICZ OLIMPIJSKI 

Jest symbolem trwałości olimpijskiej idei oraz tradycji starożytnych igrzysk. W czasach nowożytnych 

jest zapalany na czas trwania igrzysk. Pierwszy raz znicz rozpalono w Amsterdamie w 1928 roku. Od 1936 

roku ogień znicza olimpijskiego każdorazowo wzniecany jest w ruinach świątyni Hery w Olimpii za pomocą 

skupionych promieni słonecznych. Potem jest przenoszony systemem sztafet biegowych na miejsce trwania 

igrzysk. 

Pierre de Coubertin (czyt. Pier de Kubertę) 

Jedna z najważniejszych osób w historii Igrzysk Olimpijskich. Francuz, z wykształcenia pedagog, 

inicjator nowożytnych igrzysk olimpijskich. Zapoczątkował podstawy nowożytnego olimpizmu, opracował 

zasady olimpijskiego protokołu oraz plan ceremonii i otwarcia igrzysk. Ponadto jest autorem przyrzeczenia 

olimpijskiego. 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ERY NOWOŻYTNEJ 

Są to najważniejsze międzynarodowe zawody sportowe na świecie. Odbywają się co cztery lata, 

organizowane przez miasta wybrane przez MKOL (Międzynarodowy Komitet Olimpijski). Mogą  w nich 

brać udział reprezentacje wszystkich krajów na świecie bez względu na narodowość, rasę, wyznanie lub 

poglądy polityczne. Gospodarze igrzysk mają obowiązek zaprosić wszystkie Narodowe Komitety 

Olimpijskie. Pierwsze letnie igrzyska ery nowożytnej odbyły się w Atenach w 1896 roku, a zimowe w 

Chamonix w 1924 roku. 

POLSCY MEDALIŚCI NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 

Polacy brali udział we wszystkich Zimowych Igrzyskach Olimpijskich od 1924 roku, 

ale pierwszy medal zdobyli 32 lata później w Cortina d’Ampezzo. Wtedy to Franciszek 

Groń-Gąsienica wywalczył brązowy medal w dwuboju klasycznym. Na VII igrzyskach w 

1960 roku w Sąuaw Valley Elwira Seroczyńska i Helena Pilejczyk zdobyły srebro i brąz 

w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m. Igrzyska w Sapporo w 1972 roku były dla naszego kraju przełomowe. 

Wojciech Fortuna zdobył złoty medal w skokach narciarskich na dużej skoczni. Niestety na następne 

osiągnięcia musieliśmy czekać aż 30 lat. Na XIX Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City w 

2002 roku Adam Małysz swoimi świetnymi skokami na normalnej i dużej skoczni wywalczył srebro i złoto. 

Cztery lata później w 2006 roku w Turynie srebro w biegu masowym w biathlonie zdobył Tomasz Sikora. 

Wtedy rozpoczynała się dopiero wielka kariera Justyny Kowalczyk, która na tych igrzyskach zdobyła brąz 

w biegu na 30 km techniką klasyczną. Dotychczas najlepsze dla nas, pod względem medalowym, igrzyska 

miały miejsce w 2010 roku w Vancouver, kiedy nasza reprezentacja zdobyła 6 krążków. Dwa srebrne 

medale wywalczył Adam Małysz. Jednakże te igrzyska należały do naszej multimedalistki Justyny 

Kowalczyk, która zdobyła złoto w biegu na 30 km, srebro w sprincie i brąz na 15 km stylem łączonym. Nasi 

reprezentanci biorą udział w trwających teraz igrzyskach olimpijskich w Soczi. Zdążyliśmy już zdobyć 4 

złote medale! Dwa medale należą do Kamila Stocha, który nie miał sobie równych na normalnej i dużej 

skoczni. Jeden krążek wywalczyła Justyna Kowalczyk na swoim koronnym dystansie 10 km stylem 

klasycznym. Kolejny medal dołożył nasz wspaniały panczenista Zbigniew Bródka, 

wygrywając w niesamowitych okolicznościach o 0,003 sekundy! Przez cały czas 

będziemy kibicować swoim faworytom do końca igrzysk. Liczymy na więcej! 

                                                      Opr.  Dominik Krzyśko i Jakub Dereń kl.VI                    
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                   1.  Gdzie odbywają się zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 r.? 

      2. Zawody w tańcu na lodzie, łyżwiarstwo…  

          3. Może zostać pobity w każdej konkurencji. 

          4. Zapalany podczas otwarcia każdych Igrzysk Olimpijskich. 

       5. Co ile lat odbywają się Igrzyska Olimpijskie? 

 

 

  6. Kraj, w którym odbywają się Igrzyska. 

    7. W jakiej konkurencji startuje Kamil Stoch? 

   8. Biega na nich Justyna Kowalczyk. 

     9. Co robią kibice na trybunach? 

      10. Odczuwa go zawodnik, gdy dozna kontuzji. 

   11. Czuwa nad przestrzeganiem zasad podczas meczu. 

  12. Jak ma na imię aktualny najlepszy polski skoczek? 

  13. Brawa kibiców. 

         14. Biegają i strzelają. 

        15. Inaczej rodak, ziomek. 

    16. Zjeżdża się na nich z górki. 

      17. Jeżdżą po nim łyżwiarze. 

             18. Przeszkadza w skokach. 

             19. Zdobywa go zawodnik, gdy zwycięży. 

          

           

Liliana Puszkarewicz,  kl. VI 

  



Moje hobby 

Wystawa kolekcji uczniów klasy trzeciej 
17 lutego uczniowie klasy trzeciej przynieśli do szkoły swoje kolekcje. 21 osób 

zaprezentowało własne zbiory, które – ustawione na ławkach – utworzyły przepiękną wystawę. 

 Podczas przerw mogli ją podziwiać wszyscy uczniowie naszej szkoły, a nawet przedszkolaki. 

Kolekcjonerzy udzielali informacji na temat swoich zbiorów. Duże zainteresowanie wzbudziły 

zarówno przedmioty przyniesione przez dziewczynki, jak i przez chłopców. 

 Karolinka zbiera kolorowe naklejki, Maja – nalepki i gazetki przedstawiające konie, a 

Martynka – figurki aniołków. Dziewczynki gromadzą też przedmioty związane z ulubionymi 

filmami dla dzieci. Natalka J. przyniosła kucyki Pony, a Milenka - akcesoria z serii Monster High. 

Okazało się, że niektórzy chłopcy mają podobne zainteresowania: Michał i Igor kolekcjonują klocki 

Lego, a Ignaś i Szymek - małe samochodziki. Część uczniów, jak Adrian i Witek, zbiera pamiątki z 

wakacji: muszelki, zdjęcia i inne drobiazgi, przypominające im zwiedzane miejsca. Szczególną 

uwagę chłopców przykuły karty z piłkarzami, które przyniósł Filip. 

 Zaprezentowane zbiory były tak różnorodne, że nie sposób wymienić wszystkich. Wystawa 

pokazała, że uczniowie klasy trzeciej mają ciekawe pasje, które znajdują odzwierciedlenie we 

wspaniałych kolekcjach. 

Ola Rudyk, kl. III 

 

  

 

 

Moim ulubionym zajęciem jest rysowanie. Najbardziej lubię tworzyć historie komiksowe. 

Jest to dla mnie zabawa, dzięki której wymyślam własnym bohaterów oraz ich śmieszne i ciekawe 

przygody. Najfajniejszą częścią tworzenia komiksów jest rysowanie niestworzonych historii. Jednak 

najbardziej podoba mi się to, że to ja decyduję o tym, czy moja opowieść się skończy, czy będzie 

miała dalszą część. Myślę, że rysowanie jest moim hobby! 

Nataniel Bereś, kl. III 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Walentynki 
 

Walentynki to Święto Zakochanych, obchodzone co roku 14 

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego 

dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i 

Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. 

 

Od poniedziałku 10 lutego aż do czwartku 14 lutego w naszej szkole zbieraliśmy walentynki 

i przygotowywaliśmy audycje muzyczne z dedykacjami piosenek . Natomiast w same walentynki 

14 lutego na wszystkich przerwach słuchaliśmy piosenek i muzycznych dedykacji dla uczniów i 

nauczycieli. Na dwóch przerwach nasze „amorki” z Samorządu Uczniowskiego roznosiły 

walentynki. To był jeden z najlepszych dni w naszej szkole! 

                                                                                                              Sandra Bojarska kl. VI 



Wstrząs mózgu 
1. Tam zorganizowano zimowe igrzyska 

w 2014 roku 

2. Jeżdżą po nim łyżwiarze 

3. Dyscyplina Kamila Stocha 

4. … Małysz 

5. Liczba kół na fladze olimpijskiej 

6. Mogą być narciarskie lub przełajowe 

7. Na nogach Justyny Kowalczyk 

8. Inaczej zespół, team 

9. Wręczany zawodnikowi na podium 

Andżelika Lasota, VI 
 

 

_____________________________________________________________ 

Uzupełnij tytuły książek lub imiona 

pisarzy. 

1. „Chłopcy z Placu…” 

2. „120 przygód … Matołka” 

3. „… Puchatek” 

4. … Tuwim 

5. „… płacz, koziołku” 

6. „… i inne chłopaki” 

7. … Lindgren 

8. „Dzieci z …” 

9. „… Kaczątko” 

10. … Papuzińska 

 

11. „Lew, Czarownica i stara …” 

12. „Oto jest …” 

13. „…, Bursztyn i goście” 

14. … Makuszyński 

15. … Collodi 

16. „Akademia pana …” 

17. „Rogaś z Doliny …” 

18. … Brzechwa 
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