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Zdrowo żyję i jem zdrowo, 

wokół mnie tak kolorowo. 

Tu pomarańcza, tam kapusta, 

moja dieta nie jest tłusta. 

Jest bogata w witaminy, 

to właśnie jedzą zdrowe dziewczyny. 

Ręka w górę, noga w bok, 

wykonuję żabi skok. 

Biegam wkoło, już drugie okrążenie leci, 

biorą ze mnie przykład wszystkie dzieci. 

Mniej słodyczy, więcej warzyw, 

mniej produktów, co się smaży. 

Jedz owoce, soki pij, 

będziesz wtedy długo żył! 

Pamiętaj – ruch to zdrowie, 

każdy zuch ci to powie! 

    Milena Adamiec 

 

Każdy, kto chce zdrowy być, 

Musi dużo, często ćwiczyć. 

Dwa podskoki, trzy przysiady 

Zamiast kostki czekolady. 

Jedz owoce i warzywa, 

To na cerę dobrze wpływa. 

Tu jabłuszko, tam kapusta, 

Moja dieta nie jest tłusta. 

Jest bogata w witaminy 

A to zdrowie całej rodziny. 

Soczek z marchwi chętnie piję, 

Ręce, zęby często myję. 

Precz cukierkom i słodyczom, 

Które nas po prostu tuczą. 

Rower, rolki i pływanie 

To jest ciała hartowanie. 

W zdrowym ciele zdrowy duch. 

Każdy ci to powie zuch. 

   Maciej Wilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. Mateusz Rajzer, VI 



Kogel – Mogel 
 28 lutego na basenie „Muszelka” zorganizowano Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu, naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie klas IV-VI. Michał Szykuła (kl. VI) zajął II miejsce na 50 m stylem 

klasycznym. 

 1 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie podsumowano międzyszkolny konkurs na prezentację 

multimedialną pt. „Smacznie, zdrowo i kolorowo”. Piotr Kuźniar (kl. IV) zajął II miejsce 

 4 marca w świetlicy miało miejsce pasowanie na Świetlika. 

 W dniach 3-5 marca nasza szkoła była gospodarzem Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców oraz w siatkówce dziewcząt. Dziewczęta zajęły  IV miejsce, a chłopcy byli drudzy w 

rozgrywkach tenisa stołowego. Z kolei drużyna siatkarek zakończyła zawody na trzecim miejscu. 

 6 marca odbył się Szkolny Konkurs „Co wiem o igrzyskach olimpijskich”. Zwyciężył Jakub Dereń (kl. 

VI). 

 7 marca z okazji Dnia Kobiet obejrzeliśmy występ kabaretowy pt. „Ach, te Baby…”, przygotowany przez 

uczniów klasy II, III i IV. 

 8 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie odbył się piąty turniej Międzyszkolnej Ligi Tenisa 

Stołowego. 

 12 marca w Teatrze „Maska” uczniowie klasy I i III obejrzeli spektakl pt. „Dzikie łabędzie”. 

 12 marca Andrzej Bereś (kl. II) otrzymał wyróżnienie w III Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania, 

zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. 

 12 marca ogłoszono wyniki konkursu „Pokażę ci moje miasto – 660 lat Rzeszowa”, którego organizatorem 

była Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, Karolina Bryła (kl. IV) zajęła II miejsce. 

 12 marca uczniowie klas I-VI wzięli udział w spotkaniu z panem Henrykiem Wądołkowskim – 

przewodnikiem PTTK, który interesująco opowiadał o historii i dniu dzisiejszym Rzeszowa. 

 20 marca odbył się szkolny etap XIV Podkarpackiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas I-III. 

Wzięło w nim udział 19 uczestników. 

 21 marca uczniowie odbywali swoje rekolekcje wielkopostne. W kościele parafialnym uczestniczyli w mszy, 

a po niej – już w szkole – w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Potem wszystkie klasy obejrzały filmy o Janie 

Pawle II. 

 21 marca dzieci ze świetlicy szukały zwiastunów wiosny, uczestnicząc w podchodach, zorganizowanych 

przez panią Sylwię Baran i panią Monikę Grędziak. 

 22 marca 2014 członkowie i sympatycy Szkolnego Koła PTTK witali wiosnę na turystycznym szlaku. Tym 

razem młodzi turyści wędrowali w okolicach Przewrotnego i Leśnej Woli. 

 24 marca w szkolnej bibliotece pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelników. 

 25 marca w Nowej Sarzynie drużyna chłopców zajęła piąte miejsce w rejonowych zawodach tenisa 

stołowego. 

 25 marca podsumowano konkurs plastyczny „Znam, kocham, zapraszam”, zorganizowany przez świetlicę 

z okazji 660. rocznicy założenia Rzeszowa. Nagrody zdobyli: Oliwia Bober (kl. I), Weronika Kielar (kl. II), 

Adrian Korbecki (kl. III) oraz Gabriela Pańczak (kl. V). 

 26 marca czwartoklasiści ze swoją wychowawczynią, panią Moniką Grędziak, wybrali się na wycieczkę do 

Muzeum Zamku w Łańcucie, gdzie wzięli udział w lekcji pt. „Rycerze i herby rycerskie” oraz zwiedzili 

zamek, park, oranżerię i storczykarnię. 

 26 i 27 marca w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie drużyna chłopców zajęła IV miejsce w finale piłki 

siatkowej w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

 28 marca odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klasy czwartej „Dzień dobry, 

matematyko”. Pierwsze miejsce zajęła grupa w składzie: Malwina Adamowicz, Agnieszka Chołody, Piotr 

Kuźniar, Mikołaj Małek. 

 31 marca klasa I wzięła udział w zajęciach ekologicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Ekoskop 

w Rzeszowie. 

 1 kwietnia 2014 odbył się ogólnopolski sprawdzian szóstoklasistów 



 31 marca 2014 w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie odbyło się podsumowanie IV Międzyszkolnego 

Konkursu Frazeologicznego „Zostań mistrzem słowa”, zorganizowanego pod honorowym patronatem 

pana profesora Jana Miodka oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gościem gali był znany polski językoznawca 

prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasi uczniowie zajęli czołowe lokaty w konkursie. Kacper 

Błachowiak (kl. V) był trzeci, a Michał Szykuła zajął pierwsze miejsce. 

 4 kwietnia uczniowie klasy I, II i VI wzięli udział w spotkaniu z panią higienistką na temat zdrowego stylu 

życia. 

 4 kwietnia Michał Szykuła (VI) zajął drugie miejsce w półfinale wojewódzkich zawodów w pływaniu. 

Dobrze spisali się także : Kajetan Ostrowski i Miłosz Ramski (kl. IV). 

 4 i 5 kwietnia w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski Show Dance i Jazz Dance. I miejsce zajął zespół 

taneczny „Kornele” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, w którym tańczy uczennica naszej szkoły 

Kamila Cieszyńska (kl. III). 

 10 kwietnia trzecioklasiści pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji z OPERONEM. 

 10 kwietnia miał miejsce I etap Międzyszkolnego konkursu dla klas IV „Friendly English”. 

 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 13 w Rzeszowie odbyła się XIV edycja Podkarpackiego 

Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „I Ty możesz zostać ekologiem” dla uczniów klas I-III, z 

udziałem trojga naszych reprezentantów. Andrzej Bereś (kl. II) zajął trzecie miejsce, natomiast Ignacy 

Ataman (kl. III) zdobył wyróżnienie. 

 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie miał miejsce II etap Międzyszkolnego konkursu 

języka angielskiego dla klas VI „As Podstawówki”, Pierwsze miejsce zajął nasz uczeń Michał Szykuła. 

 11 kwietnia Michał Szykuła został laureatem II etapu Międzyszkolnego Konkursu dla klas VI „Big Ben”, 

zorganizowanego przez Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie. 

 11 kwietnia Nasi uczniowie zajęli czołowe lokaty w II Miejskim Międzyszkolnym Konkursie 

Recytatorskim „Jan Brzechwa – poeta dziecięcej radości” zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 17 

w Rzeszowie. Aleksandra Rudyk (kl. III) zajęła pierwsze miejsce, a Maciej Wilk był drugi. 

 15 i 16 kwietnia uczniowie klas II-VI uczestniczyli w zajęciach pt. „Techniki efektywnej nauki”. 

 15 kwietnia w świetlicy odbył się konkurs wiedzy o Rzeszowie „Znam, kocham, zapraszam”. Pierwsze 

miejsce zajął Ignacy Ataman (kl. III), drugi był Andrzej Bereś (kl. II), a trzeci – Adrian Korbecki (kl. III). 

 16 kwietnia w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs 

Teatralno-Literacki „Bohaterowie naszych lektur”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 13 w 

Rzeszowie. Aleksandra Rudyk (kl. III) zajęła w tym konkursie trzecie miejsce, Milena Adamiec (kl. III) 

zdobyła wyróżnienie. 

 16 kwietnia pani Elżbieta Dragan zorganizowała szkolny konkurs matematyczny dla klasy V pt. 

„Piramida wiedzy”. Pierwsze miejsce zajął Kacper Błachowiak, druga była Dalia Adamowicz, a trzecią 

lokatę zdobyła Wiktoria Pacanowska. 

 25 kwietnia nasza szkoła gościła uczestników III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poezji ks. 

Jana Twardowskiego. 

 28 kwietnia odbył się miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Nasza drużyna – kolejny raz – zajęła pierwszą lokatę i awansowała do etapu wojewódzkiego. Zwycięską 

drużynę tworzą: Julia Chołody, Gabriela Pańczak, Kamil Bobola i Jakub Dereń. 

 W kwietniu zakończyły się rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. Miłosz Misiuda (kl. IV) zajął 

pierwsze miejsce w cyklu sześciu turniejów, a Agnieszka Chołody (kl. IV) była druga. 

 29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie podsumowano VI Międzyszkolny Konkurs 

Artystyczny pt. „Święty naszych czasów - Jan Paweł II". Piotr Kuźniar (kl. IV) zajął pierwsze miejsce, a 

Michał Szykuła był trzeci w konkursie literackim „Wiersz o Janie Pawle II- świętym naszych czasów”. 

Witold Dereń (kl. III) zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym „Nasz święty Jan Paweł II wśród dzieci”.  

 29 kwietnia odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego zaprezentowano audycję przygotowaną z 

okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 30 kwietnia miał miejsce VII Szkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Rozdano także nagrody 

uczestnikom szkolnego konkursu plastycznego i literackiego pt. „Jan Paweł II”. 



Wywiad numeru 
Zachęcamy naszych Czytelników do przeczytania rozmowy z panią Renatą Weron, 

która jest pielęgniarką w naszej szkole. 
 

- Dzień dobry. Czy mogłaby nam Pani przypomnieć, jakie są najważniejsze zasady zdrowego 

odżywiania się? 

- Trzeba jeść pięć posiłków dziennie. Wszyscy obowiązkowo powinni jeść śniadanie przed wyjściem 

z domu. Do szkoły trzeba wziąć drugie śniadanie. Trzeci posiłek to oczywiście obiad, a potem jemy 

jeszcze podwieczorek i kolację, którą spożywamy na dwie godziny przed snem. Wszystkie te posiłki 

są bardzo ważne i nie należy żadnego pomijać. Nie wolno się przejadać, a posiłki muszą być 

urozmaicone. Nie możecie zapominać o owocach i warzywach, które należy jeść około pięć porcji 

dziennie, najlepiej na surowo. Natomiast w małych ilościach spożywajmy słodkie napoje i inne 

słodycze. 

- Jakie produkty powinny jeść dzieci w naszym wieku?  

- Dzieci w waszym wieku powinny jeść mleko i jego przetwory (sery, jogurty, kefir). Produkty te 

zawierają wapń i białko, których potrzebujecie w okresie dorastania, gdyż są budulcem kości i zębów. 

Bardzo ważne są owoce i warzywa, gdyż dostarczają wielu witamin i minerałów. Natomiast produkty 

zbożowe (kasza, makarony, ciemne pieczywo) są bogatym źródłem witaminy B i błonnika. 

- A dlaczego kusi nas niezdrowe jedzenie? 

- Takie jedzenie jest zazwyczaj kolorowo opakowane. Zdarza się, że są do niego dołączane jakieś 

zabawki lub gadżety, co ma zachęcić do ich kupowania. Wiele z takich produktów zawiera substancje 

poprawiające smak. 

- Jakie mogą być skutki nieprawidłowego odżywiania się? 

- Konsekwencje mogą być różne i nie od razu widoczne. Nadmierne objadanie się prowadzi do nadwagi, 

a nawet do otyłości. Taka osoba ma trudności z poruszaniem się, nie chce ćwiczyć, szybko się męczy. 

Niedobór wapnia skutkuje osłabieniem kości i zębów. Brak witamin może być przyczyną osłabienia 

organizmu, obniżenia odporności. Złe odżywianie może w późniejszym czasie powodować choroby 

układu krążenia, niektóre nowotwory, choroby tarczycy, układu trawiennego, trudności w koncentracji. 

Osoby, które zbyt mało jedzą, mogą mieć niedobór wzrostu i wagi, a także później wchodzić w wiek 

dojrzewania. 

- I ostatnie pytanie: jak należy dbać o higienę jamy ustnej i zębów? 

- Ważne jest codzienne mycie zębów, które należy szczotkować pastą z fluorem przynajmniej dwa razy 

dziennie – rano i wieczorem. Ograniczmy jedzenie słodyczy do jednej przekąski dziennie, najlepiej po 

obiedzie. Musimy regularnie odwiedzać dentystę co pół roku. W trosce o zdrowe zęby w naszej szkole 

co sześć tygodni wykonuje się fluoryzację, taki zabieg sprawia, że zęby stają się mocniejsze i zdrowsze. 

Jeśli będziecie dbać o zęby, wizyty u dentysty będą przyjemnością! 

- Dziękujemy Pani za tę pouczającą i ciekawą rozmowę. 

      Liliana Puszkarewicz,  Kasper Sikorski (kl. VI) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zdrowie ważne jest, 

jeśli długo żyć chcesz. 

Jedz warzywa i owoce, 

bo witamin tam są moce. 

I pamiętaj: ruch to zdrowie! 

Więc nie zwlekaj. Poćwicz sobie! 

Biegi, skoki i przysiady, 

nawet w maratonie nikt  nie da ci rady! 

Łącz przyjemne z pożytecznym, 

bo zdrowie jest czymś najlepszym. 

 Natalia Gorzelnik 

 

Kiedy do szkoły wstaję, 

witaminki mamusia mi daje. 

Później ćwiczę już od rana 

moje ręce i kolana. 

Zdrowie moje doskonałe, 

gdy ruchu ciało dostaje. 

A więc hartuj, uczniu, ciało śmiało, 

by na lekcji spać ci się nie chciało. 

Zdrowie – najważniejsza rzecz, 

żeby w szkole dobre stopnie mieć! 

 Aleksandra Tomasik



 

Szkolna sonda 
Na nasze pytania odpowiadali uczniowie z klas IV-VI. 

1. Czy w ciągu dnia jesz owoce? 

tak – 52 nie – 8  

2. Czy uprawiasz jakiś sport? 

tak – 54 nie – 6 

3. Czy prowadzisz zdrowy tryb życia? 

tak – 43 nie - 17 

Julia Chołody, Andżelika Lasota VI 

_______________________________________________________________________________________ 

Dwie bramy 
baśń 

 Nie tak dawno temu i nie tak daleko, w uroczej dolinie żyli osieroceni chłopcy. Mieszkali oni w 

dużym, jasnym, dwupiętrowym domu. Pięć razy w tygodniu chodzili do szkoły, w której spędzali trzy 

godziny dziennie. Wracając do domu, wesoło ze sobą rozmawiali i często wymyślali szalone zabawy. 

 Pewnego razu, gdy uczniowie wracali ze szkoły, zobaczyli dwie tajemnicze bramy. Za pierwszą z 

nich były przeróżne warzywa i owoce, które miały oczy, buzie i nosy. Zachowywały się jak ludzie. 

Marchewki plewiły ogród, brokuły ścierały kurze, jabłka zmywały naczynia. Także pozostałe warzywa i 

owoce pilnie pracowały. Za drugą bramą żyły czekoladki, chipsy, cheeseburgery, które ciągle się 

wylegiwały.  

 Nagle do dzieci podszedł tajemniczy pan i zapytał, którą bramę wybierają. Prawie wszyscy chłopcy 

wybrali drugą bramę ze słodyczami. Jedynie Bartek poszedł do krainy warzyw i owoców. Dzieci w  

wybranych krainach spędzały około pięciu godzin dziennie, po czym na noc wracały do sierocińca. Przed 

snem chłopcy rozmawiali o swojej nowej, słodkiej krainie. Wszyscy wyśmiewali się z Bartka, który zamiast 

beztroskiej zabawy musiał pracować, żywiąc się tylko warzywami. Jednak Bartek uważał, że poza pracą ma 

wystarczająco dużo casu na zabawę, a warzywa mu smakują i są zdrowe. 

 Szybko nadszedł koniec roku szkolnego i dzieci miały dostać nagrody za swoje postępy. Ponieważ 

lekcje w szkole trwały krótko, wiedzę mogły zdobywać także popołudniami, podczas pobytu w swoich 

krainach. Wreszcie nauczyciele rozdali dzieciom bilety, na których znajdowały się jakieś zamazane napisy. 

Dzieci usłyszały, ze dopiero po opuszczeniu budynku będą mogli przeczytać, jaką nagrodę otrzymają. 

 Okazało się, że wszyscy dostali bilety, na których  było napisane, że zostają w tej samej szkole 

jeszcze przez cztery lata. Zamiast spędzać czas w niezwykłym miejscu za bramą, będą się uczyć po dziesięć 

godzin dziennie. Tylko Bartek otrzymał inny bilet do tajemniczego miejsca, o którym nigdy nic nie słyszał. 

 Długo wędrował do celu. Gdy dotarł na miejsce, stał się dorosłym mężczyzną i dostał dobrą pracę. 

Wkrótce założył rodzinę, Z którą żył długo i szczęśliwie. Niestety, reszta uczniów powtarzała szkołę i nie 

wiadomo, co się potem z nimi działo. 

 Okazało się zatem, że nie zawsze najprzyjemniejsze rozwiązania są najlepsze, a dzięki solidnej pracy 

można w życiu osiągnąć sukces! 

Piotr Kuźniar, IV 

  

 

Chcesz być zdrowy i radosny 

nie od święta i od wiosny? 

Gimnastykuj się kolego, 

nie ma w tym nic złego. 

Jedz warzywa i owoce, 

biegaj, skacz na jednej nodze. 

Na rowerze również jeźdź, 

bo to dobre jest dla mięśni. 

Pobaw się czasem kolego 

także w Lewandowskiego. 

   Filip Idzik 

Chipsy, frytki, hamburgery, 

po nich masz choroby cztery. 

Bo gdy zjadasz te przysmaki,  

kłopot masz nie byle jaki. 

Kiedy często pijesz colę, 

będziesz miał kłopoty w szkole. 

Bo zatrucia, bóle brzucha 

masz, gdy mamy się nie słucha. 

A więc zdrowo się odżywiaj 

i wesoły zawsze bywaj. 

   Witold Dereń



„Zostań MISTRZEM SŁOWA” 
31 marca w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie odbyło się podsumowanie IV 

Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Zostań mistrzem słowa” pod patronatem 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął znany polski 

językoznawca pan profesor Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, który był gościem gali.  

Na uroczystość podsumowania konkursu pojechałem wraz z Kacprem Błachowiakiem i panią 

polonistką - Elżbietą Szarą. Najpierw laureaci konkursu mieli okazję zrobienia wspólnej fotografii z panem 

profesorem Janem Miodkiem. Potem obejrzeliśmy występ dzieci, które grały na fletach i zaśpiewały ludową 

piosenkę z naszego regionu. Potem wysłuchaliśmy ciekawego wykładu prof. Jana Miodka na temat 

współczesnych i dawnych frazeologizmów. Pan profesor odpowiadał także na pytania dotyczące 

poprawności językowej.  

Wreszcie nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Do końca nie wiedziałem, które miejsce 

zająłem, ponieważ najpierw odczytywano nazwiska uczniów wyróżnionych, a dopiero potem tych, którzy 

zajęli trzecie, drugie i pierwsze miejsce. Okazało się, że Kacper zajął trzecie miejsce, a ja zwyciężyłem w 

całym konkursie, z czego bardzo się cieszę. Jedną z nagród, które otrzymałem, były książki autorstwa 

profesora Jana Miodka. Wszyscy laureaci poprosili pana profesora o  autograf. Potem dzieci ze SP 23 

zaprezentowały fragmenty inscenizacji pt. „Mały Książę”. Zakończeniem uroczystości był słodki 

poczęstunek. To był naprawdę udany konkurs. Szkoda, że nie będę mógł wziąć w nim udziału za rok! 

        Michał Szykuła, VI 

_______________________________________________________________________________________ 

Spektakl w Teatrze „Maska” 
12 marca wybraliśmy się wraz z klasą pierwszą do Teatru „Maska” w Rzeszowie, aby 

obejrzeć spektakl pt. „Dzikie łabędzie”. Przedstawienie było adaptacją baśni H. Ch. 

Andersena. 

Po zostawieniu kurtek w szatni udaliśmy się na widownię. Chwilę później rozpoczął się spektakl. 

Aktorzy mieli pomysłowe, kolorowe, piękne kostiumy. Moją uwagę zwrócił strój złej królowej i ropuchy. 

Aktorzy przekonująco odegrali swoje role. Widzowie z zapartym tchem  i ciekawością śledzili losy 

jedenastu królewiczów i ich siostry Elizy. Uczniowie bacznie obserwowali ich zmagania i walkę ze złem 

oraz zwycięstwo miłości i dobroci. 

Przedstawienie było bardzo ciekawe, aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Warto też 

wspomnieć o pięknej muzyce, która rozbrzmiewała podczas spektaklu: początkowo spokojna, na koniec – 

wesoła i dynamiczna. Przedstawienie wzbogacone zostało interesującymi rekwizytami i pięknym układem 

tanecznym w wykonaniu dwóch gościnnie występujących aktorek.  

Spektakl wszystkim się podobał. Wzbudził w nas ogromne emocje. Mogliśmy przeżyć piękne 

chwile, o których długo będziemy pamiętać. Z niecierpliwością czekamy na następny wyjazd do teatru. 

Aleksandra Tomasik, III 

Drogie moje wszystkie dzieci, 

gimnastyka was oświeci. 

 

I owoce, i warzywa 

zawsze was ożywią.  

Witaminki są ważniejsze 

niż te tłuszcze i słodycze, 

co spotyka się codziennie. 

 

Hartowanie i zabawa 

to jest bardzo miła sprawa. 

Michał Kołodziej 

Chlapu, chlap, w ręce mydło łap 

i czyste ręce masz. 

Jedz owoce i warzywa, 

będziesz zdrowy jak ryba. 

Biegnij, biegnij śmiałku mały, 

skacz przez płotki, rzeczki, skały. 

Każdy wie, że sport to wielka sprawa, 

bo to zdrowie i zabawa. 

A przez zdrowie odżywianie 

od rana jesteśmy na każde wezwanie. 

Karolina Leśko



W królestwie pszczół 
19 marca w naszym przedszkolu gościliśmy Mistrza Pszczelarstwa, pana 

Aleksandra Rębacza.  

Gość w ciekawy sposób wprowadził dzieci w zaczarowany świat pszczół, ukazał ich życie, zwyczaje 

oraz rolę, jaką odgrywają w przyrodzie. Dzieci mogły przyjrzeć się z bliska, jak wygląda strój 

pszczelarza oraz narzędzia, których używa w swojej codziennej pracy. Mogły zobaczyć przez lupy pracę 

pszczół w szklanym ulu oraz posłuchać dobiegających z niego odgłosów. 

W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, z czego i w jaki sposób wytwarzany jest miód i jakie 

ma on wartości odżywcze. Każde dziecko miało okazję skosztować kilka rodzajów miodu oraz 

własnoręcznie wykonać świeczkę z pachnącego wosku pszczelego. Na zakończenie spotkania 

każde dziecko otrzymało słoiczek miodu i wykonaną świeczkę. 

Warsztaty z Panem Aleksandrem Rębaczem były doskonałą lekcją i zarazem zabawą 

niosącą wiele  korzyści  - poszerzyły  wiedzę dzieci na temat życia pszczół oraz efektów ich 

pracy. Uświadomiły dzieciom, dlaczego warto spożywać miód oraz jakie są jego walory 

odżywcze i lecznicze. 

 

p. Marta Stachiewicz 

 

Na turystycznym szlaku… 
        

 „Powitanie wiosny” Leśna Wola 2014 
 
 W sobotę 22 marca o godzinie 7.30 wyjechaliśmy autokarem sprzed szkoły 

do Przewrotnego. Gdy dotarliśmy na miejsce, od razu wyruszyliśmy w drogę, ponieważ czekała nas 

naprawdę długa wędrówka. Wędrowaliśmy lasem, szukając pierwszych oznak wiosny i słuchając ciekawych 

opowieści pana przewodnika Tadeusza Gałązki. W czasie przerwy na odpoczynek mogliśmy coś zjeść i 

napić się oraz podziwiać wspaniałe widoki. 

 Po około trzech godzinach doszliśmy do Leśnej Woli w pobliżu Głogowa Małopolskiego. W 

stadninie koni zjedliśmy kiełbasę z grilla. Po posiłku zwiedziliśmy stajnię, w której znajdowały się piękne 

konie różnych ras i maści, na których mogliśmy się także przejechać. 

 W końcu nadszedł czas na przygotowanie ekologicznej marzanny na konkurs. Zrobiliśmy ją z 

materiałów znalezionych podczas wędrówki: patyków, gałęzi, siana oraz zabranych z domu warzyw i 

owoców. Wykonana przez nas marzanna zajęła II miejsce! 

Po ogłoszeniu wyników odbyło się długo oczekiwane przez nas losowanie nagród. Prawie każdy miał 

szansę coś wylosować. Wycieczka zakończyła się przejażdżką bryczką po terenie stadniny. 

 Wracając autokarem do szkoły. oglądaliśmy zdjęcia zrobione podczas wyprawy. Cała impreza 

przebiegła zgodnie z planem. Pogoda dopisała, a my wróciliśmy zmęczenia, ale pełni wrażeń. 

       Maksymilian Wilk, kl. 4  

   

Każdy człowiek dziś to powie, 

że najważniejsze jest nasze zdrowie. 

Nie trzeba dużo, by zdrowo żyć, 

trochę pobiegać i wodę pić. 

Jeść owoce i warzywa, 

na basenie często pływać. 

Mieć zawsze wesołe miny, 

a o chorobach zapomnimy. 

 

 Andrzej Maciocha 

 

 

 

Czy wicie, co jest najważniejsze na świecie? 

Każdy to powie, że zdrowie. 

Ćwicz, biegaj i oddychaj głęboko, 

będziesz czuł się całkiem spoko. 

Rano skłony oraz brzuszki, 

zdrowe będą twoje nóżki. 

Jedz owoce i warzywa, 

długo będziesz zdrowo żyła. 

Ja jem owoce, dużo wody piję, 

czuję się zdrowy, wcale nie tyję. 

Jeśli chcesz mieć mocne kości, 

jedz jogurty do starości. 

 Ignacy Ataman 



To i Owo ze świetlicy 

Pasowanie na Świetlika 
 Na początku marca, jak co roku, odbyło się uroczyste pasowanie na świetlika uczniów I 

klasy. Na początku nasi młodsi koledzy musieli sprostać trudnym próbom i zadaniom, w których 

wykazywali się wiedzą, spostrzegawczością i zręcznością. Wszyscy pierwszoklasiści przeszli je 

pomyślnie, dlatego mogli złożyć ślubowanie i przez nas –  starszych kolegów zostali pasowani na 

Świetlików oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 Uroczystość uświetnił poczęstunek dla wszystkich Świetlików, a po nim wesoła zabawa przy 

muzyce, liczne konkursy ze słodkimi nagrodami, przygotowanymi przez Natalkę Jasińską. Wszyscy 

bawili się wspaniale!    
 

W poszukiwaniu Pani Wiosny 
 

 W piątek 21 marca pani Monika i pani Sylwia zorganizowały wiosenne podchody. Byliśmy bardzo 

podekscytowani. Kiedy pani Monika przyszła do świetlicy, zaczęliśmy szukać Pani Wiosny. Na początku 

musieliśmy rozwiązać wiosenną krzyżówkę, dzięki czemu uzyskaliśmy kolejne wskazówki. Następnie 

odgadywaliśmy zagadki oraz wykonywaliśmy inne zadania związane z wiosną, dzięki czemu 

dotarliśmy na szkolne podwórko. Znajdujące się tam strzałki doprowadziły nas do kolejnego 

zadania, które polegało na namalowaniu wiosennego obrazka. Najładniejszy rysunek z 

pięknym bocianem i żabą wykonał Igor Drzał. 

 Dzięki rozwiązaniu kolejnej zagadki trafiliśmy z powrotem do świetlicy. 

Rozglądaliśmy się dokładnie i w końcu przez szklane drzwi na taras zobaczyliśmy pudełko z 

napisem „Jestem tutaj”.  W środku była Pani Wiosna, czyli … prymulka i nasiona wiosennych 

roślin i kwiatów, takich jak rzeżucha, astry i lobella. Zasadziliśmy je w doniczkach i czekamy aż 

kwiaty zakwitną, bo rzeżucha już wyrosła i wprowadziła do świetlicy wiosenny nastrój. 

       Ola Wilk i Natalia Jasińska, kl. 3   

Czy wiesz, że.... 

• wiosna jest jedną z czterech pór roku, 

• początek wiosny kalendarzowej przypada na dzień 21 marca, 

• astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do 

przesilenia letniego, co na półkuli północnej oznacza okres od 20 marca do 22 czerwca,   

• w tym czasie dzienna pora dnia jest dłuższa od nocnej, 

• wiosną średnie dobowe temperatury powietrza wynoszą od 5 do 15°C, 

• na półkuli północnej za miesiące wiosenne uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej – 

wrzesień, październik i listopad, 

• początek wiosny oznajmia kwitnienie przebiśniegów oraz znajdujących się w Polsce pod ochroną:  

krokusów, śnieżycy wiosennej, wilczomlecza pstrego i szafranu, 

• niedźwiedzie, wiewiórki, jeże i borsuki budzą się do życia z zimowego snu, a ptaki – bociany, 

skowronki, kukułki, szpaki i dudki – powracają z ciepłych krajów. 

 

„Znam, kocham, zapraszam” 
Pod koniec marca zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez świetlicę 

szkolną z okazji 660 lat Rzeszowa. Uczniowie klas I, II, III i V przygotowali prace przedstawiające zabytki 

lub inne ciekawe miejsca naszego miasta. 

 Decyzją jury nagrodzeni zostali: Oliwia Bober (kl. I), Weronika Kielar (kl. II), Adrian Korbecki (kl. 

III) i Gabriela Pańczak (kl. V). Wyróżnienia otrzymali: Maciej Sierżęga (kl. I), Julia Chłanda i Julia 

Redzimska (kl. II) oraz Natalia Jasińska i Maciej Wilk (kl III). Wszystkim laureatom gratulujemy! 

 

Redakcja „To i Owo ze świetlicy. I love świetlica!”: 

Ola Wilk, Natalia Jasińska, Maja Skimina, Karolina Leśko. 



Żyj zdrowo! 
Drodzy Czytelnicy! Koniecznie przeczytajcie wiersze uczniów klasy trzeciej, które 

zamieszczamy w bieżącym numerze naszej szkolnej gazetki. Znajdziecie w nich dobre rady, jak 

zdrowo żyć. 

 
Żeby zdrowym być,  

trzeba się hartować,  

by nie zachorować. 

Chętnie sport uprawiamy, w piłkę gramy 

i przyjemność z tego mamy. 

Niech każdy je owoce, 

bo są smaczne i wartościowe. 

Warzywa dodadzą wam energii i ładnej sylwetki. 

Higiena w życiu – ważna sprawa, 

a także dobra zabawa. 

Czyste ubrania 

i koniec zadania. 

Adrian Korbecki 

 

Chcesz być zdrowa? Jedz warzywa! 

Będziesz zdrowa jak ryba. 

Kilka pajacyków zrób  

I fikołek cud. 

Wypij szklankę mleka, 

Choroba ucieka. 

Komputery odrzuć precz, 

Na  świeże powietrze leć. 

Po spacerze umyj ręce, 

Bo zarazki są wszędzie. 

Zdrowie – najważniejsza rzecz, 

Zróbmy wszystko, by je mieć. 

Aleksandra Wilk 

 

Jeśli jesteś wygimnastykowany, 

nie siedzisz w domu ciężki i ospały. 

Skacz, biegaj, ruszaj się, rób, co chcesz, 

żeby tylko zdrowie mieć. 
 

Lubisz tańczyć, no to tańcz, 

wtedy będziesz w dobrej formie. 

Bo jak nie chcesz ruszać się, 

to będzie bardzo źle. 
 

Bardzo lubisz w piłkę grać, 

skacz, biegaj albo tańcz. 

Kiedy gola strzelić możesz, 

wtedy ciesz się, że masz zdrowie. 

 Maja Skimina 

 

Witaminy, witaminy 

dla chłopaka i dziewczyny. 

Trzeba dużo wytrwałości, 

żeby dbać o mocne kości. 

Jedz owoce i warzywa, 

bo to sama witamina. 

W zdrowym ciele zdrowy duch, 

bo dla zdrowia ważny ruch! 

  Mateusz Kidacki 

 

 

Kiedy byłam jeszcze mała, 

mama zawsze o mnie dbała. 

Kupowała witaminki, 

zupki, kaszki i malinki. 

Na spacery mnie woziła, 

żebym zawsze zdrowa była. 
 

Teraz, kiedy jestem duża, 

sama biegnę na podwórze. 

Jakby tego było mało, 

do basenu skaczę śmiało. 

Zupę, kaszę także zjem, 

pomidory, szynkę, dżem. 
 

Niech mi mama teraz powie, 

czy ja umiem dbać o zdrowie? 

  Natalia Jasińska 

 

 

Jedząc co dzień witaminy, 

wszyscy mamy fajne miny. 

Z jabłkiem, gruszką, pomarańczą 

wszystkie dzieci w rytmie tańczą. 

Skoki w boki, biegi, gry, 

sport to zdrowie, mówię ci. 

  Ilona Syzdek 

 

Każdy ci to powie, 

że najważniejsze jest zdrowie. 

A żeby je mieć, 

trzeba warzywa i owoce jeść! 

 

Ziemniaczek, pietruszka, 

malinka i gruszka, 

warzywa, owoce – 

już do sklepu po nie skoczę! 

   Konrad Maguda 

 

Jedz owoce i warzywa, 

będziesz zdrów jak ryba. 

Oczy bystre, serce mocne,  

będziesz biegał jak zajączek. 

Chwyć czerwone witaminy 

i zielonych nie omijaj. 

Weź pomidor i ogórek 

groszek, szpinak i cebulę 

i zrób z tego poczęstunek. 

Zaproś wszystkich swych kolegów, 

koleżankom rozdaj kwiatki 

i idź razem na boisko 

kopać piłkę nogą szybką. 

Mnóż, dziel, dodaj i odejmij, 

aby mózg miał też ćwiczenia 

i był sprawny jak rakieta. 

   Szymon Jakubowski 



Wstrząs mózgu 
 

1. Są zdrowe i najczęściej rosną w 

ogródkach 

2. „…, wystaw rogi, dam ci sera na 

pierogi” 

3. Fasola i groch to rośliny… 

4. Czerwony jak … 

5. Produkują go pszczoły 

6. Niektórzy słodzą nim herbatę 

7. Najważniejszy posiłek w ciągu dnia 

8. Np. batoniki, cukierki 

 

Zuzanna Gabrowska, VI 

 

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

 

Jeśli chcesz być silny i zdrowy, 

Musisz zasady te wbić do głowy. 

Marchewka, pietruszka, seler i jabłuszka 

To pożywienie zdrowego maluszka. 

Otwórz okno, zrób rozgrzewkę, 

Nie chrup chipsów, lecz marchewkę. 

Nie jedz dużo czekolady, 

Biegaj, skacz i rób przysiady. 

Trzeba wcześnie chodzić spać, 

By do szkoły rano wstać i mieć siłę w piłkę grać. 

Zęby myj, wodę pij, 

Zdrowo jedz, zdrowo żyj! 

 

   Aleksandra Rudyk 

 

Co robić, aby zdrowym być? 

Na przykład dużo wody pić. 

Jeść owoce i warzywa, 

Gdyż to na cerę dobrze wpływa. 

Dużo biegać, dużo ćwiczyć, 

Aby więcej już nie przytyć. 

Zjadać jabłka i marchewkę,  

Żeby ładną mieć sylwetkę. 

Unikać produktów z konserwantami, 

A na deser zajadać się owocami. 

Każdy człowiek to samo ci powie,  

Że najważniejsze w życiu jest zdrowie! 

 

   Martyna Wesołowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to znaczy jeść zdrowo? 

Przede wszystkim kolorowo. 

Sałata, pomidor, ogórek i papryka 

to najzdrowsza muzyka. 

Banan, jabłko, awokado i gruszka 

to słodka melodia dla naszego brzuszka. 

Ryby oraz pełne ziarno 

zrobią z ciebie sztukę twardą. 

Jeszcze jedna ważna rzecz, 

którą musisz wiedzieć. 

Trochę mięsa i nabiału jedz bez wahania, 

bo dzięki temu witamina się wchłania. 

Zapomniałem wam powiedzieć, 

a musicie o tym wiedzieć, 

aby wszystko u was grało, 

trochę ruchu by się zdało. 

 

  Nataniel Bereś 
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