
 
Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

listopad - grudzień 

2014 
162 

Ukazuje się od 1993 roku www.sp6.resman.pl gratis 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

 

Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 

ks. Jan Twardowski 
 

 
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY RADOSNYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT! 



Kogel – mogel 
30 października odbyła się trzecia edycja szkolnego konkursu Omnibus, w którym wystartowało 

czternaścioro uczniów z klas IV-VI. Zwyciężył Kacper Błachowiak (kl. VI), drugi był Arkadiusz 

Sobczak (kl. IV), trzecie miejsce zajął Piotr Kuźniar (kl. V). 

30 października rozstrzygnięto szkolny konkurs informatyczny na prezentację pt. „Bezpieczeństwo 

w Internecie”. Zwyciężyła Dominika Szarek (kl. V). 

31 października na lekcjach języka angielskiego dzieci poznawały zwyczaj Halloween, obchodzony w 

krajach anglojęzycznych. Symbolem święta są wydrążone i podświetlone od środka dynie. Nie zabrakło 

ich tego dnia także w naszej szkole. 

6 listopada uczniowie klasy V i VI z zainteresowaniem obejrzeli transmisję spektaklu „Dziób w 

Dziób” z teatru Baj Pomorski w Toruniu, przygotowanego w cyklu: Internetowy Teatr TVP dla szkół.  

8 listopada odbył się rejonowy etap konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Jakub 

Bielawski (kl. VI) awansował do etapu wojewódzkiego. 

6 listopada miało miejsce spotkanie z rodzicami, którzy mieli okazję wysłuchać audycji przygotowanej 

przez uczniów klasy V z okazji Święta Niepodległości. 

7 listopada wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. 

17 listopada uczniowie klasy II i III pojechali do kina na film pt. „Pinokio”. 

W listopadzie odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Dary naszych sadów i ogrodów”. 

21 listopada uczniowie klas III-VI uczestniczyli w spotkaniu z kapitanem  pilotem panem 

Krzysztofem Kidackim, członkiem Zespołu Akrobacyjnego „Orlik”– jednego z zespołów akrobacyjnych 

Polskich Sił Powietrznych. 

21 listopada nasza szkoła gościła uczestników międzyszkolnego turnieju siatkówki dziewcząt klas V-

VI, zorganizowanego przez Podkarpacką Akademię Piłki Siatkowej. Nasze reprezentantki zajęły drugie 

miejsce. 

22 listopada pani Lucyna Bilut zorganizowała  XV Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Wystartowało  

27 dwuosobowych drużyn. Zwycięzcami zostali: Wiktoria Kulig (kl. VI) z kuzynem oraz Tomasz Cisek 

(kl. V) z tatą. 

24 listopada w Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski Poezji Religijnej „Słowa Twe, Panie…”.  Drugie miejsce zajął Michał Kołodziej (kl. IV), 

a wyróżnienie zdobyła Milena Adamiec (kl. IV). 

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie klasy V czytali 

przedszkolakom książki o misiach i przygotowali quiz dla najmłodszych uczniów. 

26 listopada dziewiętnaścioro uczniów z klas IV-VI wzięło udział w ogólnopolskim konkursie Alfik 

Matematyczny. 

26 listopada uczniowie klas IV-VI bawili się na dyskotece andrzejkowej. 

27 listopada odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. Zwyciężył 

Mateusz Sikora (kl. II). 

2 grudnia piątoklasiści mieli okazję zobaczyć nowoczesną Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Zwiedzili także siedzibę Telewizji Polskiej w Rzeszowie. 

3 grudnia uczniowie z klasy II i III w czasie wizyty w wytwórni bombek choinkowych w Rzeszowie 

poznali proces powstawania tych pięknych ozdób.  

5 grudnia w szkole gościliśmy Świętego Mikołaja, który wszystkim grzecznym dzieciom rozdał 

mnóstwo prezentów. 

6 grudnia 11 uczniów z klasy IV wzięło udział  w Mikołajkowych Minimarszach na Orientację. 

Od 8 grudnia w naszej szkole trwa świąteczny kiermasz. Zachwyt budzą piękne bombki, choinki, 

pierniczki, serwetki, kartki świąteczne i inne ozdoby niezbędne podczas świąt Bożego Narodzenia. 

9 grudnia pierwszoklasiści wyjechali do centrum zabaw „Kolorowy świat”. 

10 grudnia teatr „Inspiracje” z Krakowa zaprezentował uczniom klas I-III spektakl profilaktyczny pt. 

„Prawdziwy skarb”. 
11 grudnia w cyklu Internetowy Teatr Telewizji dla Szkół uczniowie z klasy IV obejrzeli przedstawienie 

Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic pt. „Biegnijcie do szopki, czyli Kolędariusz na 

Boże Narodzenie i Trzech Króli”. 

11 grudnia troje uczniów z klasy V wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie PTTK „2014 – 

Turystyka łączy pokolenia”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akrobacja_lotnicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Powietrzne


Wywiad numeru 
 

Zachęcamy Czytelników do przeczytania wywiadu z nauczycielką języka 

hiszpańskiego Panią Agnieszką Lochman, z którą rozmawiały Ola Rudyk i Ola Wilk  

z klasy IV. 
 

- Ile Pani miała lat, gdy zaczęła uczyć języka hiszpańskiego? 

- Dwadzieścia jeden. 

- Czy lubi Pani uczyć dzieci? 

- Tak, bardzo lubię. 

- Dlaczego wybrała Pani właśnie ten język? 

- To długa historia, ale tak się złożyło, że wyjechałam do Hiszpanii. 

- Jakie są Pani wrażenia z podróży do Hiszpanii? 

- Gdy jechałam do Hiszpanii, bardzo się bałam, ponieważ pierwszy raz leciałam 

samolotem. Ale gdy zobaczyłam z samolotu Madryt, byłam nim oczarowana. W 

Hiszpanii studiowałam język angielski.  

- Co w Hiszpanii lubi Pani najbardziej? Co sądzi Pani o hiszpańskiej kuchni? 

- Uwielbiam hiszpańską kulturę, muzykę, taniec. Lubię także hiszpańską 

kuchnię, jest naprawdę smaczna i zdrowa. 

- Dlaczego warto uczyć się hiszpańskiego?  

- Warto, ponieważ posługuje się nim 300 milionów ludzi, czyli więcej niż na 

przykład językiem arabskim.  

- Czy trudno się nauczyć tego języka? 

- Na początku zawsze jest trudno, ale z czasem nauka jest coraz łatwiejsza. 

- A co Pani robi w wolnym czasie? 

- Uprawiam sport. 

- Czy kibicuje Pani jakiemuś hiszpańskiemu klubowi piłkarskiemu? 

- Nie. 

- Dziękujemy Pani za ciekawą rozmowę! 

- Dziękuję. 

____________________________________________________ 

                 Szkolna sonda 
Uczniowie klasy IV, V i VI odpowiedzieli na następujące pytania: 

1. Czy pomagasz w przygotowywaniu wieczerzy wigilijnej? 

tak – 54 odpowiedzi  nie – 11 odpowiedzi 

2. Czy ubierasz choinkę? 

tak – 60 osób   nie – 5 osób 

3. Czy odwiedził Cię już Święty Mikołaj? 

tak – 51 uczniów  nie – 14 uczniów 

 

Natalia Jasińska, Karolina Leśko, IV 



Piątoklasiści w bibliotece i telewizji 
2 grudnia 2014 roku piąta klasa wybrała się autokarem na krótką wycieczkę. W planie 

mieliśmy zwiedzenie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz siedziby Telewizji Polskiej w 

Rzeszowie. 

Punktualnie o 9.40 wyruszyliśmy sprzed szkoły i już przed 10.00 wysiedliśmy 

na ulicy prof. Pigonia przed okazałym gmachem Biblioteki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Po schodach weszliśmy do środka i w szatni zostawiliśmy nasze 

kurtki. Następnie przywitaliśmy się z panią przewodniczką, która na wstępie 

powiedziała nam, że z tej biblioteki mogą korzystać tylko studenci i pracownicy 

uczelni. Dowiedzieliśmy się także, że księgozbiór liczy aż 700 tysięcy książek. 

Gdyby je wszystkie ustawić grzbietami obok siebie, powstałby szereg o długości 

około 14 kilometrów! 

Potem przeszliśmy do jednej z sześciu czytelni, gdzie oprócz książek obejrzeliśmy małą 

galerię obrazów, głównie pejzaży, namalowanych przez studentów sztuki. 

Następnie odwiedziliśmy jedną z ciekawszych sal, jaką jest „Pigonianum”. Po chwili od pana 

kustosza dowiedzieliśmy się, że w tym pomieszczeniu przechowywany jest cenny księgozbiór 

profesora Stanisława Pigonia, który  przekazał około 10 tysięcy książek rzeszowskiej uczelni. 

Ustawiono je na wielu drewnianych regałach. Niektórych książki to prawdziwe białe kruki! 

Zobaczyliśmy m.in. pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza z 1834 roku. 

Zaciekawiły nas też książki z autografami znanych polskich poetów: Leopolda Staffa i Kazimiery 

Iłłakowiczówny. W „Pigonianium” spędziliśmy najwięcej czasu, bo opowieści pana kustosza były 

bardzo interesujące. 

Wszystkie pomieszczenia w bibliotece – czytelnie, magazyny, wypożyczalnie – są doskonale 

wyposażone w nowoczesne komputery, ładne meble i praktyczne lampki. Ogromne wrażenie zrobił 

na nas profesjonalny, wielki skaner, dzięki któremu stare, wartościowe książki można zapisać w 

wersji elektronicznej.  

Potem przeszliśmy do czytelni, gdzie prenumeruje się około trzystu tytułów czasopism. Na 

koniec dotarliśmy do bibliotecznych magazynów, gdzie zgromadzone są książki, które można 

zamówić drogą elektroniczną do czytelni lub wypożyczalni. Zaciekawił nas sposób transportu: 

książki w pojemnikach wędrują jak małe wagoniki po specjalnych szynach znajdujących się pod 

sufitem. 

Na tym zakończyliśmy zwiedzanie nowoczesnej biblioteki i po krótkim spacerze dotarliśmy 

do siedziby TVP w Rzeszowie przy ul. Kopisto. Tam dowiedzieliśmy się, jak powstaje program 

telewizyjny. 

Najpierw wybraliśmy się do archiwum, gdzie w metalowych, wielkich 

szafach przechowuje się stare i współczesne taśmy filmowe. Ku naszemu 

zdziwieniu okazało się, że te ciężkie regały można łatwo przesuwać, kręcąc 

korbą. 

Następnie poszliśmy do pomieszczenia zwanego reżyserką. Pan, który tam 

pracował, wytłumaczył nam zasady tworzenia programów informacyjnych. 

Spodobały się wielkie konsole z wieloma pokrętłami i przyciskami. 

Najatrakcyjniejszym punktem naszego pobytu  w telewizji było zwiedzanie prawdziwego 

studia. Na monitorach mogliśmy zobaczyć siebie w roli prezenterów pogody i dziennikarzy 

czytających wiadomości. Dowiedzieliśmy się, że osoby zapowiadające pogodę nie mogą ubierać się 

na niebiesko, gdyż strój w tym kolorze nie będzie widoczny na ekranie. W studiu mogliśmy też 

spróbować pracy za kamerą. Na koniec zrobiliśmy wiele pamiątkowych zdjęć. 

Po tej interesującej wycieczce wróciliśmy do szkoły pełni nowej wiedzy i niezapomnianych 

wrażeń. 

 

Uczniowie klasy V 



 

Na turystycznym szlaku… 
Mikołajkowe Minimarsze na Orientację 

 
W sobotę 6 grudnia wraz z koleżankami i kolegami z klasy brałam udział w imprezie 

turystyczno-sportowej, zorganizowanej przez PTTK. W Mikołajkowych Minimarszach na 

Orientację uczestniczyli uczniowie klas I-IV ze szkół podstawowych. Zawody odbyły się w Budach 

Głogowskich. 

 Mieliśmy przejść dwa kilometry w czasie 40 minut i znaleźć siedem punktów. Każdy 

dwuosobowy zespół przed wyruszeniem na trasę otrzymał kompas, mapę i plan wyprawy. Po 

drodze pokonywaliśmy różne przeszkody, przeskakiwaliśmy przez głęboki rów, wspinaliśmy się na 

stromą górkę. Nasza drużyna wykonała zadanie w czasie 25 minut i zajęła ósme 

miejsce. Wraz z koleżanką dostałyśmy wspaniałe nagrody. 

 Po biegu otrzymaliśmy obiad i ciepłą herbatę. Uczestników imprezy 

odwiedził też Mikołaj i rozdał prezenty. 

 Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej świetnej imprezie, na której 

wspaniale się bawiliśmy! 

Maja Grabowska, IV 

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

Niezapomniana podróż 
We wrześniu razem z rodzicami i siostrą byłem w Dubaju 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Szanghaju (Chiny). 

Podróż rozpoczęliśmy w Warszawie na lotnisku im. Chopina, skąd 

polecieliśmy do Dubaju. Od razu po wyjściu z samolotu poczuliśmy, że jest 

gorąco, było ponad 40° C, aż trudno było oddychać! Dubaj to miejsce, gdzie 

można zobaczyć wiele wspaniałych i robiących ogromne wrażenie wysokich, 

kilkusetmetrowych budowli oraz niesamowitych sztucznych wysp. My 

mieszkaliśmy w hotelu Atlantis na sztucznej wyspie - palmie. 

Następnie polecieliśmy do Szanghaju, podróż była długa, trwała 8,5 

godziny. Chiny są trzecim co do wielkości krajem na świecie i największym 

pod względem ludności. Ich powierzchnia jest większa od Europy! Szanghaj 

to największe i najludniejsze miasto Chin. Jego powierzchnia liczy 6341 

km
2
. W porównaniu -  Rzeszów, który ma 116,32 km

2
 - jest 55 razy 

mniejszy! A wiecie, jaka jest wspólna cecha Szanghaju i Rzeszowa?  Okrągła kładka! Ciekawe jest 

też to, że na wszystkich banknotach (yuan)  jest ten sam człowiek (Mao Tse-tung). 

Na początku znajomi mojego taty, którzy odebrali nas z lotniska, zawieźli nas do miasteczka 

Kunsham (100 km od Szanghaju). Chery, James i jego sześcioletni synek pokazali nam słynne 

Miasto Wodne - Zhou Zhuang. Razem z Chery i jej kolegami zwiedzaliśmy Szanghaj: Yugarden, 

City Temple, Nanjing Road, Pudondg. Zwiedziliśmy również wieżę telewizyjną Oriental Pearl, 

która zajmuje piąte miejsce co do wysokości wież telewizyjnych na świecie (468m). Chińczycy są 

bardzo mili i życzliwi, wszyscy robili sobie z nami zdjęcia. Ale jedzenie w Chinach jest bardzo 

dziwne. Raz zjadłem jakieś dziwne stworzonka, myśląc że to noga z kurczaka, były dobre. 

Następnie polecieliśmy z powrotem do Dubaju. Byliśmy tam na Burj Khalifa - najwyższym 

na świecie budynku (828m), widok był niesamowity! Byliśmy też w Dubai Mall i przed słynną 

dubajską fontanną. 

Po dwóch tygodniach podróży wróciliśmy do Warszawy. Bardzo lubię podróżować po świecie! 

 

Mateusz Sikora (kl. II) 



To i owo z życia przedszkola 
 

24 października 2014r. wszystkie przedszkolaki obchodziły Dzień Marchewki. W tym dniu kolor 

pomarańczowy dominował w ubiorach dzieci oraz nauczycieli. 

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji marchewki – jej walorów i sposobów 

wykorzystania, następnie dzieci bawiły się przy dźwiękach piosenki Na marchewki 

urodziny, a potem uczestniczyły w wielu zabawach, konkursach i quizach. Chętnie 

odgadywały zagadki o warzywach, odszukiwały ukryte w sali marchewki, sprawdzały 

zdobytą wcześniej wiedzę w marchewkowym quizie „Co wiemy o marchewce”. Nie 

mogło zabraknąć również wyborów na króla i królową marchewki. 

Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach muzycznych, ruchowych 

oraz plastycznych. 

Podsumowaniem wspaniałej zabawy była wspólna marchewkowa uczta. 

Wszystkie dzieci wypiły szklankę soku marchewkowego oraz  schrupały surową marchewkę. 

Było wesoło, smacznie i marchewkowo. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy, pogłębiając jednocześnie 

swoją wiedzę na temat korzyści płynących ze spożywania warzyw. 

 
25 listopada 2014 r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego 

Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 

pluszowym przyjacielem. 

Obchody rozpoczęły się od prezentacji i przedstawienia swoich misiów innym 

dzieciom. Następnie dzieci poznały krótką historię pluszowego misia i okoliczności 

powstania tego święta. Przedszkolaki miały okazję przypomnieć sobie wiadomości na 

temat znanych misiów z bajek: Misia Uszatka, Kubusia Puchatka, Misia Yogi, Misia 

Colargola. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, tanecznych i konkursach związanych z misiami. 

  W tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji. Dzieci dorysowywały misiowi brakujące 

części ciała i twarzy, układały sylwety misiów z pociętych elementów, odgadywały muzyczne zagadki o 

misiach ze znanych bajek. Razem ze swoimi misiami wspólnie tańczyły w rytm piosenki Jadą, jadą misie. 

Same też wcieliły się w misie w zabawie muzyczno-ruchowej „Niedźwiedź”. Nie zabrakło wykonania pracy 

plastycznej z misiem w roli głównej. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci pozowały do zdjęć 

grupowych ze swoimi ulubieńcami. 

 

 28 listopada 2014 r. w naszym przedszkolu zostały zorganizowane andrzejki. Na początku 

spotkania dzieci zapoznały się z historią tego święta, a później była już tylko zabawa i 

wróżby.  

Wszystkie dzieci z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia, aby dowiedzieć 

się, co czeka je w przyszłości. Swoją przyszłość odkrywały, losując karteczki, które 

przepowiadały, co je niebawem spotka, wróżyły z butów, przekłuwały serduszka z 

imionami oraz losowały kolory z przestrogami. 

Nie zabrakło tradycyjnego lania wosku przez klucz. Ponadto każdy z przedszkolaków 

mógł wrzucić grosik do miski z wodą, aby sprawdzić, czy spełni się jego marzenie. 

Dzięki tym tradycyjnym elementom andrzejek, dzieci mogły pobawić się w 

poznawanie swojej przyszłości, co dostarczyło obecnym wielu przeżyć i emocji. 

 Andrzejkowe zabawy stały się także okazją do rozbudzenia w dzieciach ciekawości oraz chęci 

poznawania naszej ludowej tradycji. 

 
05 grudnia 2014 r. do naszego przedszkola zawitał Święty Mikołaj z workiem 

pełnym prezentów. Dzieci z niecierpliwością wyczekiwały tego dnia. Każda grupa 

przygotowała dla wyjątkowego gościa piosenki i wiersze na powitanie. 

Jak przystało na Mikołaja, obdarował on przedszkolaków świątecznymi 

prezentami oraz zaprosił ich do wspólnego zdjęcia. Wizyta niespodziewanego gościa 

bardzo ucieszyła dzieci, które już czekają na ponowne odwiedziny za rok. 

 

P. Marta Stachiewicz 

http://www.google.pl/url?url=http://miastodzieci.pl/kolorowanki/113:kolorowanki-i-malowanki-andrzejki/892:andrzejkowe-buty&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OGqIVMSnL5PXapmBgsAD&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNG4usT_LZ4fCOxNWqkUm3b1ApVoaQ


Jak powstają bombki choinkowe? 
 

W dniu 3 grudnia 2014 roku uczniowie klasy II i III 

pojechali na wycieczkę do wytwórni bombek choinkowych w 

Rzeszowie. 

Na miejscu pani pokazała nam, jak produkuje się i ozdabia bombki. 

Cały proces produkcji jest bardzo ciekawy, a wygląda on następująco. 

Na specjalnej maszynie, za pomocą ognia, rozgrzewane są szklane rurki, które 

wydłużają się, aż powstanie zaokrąglony prostopadłościan z rurką na końcu. Następnie na 

drugiej maszynie jest wdmuchiwane powietrze, aż powstanie okrągła bombka. Umieszcza 

się ją na kole i specjalnym pistoletem wlewa się do niej dwie mikstury.  Koło zakładane jest 

na trzęsarkę, która potrząsa bombką dotąd, aż się posrebrzy. Rurka jest odcinana, a na jej 

miejscu zakłada się haczyk. Gotowe bombki maluje się w lakierni lub zanurza się je w 

farbie. Potem ozdabia się je specjalnym szklanym długopisem – można napisać litery lub 

narysować wzory i posypać brokatem. 

Na koniec wycieczki każdy otrzymał pamiątkową bombkę z wybranym przez nas 

napisem. 

Wycieczka była bardzo ciekawa i wszystkim się podobała. 

Mateusz Sikora, kl.2 
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ŚWIĄTECZNE REBUSY OLI 
          

 

 

 

 

 

 

Hasło: ……………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

Hasło: …………………………………………………….…………… 

 

Przygotowała: Ola Trzyna. IV 



Wstrząs mózgu 
 

1. Narodził się tam Jezus 

2. Przynosi prezenty 6 grudnia 

3. W nim leżało dzieciątko Jezus 

4. Pomagają Mikołajowi 

5. Ciasteczka wieszane na choince 

6. Ryba wigilijna 

7. Zbliża się Nowy … 

8. Dzielimy się nim podczas Wigilii 

9. Śpiewamy je w czasie świąt 

10. Świeci nad Betlejem 

11. Dostajemy pod choinkę 

12. Ubieramy ją na święta 

13. Wędrują od domu do domu, śpiewając 

kolędy 

14. Potrawa wigilijna z kapustą lub z serem 

                 

 Ola Tomasik, IV 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Czerwona zupa z uszkami 

2. Długi na choince 

3. Obchodzi imieniny 6 grudnia 

4. Wieczór przed Bożym  

Narodzeniem 

5. Wkładane pod obrus w 

Wigilię  

6. Śpiewane w czasie Bożego 

Narodzenia 

7. Dzielimy się nim, 

rozpoczynając Wigilię 

 

Ola Trzyna, IV 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

Numer 162. przygotował zespół redakcyjny w składzie: Mateusz Sikora, Maja 

Grabowska, Aleksandra Trzyna, Aleksandra Tomasik, Natalia Jasińska, Karolina Leśko, Aleksandra Rudyk, 

Aleksandra Wilk, Martyna Wesołowska. 

Opiekun: Elżbieta Szara             Nakład: 60 egzemplarzy              Gazetka bezpłatna 

 

http://www.google.pl/url?url=http://miastodzieci.pl/kolorowanki/67:kolorowanki-i-malowanki-boze-narodzenie-obrazki-religijne/504:gwiazda-betlejemska&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EDaMVOqlOsPmyQOwroKwDw&ved=0CC8Q9QEwDTgo&usg=AFQjCNGOGuUr0NUtOjwmPPljAc2rWVz2UA


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


