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Szkolna 

sonda 
Najnowszą sondę 

przeprowadzono wśród uczniów 

klas IV-VI. Na pytania 

odpowiadały także dzieci ze 

świetlicy. 

1. Czy przygotowałeś ozdobę na 

kiermasz świąteczny? 

tak – 40  nie – 65 

2. Czy zapisałaś/eś się do 

wolontariatu? 

tak – 15  nie – 90 

3. Czy ubierasz choinkę?        rys. Martyna Wesołowska, V 

tak – 84 nie – 21 
 

Opracowały: Aleksandra Tomasik, Milena Adamiec, kl. V   

 

Kogel - mogel 
 W listopadzie odbył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu z języka angielskiego zakwalifikowali się: Arkadiusz Sobczak 

(kl. V) oraz Piotr Kuźniar i Miłosz Ramski (kl. VI). Do etapu rejonowego z historii zakwalifikował się 

Kajetan Ostrowski. 

 3 listopada w Gimnazjum nr 4 w Rzeszowie odbył się turniej siatkówki. Nasza drużyna w składzie: 

Maksymilian Wilk, Sebastian Piersiak i Miłosz Ramski zajęła drugie miejsce.  

 3 listopada odbyła się impreza integracyjna przygotowana przez szóstą klasę dla czwartoklasistów. 

 5 listopada w świetlicy obchodzono Dzień Postaci z Bajek. 

 10 listopada Święto Niepodległości uczciliśmy biało-czerwonym happeningiem oraz wspólnym 

śpiewaniem pieśni patriotycznych. Ponadto otwarto wystawę plastyczną pt. „Wielcy Polacy”. Prace 

wykonały dzieci ze świetlicy. 

 12 listopada w klasach II-VI odbył się test wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej. W kategorii 

klas II-III najwięcej punktów zdobyli: Urszula Wilk, Nikodem Prokop (kl. IIa), Weronika Wróbel 

(IIb), Mateusz Sikora (kl. III). Wśród klas starszych zwycięzcami konkursu zostali: Maja Grabowska, 

Ignacy Ataman i Marta Stasicka (kl. V). 

 

Ciąg dalszy na stronie 2. 



 13 listopada odbyły się zawody w ramach Szkolnej Ligi Siatkówki. Pierwsze miejsce zajęli: Sebastian 

Piersiak i Maciej Wilk, drugie – Tomasz Cisek i Rafał Frąc, a trzecią lokatę zdobyli Aleksandra Wilk i 

Maksymilian Wilk. 

 13 listopada w świetlicy zorganizowano Konkurs wiedzy historycznej pt. „Polska – moja Ojczyzna”. 

Zwyciężył Adrian Wróbel (kl. III), a drugie miejsce zajął Mateusz Sikora (kl. III). 

 14 listopada w Teatrze Maska odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego pt. „Jeden 

dzień w smoczej szkole”, połączone z premierą sztuki pt. „Smoki”. Maja Skimina (kl. V) zajęła trzecie 

miejsce w kategorii klas IV-VI. 

 17 listopada Milena Adamiec (kl. V) zajęła trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 

Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Polska – Ojczyzna nasza”. Organizatorem konkursu była Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Rzeszowie. 

 19 listopada Aleksandra Żelazko (kl. VI) zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie 

plastycznym „Przyroda Twój Przyjaciel”, zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi 

Ochrony Przyrody. 

 W listopadzie odbyły się konkursy czytelnicze w klasach I-III: w Ia na temat książki „Plastusiowy 

pamiętnik”, w IIa tematem była książka „Kubuś Puchatek”, w II b -  „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, 

a w klasie III uczniowie pisali test dotyczący książki pt. „Karolcia”. 

 23 listopada pierwszoklasiści ze swoimi wychowawcami wybrali się do wytwórni ozdób choinkowych. 

 25 listopada uczniowie z klas II-VI brali udział w międzyszkolnym konkursie „Alfik matematyczny”. 

 25 listopada w świetlicy zorganizowano zabawę andrzejkową. 

 25 listopada nasi uczniowie przygotowali prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kartka 

Bożonarodzeniowa”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 27 w Rzeszowie.  

 26 listopada w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie nasi uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnym 

Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”. Z przyjemnością informujemy, 

że Mateusz Sikora (kl. III) zajął pierwsze miejsce, trzeci był Radosław Kozak (kl. IIb), a wyróżnienie 

zdobył Julian Gniewek (kl. Ib). 

 27 listopada uczniowie z klas IV-VI bawili się na andrzejkach. 

 28 listopada pani Lucyna Bilut już po raz piętnasty zorganizowała Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. 

 28 listopada Miłosz Ramski, Piotr Kuźniar i Arkadiusz Sobczak uczestniczyli w rejonowym etapie 

konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Piotr Kuźniar awansował do etapu wojewódzkiego. 

Gratulacje! 

 2 grudnia uczniowie klasy III z panią Renatą Tokarz zapoznali się z pracą Zakładu Energetycznego. 

 3 grudnia w Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie odbyło się podsumowanie 

Podkarpackiego Konkursu pt. „Inni, a jednak tacy sami”. Mateusz Sikora (kl. III) zajął pierwsze 

miejsce w konkursie literackim. 

 3 grudnia drugoklasiści wybrali się do kina „Zorza” na film pt. „Dobry dinozaur”. 

 Patrycja Zagórska (kl. Ib) zdobyła nagrodę w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Słońce, 

woda i przygoda”, zorganizowanym przez SP nr 2 i PP nr 15 w Rzeszowie. 

 4 grudnia uczniowie z klas IIb i III zwiedzili Jednostkę Wojskową w Rzeszowie. 

 4 grudnia odbył się drugi turniej Szkolnej Ligi Siatkówki dla uczniów klas V-VI. Zwyciężyła drużyna: 

Sebastian Piersiak, Rafał Frąc (kl. VI). 

 9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie miało miejsce rozstrzygnięcie Międzyszkolnego 

Konkursu Plastycznego „Wyjątkowa Pszczoła”. Trzecie miejsce zajęła Patrycja Zagórska (kl. I b). 

 10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs PTTK 

„2015 – Razem na szlaku”, w którym wystartowali: Maksymilian Wilk i Rafał Frąc (kl. VI). 

 10 grudnia uczniowie klas I-III wzięli udział w kolejnej edycji szkolnego konkursu recytatorskiego 

„Poeci – dzieciom”. Zwyciężyły: Anna Szwajka (kl. Ia) oraz Urszula Wilk (kl. IIa). 

 15 grudnia w  Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr 

Pijarek w Rzeszowie podsumowano Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Św. Józef Kalasancjusz – 

największy pedagog wśród świętych”. Dominika Szarek (kl. VI) oraz  Szymon Jakubowski (kl. V)  

zdobyli wyróżnienia. 

 Karolina Leśko (kl. V) zdobyła wyróżnienie w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej Twórczości 

Plastycznej „Kolędnicy – Wędrownicy”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 

w Krasnem. 

 15 grudnia uczniowie z klas V-VI wzięli udział w zawodach w ramach Międzyszkolnej Ligi Siatkówki w 

Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie. 

 17 grudnia zorganizowano spotkanie, podczas którego rodzice obejrzeli film edukacyjny pt. 

„Wychowanie przez czytanie”.  

 W grudniu, dzięki uczestnictwu w ministerialnym programie pt. „Książki naszych marzeń”, biblioteka 

szkolna zakupiła ponad sto nowych, ciekawych książek. 



Wywiad numeru 
Dziś możecie przeczytać wywiad z Panią Agnieszką Solecką, która od 

niedawna uczy matematyki w klasach IV-VI. 

- Jak się czuje Pani w naszej szkole? 

- Czuję się tu bardzo dobrze. Codziennie z przyjemnością przychodzę do pracy. 

- Czy jest Pani zadowolona z nas i z naszej pracy na lekcjach? 

- Uczniowie w naszej szkole są bardzo aktywni. Bardzo mnie cieszy, że chętnie 

uczestniczą w zajęciach. Praca z uczniami stawia przede mną nowe wyzwania.                

Z pewnością nigdy nie można się z wami nudzić. 

- Od kiedy interesuje się Pani matematyką? 

- Odkąd pamiętam chętnie rozwiązywałam zadania i zagadki matematyczne. 

- Co Panią najbardziej zainteresowało w matematyce? 

- To, że w matematyce jest wszystko logiczne, że nie trzeba się jej uczyć na pamięć. 

Matematyka uważana jest za „Królową Nauk” i bardzo przydaje się w życiu. 

- Gdy była Pani w naszym wieku, czy była Pani najlepsza z matematyki w szkole? 

- Byłam bardzo dobra z matematyki, ten przedmiot nigdy nie sprawiał mi problemów. 

- Czy ma Pani jeszcze inne zainteresowania? 

- Interesuję się jeszcze muzyką, literaturą. W wolnym czasie lubię chodzić do kina albo 

układać puzzle. 

- Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy zadowolenia z pracy oraz pomyślności w życiu 

osobistym. 

Przygotowały: Ilona Syzdek, Aleksandra Wilk (V) 

__________________________________________________ 
TANIEC – MOJE HOBBY 

 

23 listopada wyjechałam wraz z zespołem tanecznym „Kornele” na 

Mistrzostwa Świata do Niemiec. Odbywały się one w mieście Riesa.  

Na ogromnej hali każda z tancerek dostała bransoletkę, która 

upoważniała do wstępu. 24 listopada odbyły się ćwierćfinały zawodów. W 

naszej kategorii (8-11 lat) startowały dwadzieścia dwie drużyny z całego świata. My, 

„Kornele”, grupa C, tańczyłyśmy jako dwudzieste drugie układ pt. „Biedronki”. Miałyśmy 

na sobie czarne rajstopy, czarno-pomarańczowe spódniczki, kamizelki z cekinami i czarne 

czapeczki. Przeszłyśmy do półfinału, a potem - z wielkimi emocjami – dotarłyśmy do finału! 

Ostatecznie zajęłyśmy czwarte miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się Słowenia, na 

drugim „Miraż” z Polski. Zwyciężył zespół z Kanady. 

Za zajęcie tak dobrej lokaty pani zabrała nas na truskawki w czekoladzie. 

 

Kamila Cieszyńska, V 



W świecie książek 
 

27 października razem z mamą byłem na spotkaniu z Wojciechem 

Cejrowskim, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale. 

Występ podróżnika był bardzo interesujący. Pan Cejrowski opowiadał o swoich 

podróżach po Meksyku w bardzo ciekawy i humorystyczny sposób. Prawie przez 

cały czas śmiałem się razem z publicznością. Bardzo mi się podobało. 

Wojciech Cejrowski to polski dziennikarz radiowy, podróżnik i pisarz. Podróżuje 

po prawie całym świecie, najczęściej jeździ do Amazonii. 

Jest autorem moich ulubionych audycji podróżniczych: „Boso przez świat” i 

audycji radiowej „Na drugim końcu globusa”. Audycji tych słuchałem wiele razy, 

są bardzo ciekawe i można się z nich dowiedzieć wielu rzeczy. Polecam wam 

książki tego autora: „Wyspa na Prerii”, „Gringo wśród dzikich plemion”, „Rio Anaconda”. 

Mateusz Sikora, III 

  

„MAGICZNE DRZEWO” 
Moją ulubioną serią książek jest siedem części „Magicznego drzewa”, której 

autorem jest Andrzej Maleszka. To nie tylko pisarz, autor fantastycznych książek dla 

dzieci i młodzieży, ale także reżyser i scenarzysta. Za swoją pracę otrzymał w Nowym 

Jorku międzynarodową Nagrodę Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i 

młodzieży, bo na podstawie tych książek powstał serial telewizyjny oraz film kinowy. 

Ja jeszcze go nie oglądałem, ale niedługo postaram się sprawdzić, czy jest tak samo 

fajny jak książki. Zresztą książki z tej serii również otrzymały nagrody, w tym nagrodę 

IBBY Polska: „Dziecięca Książka Roku 2009”. 

Książki przedstawiają losy i dziwne, niezwykłe wydarzenia, jakie przydarzają 

się rodzinie Rossów. Akcja serii książek rozpoczyna się od burzy, podczas której w 

stary dąb uderza piorun. W konsekwencji tego w tartaku drzewo to zostało pocięte na deski, z których 

zrobiono różne rzeczy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że drzewo miało magiczną moc. 

Przedmioty, które z niego powstały, również mają taką moc. To zdarzenie rozpoczęło całą serię 

niezwykłych przygód, jakie przeżyli młodzi ludzie. 

Serię rozpoczyna książka pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Rodzice głównych 

bohaterów tracą pracę i zwracają się do bogatej ciotki o pomoc. Ciotka Wiki proponuje rodzicom pracę na 

statku Queen Victoria, a w tym czasie ona zajęłaby się dziećmi. Rossowie nie chcą na to się zgodzić. I 

wtedy dziesięcioletni Kuki wyłowił z rzeki czerwone krzesło,  jeden z przedmiotów, które powstały z 

magicznego dębu. Przez to wiele spraw potoczyło się inaczej, bo wystarczyło usiąść na meblu i 

wypowiedzieć życzenie, a ono się spełniło. Rodzeństwo musi zostać ze skąpą ciotką, bo rodzice - zmienieni 

za pomocą niefortunnie wypowiedzianego życzenia - stają się niefajnymi materialistami i wyjeżdżają na rok 

pracować na statku. Dzieciaki przeżywają mnóstwo przygód, zanim uda im się przywrócić wszystko do 

normalności i osiągnąć cel. 

Kolejna książka z serii to „Magiczne Drzewo. Tajemnica mostu”. Autor rozpoczyna swoją 

opowieść od historii kotki Latte, która przestaje kochać swojego pana. Następnie poznajemy skutki życzenia 

wypowiedzianego przez odmłodzoną ciotkę Wiki. Mama rodzeństwa pozbawia swoim życzeniem 

możliwości czarowania przez członków rodziny Rossów. Dlatego Kuki wtajemnicza sąsiadkę Melanię, 

zwaną Wiewiórką, w możliwości, jakimi dysponuje krzesło. Oczywiście sprawy komplikują się: Filip 

zamiast w Meli zakochuje się w postaci z plakatu, zwanej przez domowników Żygożelką. Bohaterowie będą 

musieli znaleźć most zapomnienia, aby uratować Filipa. Na szczęście wszystko dobrze się kończy, a 

dzieciaki przeżyją kolejną porcję przygód. 



Trzecia część opisywanej serii to „Magiczne drzewo. Olbrzym”. Wszystko zaczyna się od 

kłopotów Kukiego w szkole, który jest prześladowany przez innego chłopca Blubka, który lubi znęcać się 

nad słabszymi. Kuki chce stać się silniejszym i odegrać się na Blubku. Ale, oczywiście, sprawy potoczyły 

się nie tak, jak to sobie zaplanował. Szkoła została zburzona, krzesło zniszczone, a rodzice mają przez to 

duże problemy i Kukiemu nie zostaje nic innego, jak pomóc mamie i tacie, zdobywając pieniądze na 

odbudowanie szkoły. Wyrusza w podróż, by pokonać olbrzyma o siedmiu wcieleniach. Razem z nim 

wędrują: mądra Gabi, Blubek i gadający pies Budyń. W Azji szukają tajemniczego domu pilnowanego przez 

złotego tygrysa, aby znaleźć kolejny magiczny przedmiot. 

W kolejnej książce pt. „Magiczne drzewo. Pojedynek” Kuki zostanie wysłany przez mamę na obóz 

szachowy, żeby podciągnął się w logicznym myśleniu i dostawał lepsze stopnie w szkole. Jedzie na ten obóz 

z przyjaciółmi: Blubkiem i Gabi. Hotel, w którym mieszkają, to stary zamek. Nagrodą w konkursie 

szachowym są pięknie rzeźbione szachy wykonane, jak się później okazuje, z tego samego magicznego 

drzewa, co czerwone krzesło. I również posiadają magiczną moc, każda figura inną. Kuki tworzy swojego 

klona - Ikuka, co nie jest dobrym pomysłem, bo wynikną z tego tylko same kłopoty. Ale na szczęście 

wszystko dobrze się skończy, a dzieciaki na obozie nauczą się nie tylko logicznego myślenia. 

W piątym tomie pt. „Magiczne drzewo. Gra” okazuje się, że Ikuk, czyli klon Kukiego, wcale nie 

zniknął zgodnie z wypowiedzianym życzeniem. Żyje, ma się dobrze i rozrabia, napadając na centrum 

handlowe. Pomagają mu dwa wielkie roboty i mały, mechaniczny skorpion. Ikuk znajduje kolejny magiczny 

przedmiot, ale gubi go. Dzięki temu magiczna kostka wpada w ręce Kukiego, który musi walczyć ze swoim 

złym sobowtórem.  

„Magiczne drzewo. Cień smoka” to szósta część serii autorstwa Andrzeja Maleszki. Kuki i Blubek 

nie chcą się uczyć i szukają „drogi na skróty”. Nie słuchają ostrzeżeń Gabi i dzięki magicznej kostce chcą 

szybko nauczyć się wszystkiego, co trzeba do szkoły. Ale oczywiście wszystko wychodzi nie tak, jak 

chcieli. Magiczna kostka zostaje zniszczona, a nasi bohaterowie wyruszają na poszukiwanie magicznej 

figurki. Figurka ta zmienia się w magiczną istotę (Idalię) i niechcący przywołuje smoka z dna morskiego. To 

wszystko sprawia, że Kuki z przyjaciółmi i Idalia stoczą walkę ze smokiem. Ale na szczęście i ta historia ma 

szczęśliwy koniec. 

Siódma, jak dotąd ostatnia część serii to „Magiczne drzewo. Świat Ogromnych”. Kuki z 

przyjaciółmi i Idalią poszukują zaginionego syna nauczycielki o imieniu Alik. Aleksander, w skrócie Alik, 

zaginął aż pięć lat temu. Natomiast Idalia przez przypadek również znika. Okazuje się, że oboje zostali 

przeniesieni do Świata Ogromnych. Kuki, Gabi, Blubek oraz gadający pies Budyń muszą ich uratować. Aby 

to zrobić, muszą znaleźć i ułożyć tajemnicze puzzle, na których jest mapa z drogą do świata normalnych 

ludzi. W Świecie Ogromnych wszystko jest bardzo duże, nawet dzieci mają pięć metrów wzrostu! Nasi 

bohaterowie walczą z olbrzymimi stworami i potężnym Gigunem. 

W każdym z siedmiu tomów nie brakuje wartkiej akcji, jedna przygoda goni kolejną. Bohaterowie 

prawie nigdy nie odpoczywają, pełno jest wątków mrożących krew w żyłach. Magia, stosowana przez 

postacie z książki, nikomu niczego nie ułatwia. Wręcz odwrotnie, używanie jej może być groźne w 

skutkach. 

Choć fabułę poszczególnych części serii stworzono wokół fantastycznych wydarzeń, to bohaterowie 

są niemal tak autentyczni, jak czytelnicy. Przeżywają te same problemy i konflikty. Mają tylko więcej 

niebezpiecznych przygód. Bohaterowie nie są doskonali, każdy ma jakieś wady, ale też zalety.  

Fantastyczne przygody to nie wszystko. Czytelnicy poznają, na czym polega przyjaźń i poświęcenie. 

Okazuje się, że ważne sprawy mogą być opowiedziane w niezwykle ciekawy sposób. W książce nie brakuje 

też humoru. Dodatkowym walorem książek są piękne ilustracje.  

Zachęcam wszystkich do lektury książek z serii "Magiczne drzewo". Na pewno nie będzie to czas 

stracony! 

Jacek Grabowski, VI 



SUKCESY LITERACKIE 
 

3 grudnia 2015 roku  w Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Rzeszowie rozstrzygnięto Podkarpacki Konkurs pt. „Inni, a jednak tacy sami”. Miło 

nam poinformować, że Mateusz Sikora (kl. III) zajął pierwsze miejsce w konkursie 

literackim. Poniżej publikujemy zwycięskie opowiadanie pt. „Nowy uczeń”. 

________________________________________________________________________________ 

Pewnego dnia na lekcji pani wychowawczyni oznajmiła, że jutro 

do naszej klasy dołączy nowy uczeń. Ma na imię Kacper, bardzo 

dobrze się uczy i świetnie pływa. Z niecierpliwością czekaliśmy na 

następny dzień. Bardzo chcieliśmy poznać nowego kolegę. 

Zastanawialiśmy się, jak wygląda, czy jest koleżeński i miły, czy raczej 

zarozumiały i kłótliwy. Radek, Kuba i Maks – najlepsi z wuefu – 

liczyli na to, że Kacper dołączy do ich paczki. Chłopcy ci byli trochę 

zarozumiali i często wyśmiewali się z dzieci, które miały problemy z 

ćwiczeniami gimnastycznymi. 

 

Następnego dnia, tuż po dzwonku, do klasy razem z panią 

wszedł szczupły, wysoki chłopiec. Widać było, że jest trochę 

nieśmiały, bo niespokojnie rozglądał się po klasie. Pani przedstawiła go 

i powiedziała, by usiadł na krzesełku przy oknie. I wtedy okazało się, 

że chłopczyk chwieje się przy chodzeniu, a poruszanie się po sali sprawia mu wyraźną trudność. 

Wkrótce wszyscy zorientowali się, że Kacper ma protezę zamiast nogi. W klasie zapanowała 

zupełna cisza. Uczniowie przyglądali się nowemu. Na przerwie Kacper siedział zupełnie sam. 

Paczka chłopców z wyższością minęła go, a reszta klasy bała się podejść. Chłopcy zaczęli śmiać się 

ze sztucznej nogi Kacpra, pokazywali go palcami. Nowemu zrobiło się bardzo przykro… 

Przez najbliższe dni sytuacja się nie zmieniała. Co prawda niektórzy nawet chcieli 

zaprzyjaźnić się z nowym uczniem, ale nie wiedzieli, jak się mają zachować wobec 

niepełnosprawnego kolegi.  

 

W piątek cała klasa miała lekcję pływania. Gdy na brzegu basenu pojawił się Kacper, który 

ściągnął protezę nogi, uczniowie zaniemówili. Niektórzy odpłynęli na drugi brzeg basenu, inni 

odwracali wzrok. Tylko chłopcy z paczki krzyczeli: „Co ten kuternoga tu robi?!”, „Przecież się 

utopi!”, „Tacy to powinni siedzieć w domu!”. Później popisywali się, kto szybciej pływa. Kacper 

nie reagował na te zaczepki, patrzył spokojnie i nagle wskoczył do wody! Zaczął płynąć: najpierw 

powoli, płynnie, później coraz szybciej i szybciej. Bez trudu wyprzedził wyśmiewających go przed 

chwilą chłopców. Widać było, że pływanie sprawia mu przyjemność i jest w tym naprawdę 

świetny! I wtedy stało się coś nieoczekiwanego! Powoli inni uczniowie dopływali do Kacpra, 

chwalili go i podziwiali za piękny skok i wygraną. Po chwili prawie cała klasa rozmawiała i śmiała 

się z nowym kolegą. Prawie wszyscy – oprócz paczki chłopców, którzy nie mogli pogodzić się z 

tym, że ktoś, w dodatku niepełnosprawny, może być lepszy od nich. 

 

Od tamtej pory sytuacja w klasie bardzo się zmieniła. Dzieci nagle przestały się bać grupki 

chłopców. Wszyscy zaprzyjaźnili się z miłym, koleżeńskim Kacperkiem, obdarzonym dużym 

poczuciem humoru. Nowy uczeń okazał się najlepszy z matematyki, ale nie był zarozumiały   i 

chętnie pomagał innym w lekcjach. Wkrótce już nikt nie zwracał uwagi na niepełnosprawność 

chłopca. 

 

Mateusz Sikora, III 



Maja Skimina zajęła III miejsce w 

Międzyszkolnym konkursie literackim pt. „Jeden dzień 

w smoczej szkole”, zorganizowanym przez Teatr 

Maska w Rzeszowie. Przeczytajcie jej opowiadanie pt. 

„Niezwykły dzień w Smoczej Akademii”. 

 

Chciałabym opowiedzieć niezwykłą historię małego smoka 

Pawła, który chodzi do Smoczej Akademii. Uczy się dobrze i jest 

bardzo grzeczny. Chętnie poznaje wiedzę o trudnych 

zagadnieniach, takich jak ogniologia – nauka o właściwościach 

ognia, smokologia – nauka o gatunkach i pochodzeniu smoków, 

mineralogia – nauka o rodzajach minerałów. Te przedmioty są 

niezwykle trudne. Nasz dzielny smok ma również lekcje latania. 

Szkoła mieści się w starym zamku i liczy cztery piętra. Na 

pierwszym piętrze są sale lekcyjne i stołówka. Klasy w Smoczej 

Akademii wyglądają naprawdę  niezwykle. W sali do ogniologii 

znajduje się kocioł z gorącą lawą, niesamowite, wybuchające 

prochy, miniaturowy wulkan oraz dziwne czarno – pomarańczowe jajo. Innym ciekawym miejscem jest sala 

do mineralogii. Zgromadzono tu ogromne ilości minerałów: duże i małe, szare i niebieskie, różnobarwne, są 

tu chyba wszystkie rodzaje minerałów, jakie istnieją na świecie! Na drugim piętrze znajdują się pokoje 

nauczycieli oraz biblioteka. Można tam znaleźć książki, które mają ponad trzysta pięćdziesiąt lat! Biblioteka 

jest stara, elegancka i chyba w ogóle nie ma końca. Trzecie piętro jest niedostępne dla uczniów. Mieści się 

tam pracownia dyrektora i archiwum.  Na czwartym piętrze są sypialnie uczniów i mały salonik. Przed 

szkołą znajduje się rozległy plac, zejście do lasu i szklarnie, w których też czasem odbywają się lekcje. 

Zajęcia w Smoczej Akademii rozpoczynają się o ósmej rano. Właśnie w taki zwykły poranek stało 

się coś dziwnego. Przedmioty ze szkolnych sal zaczęły znikać! Najpierw z sali do ogniologii zniknął kocioł, 

potem przepadły gdzieś prochy i jajo. Następnie z sali do mineralogii  zniknęło prawie wszystko oprócz 

książek, potem zginęło kilka starych ksiąg z biblioteki. Mały smok Paweł popędził z tą informacją na trzecie 

piętro do gabinetu dyrektora, który szybko zwołał wszystkich nauczycieli na długą naradę. Uczniowie 

niecierpliwie czekali na jej wyniki. Wychowawcy ogłosili, że dopóki sprawa się nie wyjaśni, uczniowie 

mają być bardzo ostrożni i nie mogą opuszczać swoich pokojów. Kiedy wrócili do swoich sypialni, odkryli, 

że panuje w nich wielki bałagan! Wszystkie torby, walizki, kuferki oraz plecaki były otwarte. Ktoś wyjął 

szuflady z biurek, stolików nocnych i komód. Książki i inne rzeczy leżały porozrzucane na podłodze.  

Mały smok zatrwożył się bardzo, ponieważ czekało go wielkie sprzątanie. Na szczęście do pracy 

wzięli się wszyscy współlokatorzy i niedługo później pokój błyszczał. Okazało się, że nic nie zginęło, ale 

wszyscy zastanawiali się, kto mógł zabrać rzeczy z sal lekcyjnych i czego szukał w pokojach. 

Smok Paweł i jego przyjaciel Bartek chcieli na własną rękę wyjaśnić, kto 

za tym wszystkim stoi. Postanowili zbadać podziemia szkoły. Wieczorem 

wymknęli się z pokoju i zeszli do ciemnych piwnic. Szli długimi korytarzami, aż 

dotarli do ogromnej komnaty, gdzie dostrzegli małego, chichoczącego gnoma. 

Obok niego zobaczyli wszystkie zaginione przedmioty! Smoki pojmały gnoma i 

zaprowadziły go do dyrektora, który im podziękował i pogratulował, mimo że był na nich zły, bo złamali 

zakaz opuszczania pokojów. Gnom – złodziejaszek trafił tymczasem za kratki. 

Na szczęście ta przygoda skończyła się dobrze dla wszystkich. Smokom nic się nie stało, chociaż nie 

posłuchali dorosłych i sami wyjaśnili sprawę kradzieży w szkole. A złodziej został złapany i poniósł 

zasłużoną karę. 

Maja Skimina, V 



To i owo ze świetlicy 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

W dniu 5 listopada w naszej świetlicy odbył się Dzień Postaci z Bajek. 

Chętni uczniowie przebrali się za ulubione postacie z bajek i uczestniczyli    

w zabawach i konkursach przygotowanych przez wychowawczynie. 

Najpierw każdy zaprezentował swój strój, a następnie wylosował kolorowy bilet do krainy bajek, 

który przydzielał go do odpowiedniej grupy.  Każda z grup zbierała punkty w kolejnych konkursach. Były to 

m.in. magiczny kuferek – odgadywanie, z jaką bajką  kojarzą się wylosowane przedmioty, zagadki, piosenki z 

bajek do rozpoznania, fragmenty i opisy bajek ukryte w balonach, skojarzenia - odgadywanie tytułów bajek z 

ciągu przedmiotów charakterystycznych dla danego utworu. Wyjątkowy dzień zakończył się wesołymi 

tańcami do dyskotekowej muzyki.  

Teraz także i Wy możecie spróbować odgadnąć, z jakich baśni pochodzą poniższe fragmenty: 

 

„Wreszcie duże jajo pękło. <<Pip, pip!>> - zapiszczało pisklątko i wylazło; było bardzo duże i 

brzydkie”.…………………………………… 

 

„Do jego serca wpadł także taki odłamek. Za chwilę to serce przemieniło się w grudkę lodu”. 

……………………………………………… 

 

 

 

 

TEST WIEDZY HISTORYCZNEJ POLSKA MOJA OJCZYZNA 

ORAZ KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „MOJA POLSKA. WIELCY POLACY” 

 
Z okazji obchodzonego 11 listopada Święta Niepodległości, uczniowie klas II i III wzięli udział w 

teście wiedzy historycznej pod hasłem POLSKA - MOJA OJCZYZNA, zorganizowanym przez 

wychowawczynie. Największą liczbę punktów zdobyli uczniowie z klasy III. I miejsce zajął Adrian 

Wróbel, a II - Mateusz Sikora. 

 W konkursie plastycznym pod hasłem „Moja Polska. Wielcy Polacy” wzięło udział 30 uczniów z klas I-

III. Wszystkie prace były starannie wykonane i wybór najpiękniejszych bardzo trudny. Komisja przyznała 

nagrody, które otrzymali: Antonina Łozińska( kl.IIb), Maja Szykuła (kl. IIb), Jan Dawid (kl. III), 

Gabriela Gieniec (kl. Ia), Matylda Durska (kl. IIa), Karolina Jasińska (kl. IIb). Ekspozycję prac można 

było podziwiać w holu szkoły. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

           ŚWIETLICOWE ANDRZEJKI 

Pewnego popołudnia do naszej świetlicy przybyły andrzejkowe wróżki, by przepowiedzieć 

nam przyszłość. Były to Czarny Kot, Złośnica, Różowy Promyczek, Tęcza, Gwiazdka i 

Zębuszka. 

Każda z nich usiadła przy wróżebnym stole i za pomocą magicznych przedmiotów, takich jak 

kostki, kubeczki, serca z imionami, szkatułka, uchyliły rąbka tajemnicy z przyszłości – tego, 

kim będziemy i co nas czeka. Potrafiły także za pomocą magii cyfr i rozrzuconych szpilek rozszyfrować cechy 

naszego charakteru. Wszyscy z wielką ochotą podchodziliśmy do wróżek, by poznać swoją przyszłość. 

Na koniec za pomocą wróżby z butami sprawdzaliśmy, kto pierwszy wyjdzie za mąż/ożeni się. Było 

bardzo wesoło i radośnie. Już cieszymy się na przyszłe andrzejki! 

 



KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DZIECIOM” 
 

10 grudnia odbył się V Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polscy poeci 

dzieciom”. Wzięło w nim udział 17 uczestników z klas I i II. Recytacje wzruszały i 

bawiły widzów, oczarowały też komisję.  

Jury miało niełatwe zadanie. Po długich obradach wyłoniono zwycięzców. A oto wyniki: 

I miejsce – Anna Szwajka (kl. Ia) oraz Urszula Wilk (kl. IIa), II miejsce – Karol 

Bylak (kl. IIa), III miejsce – Matylda Durska (kl. II a). Wyróżnienia otrzymali: 

Jagoda Nowak (kl. Ia), Wojciech Małek (kl. Ia), Oliwia Leśko (kl. IIb) oraz Karolina 

Jasińska (kl. IIa). 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!  

 
 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 
 

Jak co roku w listopadzie i grudniu przygotowywaliśmy ozdoby na świąteczny kiermasz. Dochód ze 

sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do naszej świetlicy. 

Ozdoby, które  mogą być piękną dekoracją domu lub wyjątkowym prezentem, także i w tym roku sprzedają 

się bardzo szybko, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. 

 

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie wszystkim, 

którzy uczestniczyli w przygotowaniu pięknych ozdób, 

a także tym, którzy je kupili. 

 
Życzymy wszystkim radosnych, pogodnych, pełnych miłości,, 

spokoju oraz rodzinnego ciepła  

Świąt Bożego Narodzenia. 

 
 
 
 
 
 

 

  



Warto wybrać się gdzieś z klasą… 
 
W dniu 23 listopada moja klasa 1b razem z 1a wybrała się na wycieczkę do 

Fabryki Bombek Romex w Rzeszowie. Mogliśmy zobaczyć, jak powstają bombki 

choinkowe i jak się je dekoruje. Widzieliśmy również już gotowe śliczne ozdoby na 

choinkę. Na koniec każdy z nas otrzymał bombkę ze swoim imieniem. 

Wycieczka się wszystkim bardzo podobała! 

Maja Sikora, I b 

_______________________________________________________________________________________ 

W dniu 26.10.2015 klasa III wybrała się na wycieczkę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Na początku obejrzeliśmy film na temat recyklingu odpadów. Następnie obserwowaliśmy 

różne drobnoustroje i inne stworzenia pod mikroskopem. Potem pipetowaliśmy wodę (odmierzaliśmy wodę) 

na stole laboratoryjnym. Na koniec wycieczki mierzyliśmy, jaki jest hałas na przerwach między lekcjami 

oraz jaki wpływ na człowieka ma telefon komórkowy podczas rozmowy. Było naprawdę fajnie – polecam! 

Adrian Wróbel, III 

_______________________________________________________________________________________ 

4 grudnia klasy IIb i III wybrały się do Jednostki Wojskowej przy ul. 

Lwowskiej. Oglądaliśmy tam sprzęt wojskowy i korzystaliśmy z atrakcji, 

jakie przygotowało dla nas wojsko. Próbowaliśmy strzelać z prawdziwej 

broni i mogliśmy wsiadać do wojskowych wozów. Myślę, że wszystkim 

podobała się ta wycieczka, a niektórzy chłopcy pewnie będą chcieli zostać 

zawodowymi żołnierzami. 

Maja Szykuła, IIb 

 

rys. Dominik Trzyna, IIb 

_______________________________________________________________________________________ 

3 grudnia 2015 roku klasy IIa i IIb pojechały autokarem do kina „Zorza” na seans filmowy pod 

tytułem ,,Dobry dinozaur”. Film ten opowiada o dinozaurze Arlo, 

który stracił swojego tatę w czasie powodzi. Starając się znaleźć 

drogę powrotną do domu, zaprzyjaźnił się z małym jaskiniowcem o 

imieniu Bąbel. W trakcie podróży doświadczył wielu 

niebezpiecznych przygód, ale dotarł do celu cały i zdrowy. Bąbel 

odzyskał rodziców, a Arlo odnalazł swój rodzinny dom.  

Film bardzo nam się podobał i mamy nadzieję, że w 

przyszłości będzie wyprodukowana następna część.  

Radosław Kozak, IIb          

      rys. Weronika Wróbel, IIb 

_______________________________________________________________________________________ 

 

26.11.2015 roku klasa V była w kinie na filmie pt. ,,Sawa - mały wielki bohater”. Głównym 

bohaterem tego ciekawego filmu był chłopiec o wielkim sercu, który chciał uratować swoją mamę i całą 

wioskę porwaną przez hieny. Sawa poznaje białego wilka, z którym bardzo się zaprzyjaźnia. Razem idą do 

wielkiego mago, by im pomógł. Po drodze spotyka ich wiele strasznych, a zarazem wspaniałych przygód. 

Na końcu oboje dostają to, czego chcieli.  

Polecam ten film, czasami śmieszny, niekiedy smutny. Z chęcią obejrzałabym go jeszcze raz. 

 

Martyna Wesołowska, V 



TO I OWO NA SPORTOWO 
 

      Za nami kolejne dwa miesiące zmagań sportowych. Już 

przyzwyczailiśmy się, że nasze koleżanki i koledzy rywalizują  w 

różnych dyscyplinach. Największych emocji i tematów do dyskusji 

dostarcza nam Szkolna Liga Siatkówki. Ciekawy i pełny 

niespodzianek system rozgrywek, który wprowadziła Pani Bilut, 

sprawił, że do końca będzie się dużo i ciekawie działo.  

Ponieważ nasza „Szóstka” siatkówką stoi, również w lidze międzyszkolnej po pierwszym turnieju 

drużyna I w składzie: Sebastian Piersiak, Maks Wilk, Miłosz Ramski zajmuje doskonałe II miejsce. 

Na dobrym czwartym miejscu znajduje się II drużyna w składzie: Miłosz Misiuda, Mikołaj Małek, 

Kacper Cisło. Apetyt na sukces jest duży. 

        Tradycyjnie pod koniec listopada odbył się już XV Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, który, 

oprócz rywalizacji sportowej, zawsze jest okazją do dobrej zabawy i popularyzacji wspólnej 

aktywności sportowej. W tym roku zawody rozpoczął pokaz gry w wykonaniu młodzików 

należących do czołówki Polski: Miłosza Misiudy i jego partnera z drużyny AZS KU Politechnika 

Rzeszowska - Patryka Dziuby. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Chołody z bratem, druga była Roksana 

Ulak z wujkiem, a trzecia - Patrycja Bobola z bratem. Zmagania chłopców wygrał Norbert Bednarek 

z tatą, wyprzedzając Tomka Ciska startującego też z tatą. Trzecie miejsce zajął Witold Dereń z 

bratem. Turniej jak zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Obie kategorie reprezentowało 

po  trzynaście drużyn. Wszystkim gratulujemy! 

       Z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim składam 

serdeczne życzenia!  

Miłosz Misuda (VI) 

________________________________________________________________________________ 

 

GDY NADCHODZĄ ŚWIĘTA 

 

Gdy nadchodzą Święta powoli, 

My jesteśmy już w niedoli. 

Po przed prezentami 

W szkole będziemy pytani. 

 

Ubieramy swą choinkę, 

Aby mieć wesołą minkę. 

W dzień Wigilii naszej 

Już nie siedzimy w klasie. 

 

Mama robi pyszne dania, 

A tata sprząta od rana. 

Gdy dostaniemy prezentów parę, 

Podziękujemy rodzicom za nie. 

 

Lecz gdy przyjdzie pora 

Powrotu do szkoły 

Do nauki weźmiemy się z zapałem, 

By mieć oceny wspaniałe. 

 

To już koniec świąt, 

Ale nie smucimy się wcale, 

Bo wiemy, że następne już za rok! 

 

Aleksandra Rudyk, V 



Wstrząs mózgu 
1. Do ubrania choinki 

2. Jechała na nim Maryja do Egiptu 

3. Wiewiórka chowa je na zimę 

4. Tam narodził się Pan Jezus 

5. Stary i … Testament 

6. Imię matki Pana Jezusa 

7. Zjeżdżamy na nich z górki 

8. Stroimy ją na święta 

9. Pierwszy dar Trzech Króli 

10. Drugi dar Trzech Króli 

11. Chciał zabić małego Pana Jezusa 

12. Pada zimą 

13. Trzeci dar Trzech Króli 

14. Święty Mikołaj przynosi… 

             Ignacy Ataman, V 

 
POZIOMO 

1. Zamarznięta woda 

2. Na nich można zjeżdżać ze 

stoku 

3. Zimowa stolica Polski 

4. Na nich się jeździ na 

lodowisku 

5. Śnieżna, spada w górach 

6. Zazwyczaj są drewniane, 

można na nich zjeżdżać z 

górki 

7. Mieszka w igloo 

8. Biały, pada w zimie 

PIONOWO 

9. Dzieci go lepią w zimie 

10. Rzucasz się nimi w zimie 

11. Zimowy miesiąc, pierwszy w 

kalendarzu 

12. Całe z lodu, można się na 

nim ślizgać 

13. Połączone ze sobą sanie. 

14. Miesiąc, w którym kończy 

się zima. 

Przygotowała Ola Trzyna, V  

________________________________________________________________________ 
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