
 
 

Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

wrzesień-październik 

2015 
166 

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

rys. Dominika Szarek, VI 

____________________________________________________________________________________________________ 

Szkolna sonda 
Uczniowie z klas III – IV odpowiedzieli na trzy krótkie pytania naszych redaktorek. 

 

1. Czy lubisz zwierzęta? 

tak – 82 uczniów   nie – 2 odpowiedzi 

2. Czy włączyłeś się do akcji zbierania darów dla podopiecznych schroniska dla zwierząt? 

tak - 32     nie - 52 

3. Czy lubisz pić mleko? 

tak – 52    nie - 32 

Martyna Wesołowska, Milena Adamiec, V 



Kogel - mogel 
 1 września o godzinie 8.00 w kościele parafialnym na naszym osiedlu odprawiona została msza 

święta, inaugurująca rok szkolny 2015/2016. Po niej wszyscy udali się do szkoły. Następnie pan 

dyrektor Tomasz Noworól przywitał przybyłych na uroczystość uczniów, rodziców i nauczycieli        

i życzył wszystkim udanego roku szkolnego. 

 10 września podczas spotkania z panem policjantem uczniowie mieli kolejną okazję, by 

przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.  

 15 września klasa III uczestniczyła w ekologicznej wycieczce do rezerwatu przyrody na Lisiej 

Górze. Szczególną atrakcją wyprawy był rejs łodzią typu katamaran po zalewie na Wisłoku. 

 15 września reprezentanci z klasy V i VI uczestniczyli w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa 

w Lekkiej Atletyce. Zawody odbyły się w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieżowych. 

 24 września chłopcy z klasy I i II zajęli czwarte miejsce w Turnieju Piłki nożnej o puchar Jana 

Domarskiego. 

 We wrześniu odbyły się w naszej szkole zajęcia dla uczniów prowadzone przez psychologów           

z Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 

 29 września w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariuszy, zrzeszające uczniów z klas IV-

VI. 

 2 października szóstoklasiści zorganizowali klasowe ognisko z okazji Dnia Chłopaka. 

 3 października grupa uczniów uczestniczyła w biegach młodzieżowych w ramach 3. PKO Maratonu 

Rzeszowskiego. 

 4 października na pierwszą wycieczkę w nowym roku szkolnym wyruszyli członkowie Szkolnego 

Koła PTTK. Zwiedzili Pogórze Przemyskie oraz Kalwarię Pacławską. 

 W dniach 5-16 października trwała zbiórka darów dla podopiecznych schroniska dla zwierząt 

„Kundelek” i Fundacji Felineus. 

 5 października odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia na basenie w Nowej Wsi, 

połączone z nauką pływania. 

 8 października podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Dominika Szarek (kl. VI)  zdobyła nagrodę. 

 9 października zawodnicy z klas IV-VI startowali w indywidualnych biegach przełajowych              

w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. 

 9 października odbyła się pierwsza audycja muzyczna prowadzona przez nauczycieli ze Szkoły 

Muzycznej YAMAHA. 

 11 października nasi reprezentanci wzięli udział w Jesiennych Drużynowych Marszach na Orientację 

Hermanowa 2015. 

 13 października pan dyrektor Tomasz Noworól uroczyście pasował pierwszoklasistów na uczniów. 

 14 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana przez 

uczniów klasy czwartej. 

 14 października grono pedagogiczne spotkało się z panią Elżbietą Dragan, która w tym roku 

szkolnym przeszła na emeryturę, a przez wiele lat uczyła matematyki w naszej szkole. 

 19 października pierwszoklasiści z I a i I b byli na wycieczce w stadninie koni w Zabajce. 

 20 października drugoklasiści wzięli udział w lekcji, która odbyła się w Muzeum Historii Miasta 

Rzeszowa. 

 21 października w Kolbuszowej rozegrano finał wojewódzki w biegach przełajowych. Naszą szkołę 

reprezentowały: Maja Grabowska i Aleksandra Wilk (V). 

 22 października szóstoklasiści zaprezentowali program z okazji Dni Papieskich. Ksiądz Józef 

Kandefer podsumował konkurs plastyczny i wiedzy o św. Janie Pawle II i wręczył nagrody 

laureatom. 

 23 października uczniowie z klas IV i VI przebywali na wycieczce w Sanoku i okolicach. 
 26 października odbyła się kolejna edycja konkursu Szkolny Omnibus dla uczniów klas IV-VI. Wystartowało 

20 zawodników, a zwycięzcą zmagań został Kajetan Ostrowski (VI). Drugie miejsce zajął Piotr Kuźniar (VI), 

a trzeci był Arkadiusz Sobczak (V). 

 26 października trzecia klasa odwiedziła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

 Szkolne Koło Wolontariuszy zorganizowało zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone w dniu 

Wszystkich Świętych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 



Wywiad numeru 
 

Witamy Was po wakacyjnej przerwie! W najnowszym numerze naszej gazetki zamieszczamy 

rozmowę z uczniem klasy V, Arkiem Sobczakiem, który interesuję się modelarstwem i odnosi już 

pierwsze sukcesy.  

- Arku, jak zaczęła się Twoja przygoda z modelarstwem? 

- Gdy miałem cztery lata, dziadzio opowiadał mi o tym, że kiedyś miał pięć modeli samolotów. 

Bardzo mnie to zainteresowało. Zajmuję się modelarstwem już od sześciu lat. 

- Jakie modele składasz? Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie jednego modelu? 

- To zależy od modelu, średnio poświęcam na zrobienie jednego około dwóch miesięcy. Staram 

się składać modele zawsze, jak mam na to czas. A 

najbardziej lubię wykonywać modele czołgów i innych 

wojskowych pojazdów. 

- Czy ktoś Ci pomaga? 

- Co piątek chodzę na kółko modelarskie w XXI 

Klubie Strzelców Podhalańskich. Tam pracuję pod okiem 

instruktora.  

- Wiemy, że masz już spore osiągnięcia w modelarstwie. Czy możesz nam o nich opowiedzieć? 

- Brałem udział w czterech konkursach modelarskich: w Kielcach, w Radomiu,                          

w Niepołomicach oraz w Bardejowie na Słowacji. W Radomiu zająłem pierwsze i drugie miejsce,        

w Niepołomicach byłem trzeci. W Bardejowie zwyciężyłem, a także dostałem nagrodę specjalną. 

Niedługo wybieram się na następne zawody.  

- Co lubisz robić, gdy nie składasz modeli? 

- Czasem gram na komputerze, ale najczęściej wychodzę na dwór i bawię się z kolegami. 

- Arku, dziękujemy Ci za ciekawą rozmowę i życzymy dalszych sukcesów! 

- Dziękuję, cześć! 

Wywiad przeprowadziły: Aleksandra Trzyna, Aleksandra Rudyk, V 

_________________________________________________________________________________ 

 

W świecie książek 
 

Witajcie po wakacjach! 

W tym roku pierwszymi książkami, jakie Wam polecę, będą książki 

Grzegorza Kasdepke  z serii „Detektyw Pozytywka”. To krótkie i zabawne 

historyjki opowiadające o przygodach Detektywa Pozytywki, jego konkurenta Detektywa 

Martwiaka i innych mieszkańców kamienicy, w której mieści się Agencja Detektywistyczna „Różowe 

Okulary”. Książki składają się z kilkunastu zagadek, które możemy samodzielnie rozwiązywać, podążając 

tropem Detektywa Pozytywki. Rozwiązania zagadek znajdują się na końcu książek. Historyjki są bardzo 

zabawne i na pewno wam się spodobają. 

A teraz coś dla pierwszaków! 

Moja młodsza siostra Maja dopiero zaczyna samodzielnie czytać, lecz już kocha książki. Bardzo lubi 

opowiadania o żółwiku Franklinie. Franklin jest śmieszny, ma fajne pomysły i przeżywa mnóstwo przygód 

ze swoimi przyjaciółmi. Każda historyjka uczy dzieci, jak należy się zachowywać. Książki są krótkie,         

w sam raz dla pierwszaków. Maja poleca Wam je gorąco! 

Mateusz Sikora, I 



To i owo ze świetlicy 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Do jedzenia na drzewie, mają zdrowe  rumieńce. Do rządzenia królowie trzymali je w ręce.  

2. Jakie obuwie, do tego służy, żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży. 

3. Spadłem nagle z drzewa, leżę na trawniku w  brązowej koszulce, w zielonym płaszczyku. 

4. Bez skrzydeł - a jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka zrywam. Nie mam ust - a zgaszę świecę, powiedz jak się nazywam? 

5. Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa, a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa? 

6. On dziewiąty jest w kolejce, gdzie stoi dwanaście miesięcy. 

 

Odgadnij kolejno zagadki, a odpowiednie litery z odgadniętych wyrazów pozwolą Ci odczytać zaszyfrowane hasło. Postępuj wg 

instrukcji: Zagadka 1 – pierwsza litera, zagadka druga –siódma litera, zagadka 3 – trzecia litera, zagadka 4 – druga litera, zagadka 5 

– druga litera, zagadka 6 – ósma litera.  

W poniższe kratki wpisz rozwiązanie: 

  
 
 

 

 

 

ŚWIETLICOWE KONKURSY 

 

 

 

 

 

 
 

Superświetlik 
 Jak co roku został ogłoszony konkurs na Super Świetlika, w którym biorą udział wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy 

szkolnej. Zdobywają oni  punkty w czterech kategoriach: Sowa Mądra Głowa, Artysta Malarz, Czyścioszek, Sportowiec. 

Zwycięża uczeń, który bierze aktywny udział w zajęciach, dba o porządek wokół siebie, chętnie pomaga innym, szanuje gry               

i zabawki, nie używa wulgarnych  słów, reaguje na prośby i polecenia wychowawców.  Po podsumowaniu punktów i zachowania 

uczniów na koniec roku zostanie wyłoniona osoba, która zostanie  Superświetlikiem. 

 

Konkurs plastyczny 

 Został także ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Moje ulubione zwierzątko”.  Z niecierpliwością czekaliśmy na 

wyłonienie zwycięzców najciekawszych prac. Wyniki ogłoszono 21 października. Trzy równorzędne nagrody zdobyły: Matylda 

Durska z IIa, Oliwia Walentek z  Ia oraz Jagoda Nowak z Ia. Wręczono również wyróżnienia uczennicom z klasy IIb: 

Kindze Radeckiej, Antoninie Łozińskiej oraz Nikoli Ziembie. Gratulujemy. 

  
ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS 

 
 Pamiętaliśmy także o Międzynarodowym Dniu Zwierząt obchodzonym 4 października. Panie wychowawczynie 

przypomniały   nam, że każdemu zwierzęciu należy się opieka i szacunek.  Z tej okazji wspólnie tworzyliśmy plakat z rysunkami 

zwierząt, dopasowując je do odpowiednich kategorii ze względu na środowisko, w którym żyją. Rozwiązywaliśmy także zagadki   

i czytaliśmy ciekawostki o zwierzętach. 

    Czy wiecie, że.. 

 Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 

 Pająk krzyżak każdego ranka zjada swoją sieć, by ją ponownie zbudować. 

 Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 

 Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze w lewo. 

 Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż ona sama. 

Czas rozpocząć nowy rok szkolny 

Jesienna pogoda bardzo sprzyjała w tym roku naszym zabawom na boisku szkolnym i placu zabaw. 

Odbywały się mecze piłki nożnej, zabawy w berka, skakanie na skakankach i wiele innych. Chcieliśmy 

przebywać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, by odpocząć po lekcjach.  

Aktywnie spędzaliśmy również czas w świetlicy, biorąc udział w kółkach: teatralnym, plastycznym, 

logopedycznym, kulinarnym i uczestnicząc w ulubionych  świetlicowych zabawach. Ozdobiliśmy także sale 

elementami jesiennymi i rozwiązywaliśmy jesienne zagadki Teraz spróbujcie to zrobić i wy! 
 

 

 

Turniej gry w Piłkarzyki 
W dniu 01 października 2015r. w naszej świetlicy odbył się „Turniej gry w piłkarzyki”. Zawodnicy zostali 

zapoznani z zasadami gry, a następnie w ustalonych parach rozpoczęli zaciekłą walkę o wygraną. 

Zwycięzcami I rundy zostali Wiktor Drzał oraz Oliwier Januszek. Kolejne rozgrywane rundy wyłonią 

ostatecznych zwycięzców. 

 
 



1. Nosi swój dom. 

2. Anakonda lub boa. 

3. Rudy chytrusek. 

4. Dziwaczka. 

5. Dziki kot w paski. 

6. Poluje na nią kot. 

7. Skacze po drzewach, 

uwielbia orzeszki. 

8. Wyje do księżyca w czasie 

pełni. 

9. Wisi w jaskini do góry 

nogami 

10. Chodzi wspak. 

11. Koń w paski. 

12. Kica po łące. 

13. Zawsze spada na 4 łapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Panie wychowawczynie zaproponowały nam zabawę w rysowanie          

z zawiązanymi oczami portretów naszych nauczycieli, a także pozwoliły się wcielić w rolę Dyrektora szkoły 

i zaproponować najmilej widziane zmiany. Poniżej przedstawiamy nasze pomysły. 

 

 

 

 
 



„Do serca przytul psa, weź na kolana kota…” 
4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Na pewno większość naszych 

czytelników ma w domu jakieś zwierzątko, którym troskliwie się opiekuje. Przeczytajcie, co o swoich 

podopiecznych napisali Ola Maciek i Miłosz. 

KOT PUNIO 
Jestem właścicielem kota. Dostałem go sześć lat temu w prezencie od wujka. 

Nazwałem go Punio, bo tak miał na imię mój ulubiony pluszowy miś. Tata nie przepada 

za moim pupilem i czasem nazywa go „Sierściuch”. 

 Punio to prawie rasowy kot syberyjski, wielkością sięgający mi do goleni. 

Wyróżnia go krótka, brązowa sierść. Mojego pupila cechują liczne czarne pręgi na 

głowie, grzbiecie i ogonie. Ma okrągły, puchaty pyszczek, z którego wyrastają długie, białe wąsy. Często 

zostają na nich kawałki jedzenia, dlatego muszę je często czyścić. Spiczaste uszy kotka zwracają uwagę 

każdego gościa odwiedzającego nasz dom. Jak każdy kot, Punio ma duże, zielone, okrągłe oczy, które na 

dodatek świecą w ciemności. 

 Mój czworonożny przyjaciel jest nadzwyczaj leniwy. Całymi dniami leży na kanapie i śpi, a gdy 

wstaje, to je. Taki tryb życia skutkuje lekką nadwagą. Punio uaktywnia się dopiero wieczorem, kiedy 

wychodzi na łowy. Kotek bardzo lubi dzieci. Ma też kilka cech upodabniających go do psa. Czasami 

warczy, jak ktoś dzwoni do drzwi.  

Nasz „Sierściuch” preferuje mokrą karmę (jest naprawdę wybredny) oraz lubi ciepłe i wygodne 

miejsca - idealne na pięciogodzinną drzemkę. Kocur posiada również swój ulubiony brązowy koszyk,         

w którym często śpi.  

 Bardzo lubię swojego kota. Mamy podobne charaktery i po prostu do siebie pasujemy. Można 

powiedzieć, że kocham mojego koteczka. Nie chciałbym  mieć innego zwierzaka! 

Miłosz Ramski, VI 

KAJTUŚ 
 Moim zwierzakiem jest piesek rasy york, który wabi się Kajtuś. Od zawsze chciałem mieć pieska      

i moje marzenia się spełniły, mam go już od siedmiu lat. Moja mamusia wspólnie z siostrą przyniosły go do 

domu, gdy ja byłem jeszcze bardzo mały. Od tej chwili jest on moim najlepszym przyjacielem i kompanem 

do zabawy. 

 Razem  z moją siostrą staramy się zajmować Kajtkiem najlepiej, jak potrafimy. Pilnujemy jego 

szczepień i wizyt u weterynarza. Rano siostra wychodzi z nim na spacer, ponieważ ja wtedy jeszcze 

smacznie śpię. W zimie Kajtuś musi mieć założony sweterek, bo strasznie marznie. Potem ja przygotowuję 

mu miseczki z jedzeniem i wodą tak, aby prowiant wystarczył mu do naszego powrotu ze szkoły. Zazwyczaj 

są to ulubione chrupki i przegotowana woda. Kiedy jesteśmy w szkole, Kajtuś chyba bardzo tęskni za nami, 

bo kiedy wracamy, to radości nie ma końca. Wtedy ja wychodzę z nim na dłuższy spacer, biegam z nim po 

ogrodzie i świetnie się razem bawimy. Gdy odrabiam lekcje, mój piesek cierpliwie mi towarzyszy, bo wie, 

że niedługo dostanie wspaniały podwieczorek, czyli ulubione ciasteczka. Potem zmęczony Kajtuś ucina 

sobie drzemkę.  

 W każdą sobotę kąpiemy Kajtusia, wówczas jest puszysty jak kulka. Potem ja i siostra wyczesujemy 

jego długie włosy. Dodam tylko, że ta rasa psów nie ma sierści, tylko włosy, które mają strukturę włosa 

ludzkiego. Wieczorem Kajtuś układa się do snu, oczywiście w moim pokoju, gdzie smacznie zasypia. 

Maciej Wilk, V 

MÓJ KOCHANY PIES 

Mój pies ma na imię Biceps. Należy do rasy staffordshire bull terrier. 

Charakteryzuje się dobrym humorem i wesołą twarzą. 

Biceps odznacza się białym „krawatem”, „skarpetkami” i jasnym 

zakończeniem ogonka. Reszta jego sierści jest czarna. Ma brązowe oczy i sterczące 

uszy. Kły mojego psa są bardzo ostre. Nie jest to duży pies, wyróżnia się średnią 

wielkością. 

 Biceps to bardzo towarzyski pies, bardzo się cieszę, że go mam! 

Aleksandra Rudyk, V 



Na turystycznym szlaku… 
Klasa III na Lisiej Górze 

22 września razem z moją klasą wybraliśmy się na wycieczkę na Lisią 

Górę. 

Na początku klasa podzieliła się na dwie grupy. Jedna grupa sprzątała las, podczas gdy druga 

pływała na katamaranie. Później oczywiście się zamieniliśmy. Przepłyniecie katamaranem bardzo 

nam się podobało. Podczas przejażdżki podziwialiśmy przyrodę, Pan przewodnik pokazywał nam 

różnorodne gatunki ptaków wodnych. 

Niestety okolica jest bardzo zaśmiecona, to przykre, że takie piękne miejsce jest tak 

zaniedbane.  

Pamiętajmy, by wyrzucać śmieci tylko do kosza!!! 
Mateusz Sikora, III 

                     Jesienne drużynowe marsze na orientację 
 

 Jesienne drużynowe marsze na orientację odbyły się w niedzielę 11 

października w Hermanowej. 

 Uczestnicy zebrali się na dworcu PKS w Rzeszowie już o godzinie 8.30.  

Niestety, zaraz po odjeździe zepsuł się nasz autobus, ale na szczęście pan kierowca 

szybko naprawił usterkę i wkrótce wyruszyliśmy w drogę. 

 Po przybyciu na miejsce okazało się, że start i meta są w Szkole 

Podstawowej w Hermanowej. Naszą szkołę reprezentowało dziewięć dwuosobowych drużyn. Na 

starcie każdy zespół dostał mapę i specjalną kartkę do wpisywania punktów. Długość trasy była 

uzależniona od kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, itd.). Wystartowaliśmy           

o godzinie 10.00. Droga naszej wędrówki znajdowała się na ogół w terenie otwartym, ale też 

częściowo zalesionym. Ładna, bezdeszczowa pogoda sprzyjała naszej wycieczce. 

 Na zakończenie organizatorzy zapewnili nam poczęstunek w postaci kiełbasek z ogniska,      

a gorąca herbata rozgrzała każdego uczestnika. Zadowoleni wróciliśmy do Rzeszowa, gdzie czekali 

na nas rodzice. 

 Z ostatniej chwili: Maks Wilk i Rafał Frąc zajęli trzecie miejsce! Gratulacje! 

Witold Dereń, V 

NA POGÓRZU PRZEMYSKIM 

W sobotę 3 października nasze szkolne koło PTTK pod opieką pani Moniki Grędziak i pana 

dyrektora Tomasza Noworóla wybrało się na wycieczkę na Pogórze Przemyskie. Wyjechaliśmy       

o 7.00 sprzed szkoły wynajętym busem, a na miejsce dotarliśmy o 9.00. 

 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kalwarii Pacławskiej, gdzie weszliśmy do dużego, pięknego 

kościoła, aby się chwilę pomodlić i zrobić zdjęcia. Potem przeszliśmy żółtym szlakiem trasę 

Rybotycze-Kopyśtanka, a następnie - czerwonym szlakiem - doszliśmy do Przemyśla. W tym 

pięknym mieście zjedliśmy obiad, a konkretnie pierogi z serem. Po posiłku poszliśmy do Muzeum 

Dzwonów i Fajek. Tam pani przewodniczka opowiadała nam o historii poszczególnych 

eksponatów. 

 Po zakończeniu zwiedzania kupiliśmy pamiątki i zjedliśmy pyszne lody. Gdy nadszedł czas 

powrotu, nasza grupa udała się na przystanek i czekała na przyjazd busa. Na tym skończyła się 

wycieczka.  

 Według mnie była ona ciekawa, dzięki tej wyprawie dowiedzieliśmy się wielu interesujących 

rzeczy o historii i geografii naszego regionu. Do domu wróciłam trochę zmęczona, ale szczęśliwa. 
  

Joanna Sperlan, VI 

 



TO I OWO NA SPORTOWO 
 

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasze 

koleżanki i koledzy zainaugurowali zmagania na arenach 

sportowych. Tradycyjnie jesień obfituje w konkurencje 

lekkoatletyczne. I tak  we wrześniu na stadionie Uniwersytetu 

Rzeszowskiego odbyły się indywidualne Mistrzostwa 

Rzeszowa w lekkiej atletyce. Naszą szkołę reprezentowaliśmy we wszystkich konkurencjach. 

Najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Chołody w skoku w dal, zajmując bardzo dobre szóste 

miejsce. 

 W październiku Park Sybiraków był miejscem zmagań w biegach przełajowych, których 

stawką było mistrzostwo Rzeszowa. Nasza „Szóstka” zgłosiła się na starcie w licznej grupie 

osiemnaściorga reprezentantów. Doskonałe trzecie i czwarte miejsce w kategorii klas czwartych 

zajęły odpowiednio: Aleksandra Wilk (kl. V) i Maja Grabowska (kl. V), zapewniając sobie tym 

samym awans do zawodów wojewódzkich, które odbyły się w Kolbuszowej. 

Innym sportowym sukcesem jest wynik Miłosza Misiudy (kl. VI), który w Grand Prix Polski 

młodzików  w tenisie stołowym potwierdził swoją  przynależność do ścisłej czołówki kraju              

i zapewnił sobie udział w kolejnych zawodach ogólnopolskich bez eliminacji. 

 Pamiętając, że „w zdrowym ciele – zdrowy duch” – wszystkim serdecznie gratuluję! 

Miłosz Misiuda, VI 

________________________________________________________________________________  

 

  Wstrząs mózgu 
 

1. Zwierzę z kolcami 

2. Spadają jesienią z drzew 

3. Wybierać się jak …. za morze 

4. Pora roku po jesieni 

5. Jesienią często pada… 

6. Zwierzę z rogami 

 

Ignacy Ataman, V 
 

_______________________________________________________________________ 
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