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Rok szkolny powoli mija,                                                                              Rys. Tatiana Rzeszut, VII 

Po trawniku idzie żmija. 

Wszytko budzi się do życia, 

Ładna pogoda powoli nas wita. 

Wirusa prawie już nie ma, 

A plecak idzie do szafy z książkami trzema.   

Gdy do komody schowam plecaczek, 

Przyjdzie pora na plażę i leżaczek. 

Na rozstanie z przyjaciółmi nadszedł czas, 

A ja wyruszę turystycznie w las. 

Następnie w góry, potem nad wodę, 

Czas rozpocząć wakacyjną przygodę! 
                                    Lenka i Maciej Sierżęga                                             Praca Amelii Zagórskiej, IIa 



2 

 

Wywiad numeru 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią Justyną Torbiak, wychowawczynią klasy IIa. 

- Jak się Pani pracuje w naszej szkole?  

- To moje kolejne miejsce pracy, ale pierwsze, w którym atmosfera jest tak wspaniała. Zawsze 

można liczyć na życzliwość i wsparcie dyrekcji, innych nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły. Współpraca ze wszystkimi jest tu po prostu czystą przyjemnością. Szczerość i wzajemna pomoc są 

tu czymś bardzo naturalnym. Również w relacji nauczyciel - uczeń czuję się w tej szkole bardzo dobrze. 

Miałam przyjemność pracować z cudowną klasą. Moi wychowankowie to kalejdoskop osobowości, a 

jednocześnie bardzo zgrana całość. Bardzo pracowici, zdolni, ujmujący. Ujmują swoją szczerością, 

uśmiechem, dobrym słowem. Codziennie patrzę na nich wszystkich z radością. Dają mi naprawdę wiele 

powodów do dumy. Na pewno zapamiętam tę klasę na długo.  
- Czy woli Pani pracować w przedszkolu czy w klasach I-III?  

- Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na pewno w każdej z tych ról dostrzegam plusy i 

minusy. Wszystko zależy oczywiście od osobistych preferencji. Specyfika nauczania tych grup wiekowych 

jest zupełnie inna, ale zawsze przynosi satysfakcję. 

- Skąd Pani pochodzi, gdzie chodziła Pani do szkoły podstawowej i średniej? Jakie studia Pani skończyła?  

- Pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego i tam też chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt 

Lwowskich oraz do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Co więcej, w tych szkołach 

odbywałam również swoje studenckie wrześniowe praktyki. To bardzo ciekawe doświadczenie spotkać się 

w pokoju nauczycielskim z własnymi nauczycielami. Skończyłam filologię polską  na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. Ukończyłam także studia podyplomowe „Zintegrowana edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna”. 
- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?  

- Wbrew pozorom nie od zawsze wiedziałam, że to będzie mój zawód, nie planowałam tego, siedząc w 

szkolnej ławce. Tak naprawdę - paradoksalnie - było wręcz odwrotnie. Będąc małą dziewczynką, na 

pytanie: „Kim chcesz być, kiedy dorośniesz?” – opowiadałam bardzo długo: „Nie wiem, ale na pewno nie 

nauczycielem”. Mówiłam tak może dlatego, że patrząc na pracę swoich nauczycieli, widziałam, jaki ogromy 

trud wykonują – nauczając. Do tego często spotykali się z niedocenieniem. Patrzyłam na swoich kolegów w 

szkole, którzy często byli dla prowadzących zajęcia utrapieniem i myślałam: „Podziwiam nauczycieli, ale ja 

bym tak nie chciała”. Życie jednak okazało się przewrotne i zostałam nauczycielem. Dlaczego tak się stało? 

Jak wszystko w życiu, nic nie dzieje się bez przyczyny. Po liceum zdecydowałam się na 

studiowanie polonistyki. Od zawsze lubiłam literaturę, a  zmora licealistów - analiza poezji – była dla 

mnie dużą przyjemnością. Dziś z perspektywy czasu mogę z pełną świadomością powiedzieć, że nie żałuję 

tej decyzji i nie widzę już siebie w innym zawodzie niż zawód nauczyciela.  
- Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom o swoim hobby.  

- Bardzo lubię aktywny wypoczynek. Aktywność fizyczna pozwala w zdrowy sposób oczyścić umysł. Jest 

dla mnie nieocenionym sposobem choćby na walkę ze stresem czy zmartwieniami. Lubię też, jak 

już wspominałam, literaturę, m.in. filozoficzną prozę Milana Kundery, twórczość amerykańskiego pisarza 

F.S. Fitzgeralda czy J.D. Salingera, polskich pisarzy: M. Stachurę, M. Hłaskę, lubię też bardzo poezję. Lista 

bliskich mi pisarzy oraz utworów jest bardzo długa i nie sposób jej w żaden sposób streścić. Czytanie jest 

dla mnie również doskonałym sposobem na przyjemne oderwanie się 

od rzeczywistości.  
- Ponieważ zbliżają się wakacje, proszę nam zdradzić, jakie jest Pani 

ulubione miejsce w Polsce. Jakie ma Pani plany na wakacje?  

- Ulubione miejsce w Polsce – góry. Doskonale ujmują to słowa 

Jerzego Harasymowicza: „W górach jest wszystko co kocham i 

wszystkie wiersze są w bukach. Zawsze kiedy tam wracam biorą mnie 

klony za wnuka”. Majestatyczność gór, potęga i drzemiąca w nich siła 

przyrody przypominają człowiekowi o jego kruchości i małości, a 

jednocześnie pozwalają czerpać siłę i spokój poprzez obcowanie z 

nimi. W te wakacje oprócz górskich wycieczek planuję odwiedzić 

moją siostrzenicę w Anglii - Igę, która urodziła się kilka dni temu.                    Praca Anetki Kmiotek, IIa 

- Dziękuję Pani za udzielenie mi wywiadu, życzę spełnienia wszystkich marzeń i sukcesów w pracy zawodowej.  

Wywiad przeprowadziła Oliwia Leśko, VI 
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Żegnaj, szkoło! 
 

Ponad osiem lat temu po raz pierwszy zobaczyliśmy swoje rozpromienione wówczas twarze. Ahoj, 

szkolna przygodo!  

Z radością zajmowaliśmy ławki na załęskim okręcie edukacji i poznawaliśmy członków naszej 

załogi, towarzyszy rejsu po złote runo wiedzy. Niektórzy z nas rozpoczęli tę wyprawę z płaczem - już 

wiedzieli, co nas czeka 😊. Przeszliśmy wspólnie wiele niebezpiecznych burz, jednak każdą z nich 

przetrwaliśmy, a biały szkwał w postaci zagrożeń słabymi ocenami czy niskim zachowaniem zamieniał się 

ostatecznie w piękną, słoneczną pogodę pełną przyzwoitych not i poprawy naszych codziennych postaw.  

To wszystko w dużej mierze zasługa naszego kapitana, który pomimo niesprzyjających warunków, 

dopłynął naszym okrętem do kolejnego portu. Tym energicznym, wytrwałym, pełnym pasji, miłości i 

wymagającym jednocześnie, kapitanem jest nasza wychowawczyni - pani Milena Tejkowska, która godnie 

zastąpiła wcześniejszego sternika - panią Irenę Jakim.  

W trakcie tego niepewnego rejsu niektórzy opuścili tę szaloną ekipę, ale pojawili się nowi 

majtkowie, z którymi teraz wspólnie dobijamy do obranego brzegu. Sprostać wymaganiom takiej drużyny 

nie jest łatwo. Obecnie na naszym pokładzie mamy obok pani kapitan 19 osób - wspaniałych osób. Każda z 

nich ma własną barwną historię.  

Jedni mogą się pochwalić swoją długoletnią przyjaźnią, inni swoimi pierwszymi miłościami, a 

jeszcze inni - szalonymi, nie zawsze najlepszymi pomysłami. Naszą gromadę można podzielić na wiele 

podgrup. Jedną z nich jest koalicja wszechwiedzących – zaliczają się do niej geniusze matematyczni, 

znawcy języków oraz ci uczniowie, którzy znają odpowiedź na każde pytanie. Przyznajmy - to dość wąska, 

elitarna grupa. Kolejnym stowarzyszeniem jest grupa wybitnych sportowców. Jedni z nich to wspaniali 

koszykarze, inni to nieźli piłkarze, siatkarze i lekkoatleci. Tych jest więcej niż umysłowych wymiataczy, ale 

na statku są bardziej potrzebni w swej liczebności - tu trzeba rąk do pracy, silnych mięśni, wytrwałości i 

odwagi. W naszej załodze mamy też paru informatyków, techników, niespełnionych malarzy i przyszłe 

gwiazdy sceny, do której umiłowanie zaszczepiła nam nasza pani kapitan. Wspominając o naszej drużynie, 

nie można zapomnieć o tych zwykle nieprzygotowanych, nieuważnych, zaspanych i nigdy niewiedzących, 

co się dzieje, nieprzytomnych marynarzach. Bez nich nasze okrętowe życie byłby nudne, a tak jest wesoło.  

Pomimo że jesteśmy tacy różni, trzymamy się stale razem i w każdej sytuacji możemy na siebie 

liczyć. Mimo drobnych niesnasek, codziennych małych sporów - naprawdę się wzajemnie lubimy. Choć w 

nietypowy sposób cumujemy do brzegu, nasza wspólna przygoda pozostanie w naszych sercach na zawsze. 

Cała naprzód! 

Drogie Grono Pedagogiczne oraz wszyscy Szanowni Pracownicy  
Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie! 

Opuszczając szkołę, pragniemy podziękować za wszystkie mądre rzeczy, o które, dzięki Wam, 

wzbogaciliśmy nasze rozwijające się umysły. Dziękujemy za rozbudzanie naszych zainteresowań, 

zaszczepienie w nas pozytywnych pasji; za czas i Wasze serca zawsze dla nas otwarte. Przepraszamy za 

wszystkie wyrządzone przez nas szkody, mamy nadzieję, że niezbyt poważne, za nasz jakże częsty brak 

manier oraz za nerwy, które przez te osiem lat niejednokrotnie Wam szargaliśmy. Po latach z uśmiechem na 

twarzy będziemy wspominać pierwszą szóstkę, pochwałę, przyjaźń, ale i pierwszą jedynkę czy negatywną 

uwagę. Te dobre i te przykre chwile czegoś nas nauczyły. 

Rozstajemy się też z Wami, drogie Koleżanki i Koledzy z klas młodszych. Chcemy podziękować za 

wspólne przygody i przekazać Wam jedną radę, a mianowicie - abyście pomimo przeszkód, jakie napotkacie 

w ukochanej przez nas podstawówce, nie poddawali się w drodze do osiągania sukcesów oraz spełnienia 

marzeń, byście w siebie wierzyli i pamiętali, że szkoła może (wbrew pozorom) być naprawdę pomocna w 

pełnej realizacji siebie jako wartościowych, fajnych ludzi. 
 

Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie! 

KLASA VIII 
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Warto przeczytać! 
 

Ostatnio przeczytałam bardzo interesującą książkę Dominika 

Wieczorkiewicza pt. „Hulajnogą przez smoczą wyspę”.  

Najbardziej spodobał mi się rozdział pt. „Zagubiona hulajnoga”. Zaczyna się 

niby normalnie: Dominik jedzie na lotnisko, tam przechodzi kontrolę i wsiada do 

samolotu. Gdy dolatuje na miejsce, cierpliwie czeka na swój bagaż. Gdy taśma się 

zatrzymuje, mężczyzna zauważa, że jego bagaż zaginął! Zaniepokojony idzie do 

punktu informacji na lotnisku, a tam dowiaduje się, że jego bagaż poleciał do 

innego kraju. Dominik był bardzo zaniepokojony, gdyż nigdy nie rozpoczynał przygody bez swojej 

hulajnogi. Ostatecznie bagaż znalazł się i dwa dni później dotarł do Dominika. 

Serdecznie zachęcam do przeczytania książki Dominika Wieczorkiewicza, jest w niej wiele innych 

ciekawych przygód, m.in. Dominik spotyka piratów, białego jednorożca oraz ogląda przedstawienie cywet. 

Na Smoczej Wyspie (Sokotrze) ogląda drzewa występujące tylko w tym jednym miejscu na świecie: drzewa 

ogórkowe, koperkowe i smocze. Książka jest bardzo ciekawa, zachęcam, aby ją przeczytać. 

Aneta Kmiotek z kl. IIa 🙂 

 Wielka Liga Czytelników

Anetka Kmiotek z IIa - autorka powyższej recenzji książki „Hulajnogą 

przez Smoczą Wyspę” – to uczestniczka i finalistka tegorocznej edycji Wielkiej 

Ligi Czytelników. Ten wieloetapowy ogólnopolski konkurs czytelniczy cieszy 

się ogromną popularnością. Dodam, że w tym roku szkolnym w całej Polsce 

wzięło w nim udział 20351 uczniów. Nasza szkoła reprezentowana była przez 

13 uczestników, a do etapu ostatniego – powiatowego – zakwalifikowało się 

pięcioro uczniów. Jest mi ogromnie miło poinformować, że wszyscy nasi 

reprezentanci zostali laureatami konkursu, wykazali się ogromnym 

zaangażowaniem i znakomitą   znajomością konkursowych książek: „Hulajnogą 

przez Smoczą Wyspę” (kl. I-IV) oraz „Wiłka – smocza dziewczynka” (kl. V-

VIII) 

Jury Konkursu przyjęło następujące kryteria przyznawania tytułów 

według liczby uzyskanych punktów:                                                                         Praca Rafała Beresia, IIa 

Mistrz Powiatu - 150 - 170 pkt. 

I Wicemistrz Powiatu - 120 - 149 pkt. 

II Wicemistrz Powiatu - 85-119 pkt.  

Dyplom uczestnika - do 84 pkt. 

Nasi czytelnicy zdobyli następujące tytuły: 

Klasy I-IV: 

Aleksander Miąsik  (kl. Ia) – Mistrz Powiatu 

Aneta Kmiotek (kl. IIa) – I Wicemistrz Powiatu 

Klasy V-VIII: 

Maja Sikora (kl. Vb) – Mistrz Powiatu 

Maja Sakra (kl. VI) – Mistrz Powiatu 

Emilia Myśliwiec (kl. Va) – I Wicemistrz Powiatu 

 

Serdecznie gratuluję finalistom, ale ogromne wyrazy uznania i gratulacje należą się także pozostałym 

uczestnikom, którzy zdobyli dziesięć sprawności i wzięli udział w finale szkolnym. Są to: Maja Jędrzejczak 

(kl. Ia), Liwia Mazur (kl. IIb), Milena Rzeszut (kl. IIb). Mam nadzieję, że udział w konkursie był dla Was 

wspaniałą zabawą i fascynującą przygodą! Już dziś zapraszam wszystkich do kolejnej edycji Wielkiej Ligi 

Czytelników! WARTO CZYTAĆ!!! 

Elżbieta Szara, nauczyciel bibliotekarz 
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LAJLA WYBAWICIELKA 
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami w maleńkim królestwie żyła dziewczynka o imieniu Lajla. 

Opiekował się nią brat, bo rodzice musieli wyjechać w sprawach królestwa. Brat był ciągle zajęty i 

przeganiał siostrę, żeby mu nie przeszkadzała. Lajla była bardzo smutna, bo się nudziła.  

Pewnego dnia dziewczynka postanowiła, że policzy wszystkie pokoje, jakie są w zamku. Kiedy tak 

liczyła, nagle zobaczyła dziwne stare drzwi. Stała przed nimi i zastanawiała się, czy otworzyć je, czy nie, bo 

troszkę ją przerażały. Kiedy już zdecydowała się i chwyciła za klamkę, usłyszała, jak wołają ją na kolację. 

Podczas posiłku cały czas myślała o tajemniczych drzwiach. Postanowiła, że z samego rana sprawdzi, co się 

kryje za nimi. Całą noc nie mogła spać...  

Po śniadaniu Lajla powiedziała bratu, że idzie do ogrodu czytać książkę, więc dziś mu nie będzie 

przeszkadzać. Ukradkiem pobiegła do tajemniczych drzwi. Nie zastanawiając się długo, otworzyła je. 

Promienie słońca oślepiały ją, więc nie widziała, co kryje się za nimi. Weszła dalej i nagle drzwi zatrzasnęły 

się z hukiem. Kiedy dziewczynka odwróciła się, drzwi już nie było! Lajla przeraziła się. Stała pośrodku 

wielkiego pomieszczenia, w którym nie było nic prócz starej, olbrzymiej skrzyni. Dziewczynka podeszła do 

niej i uchyliła wieko. Poczuła piękny zapach fiołków, nachyliła się i niespodziewanie wpadła do środka.  

Leciała i leciała w dół, aż w końcu upadła na łąkę, znalazła się pośród tysiąca pięknych, pachnących 

fiołków. Biegała, zbierała je, podrzucała, aż nagle przypomniała sobie, że przecież nie wie, gdzie jest. 

Zaczęła się rozglądać i zobaczyła dróżkę. Poszła sprawdzić, dokąd prowadzi. Szła i szła, a dróżka robiła się 

coraz węższa, a fiołków było coraz mniej. Wokół robiło się szaro i ponuro.  

Nagle Lajla zobaczyła chatkę, z której wypływała rzeka. Dziewczyna zbliżyła się do chaty i uchyliła 

drzwi, żeby sprawdzić, czy tam ktoś mieszka. Na środku pokoju siedział ogromny chomik, który płakał  tak 

bardzo, że jego łzy zamieniały się w rzekę. Dziewczynka widząc to, zapytała od razu, co się stało, że jest 

taki smutny. Chomik - nie przerywając płaczu - powiedział jej, że nazywa się Tuptuś i jest jedynym 

chomikiem w tej krainie, bo niedobry Mordella schwytał wszystkie pozostałe i porwał je do swojego 

królestwa. Mordella chciał zawładnąć całym światem, dlatego umieścił wszystkie chomiki w swojej kopalni, 

żeby ciężko dla niego pracowały. Wydobywał 

złoto, żeby wykupić wszystkie krainy i być  

jedynym władcą całego świata. Im więcej złota 

wydobywał, tym robił się coraz bardziej okrutny.  

Dziewczynka postanowiła, że musi ocalić 

chomiki i cały świat. Poprosiła Tuptusia, żeby 

przestał płakać i zaprowadził ją do tej kopalni. Szli 

cały dzień. Po drodze zaplanowali, że kiedy dotrą 

na miejsce, Tuptuś dołączy ukradkiem do swoich 

braci i przekaże im, co mają dalej robić. Kiedy 

wszystko było już gotowe, dziewczynka 

wyciągnęła swoją harmonijkę i zaczęła na niej 

grać. Mordella, zaciekawiony skąd dochodzi ten 

dźwięk, wziął część swojej straży i wyruszył na 

poszukiwanie. W tym samym momencie wszystkie 

chomiki zbuntowały się i ruszyły na resztę straży. Pojmały wszystkich strażników i wepchnęły ich do lochu.  

W tym czasie Lajla uciekała coraz szybciej, ale nie przestawała grać. Mordella ze swoimi 

strażnikami chcieli ją dogonić i nie zorientowali się, że to pułapka. Wpadli do wielkiego dołu! Strzegł go 

wielki Dąb Marek, który powiedział, że jeśli ktoś zbliży się, by pomóc złemu Mordelli, wepchnie go do tego 

dołu. Wkrótce uratowane chomiki dołączyły do dziewczynki, a wydobyte w kopalni złoto zostało 

podzielone po równo dla wszystkich królestw na świecie. Tuptuś i cała kraina chomików byli bardzo 

wdzięczni Lajli za pomoc w uwolnieniu ich i w ocaleniu świata. Obiecali, że spełnią jej największe 

życzenie. Lajla się bardzo ucieszyła i poprosiła, żeby jej rodzice wrócili w końcu do domu, bo się bardzo 

nudzi bez nich.  

Nagle dziewczynka obudziła się we własnym łóżku, a obok niej siedzieli rodzice. Przyrzekli, że już 

nigdy nie będą wyjeżdżać z królestwa, bo już nic nie zagraża państwu. Dziewczynka uśmiechnęła się, bo 

wiedziała, że to ona pomogła światu, ale nic nie powiedziała, tylko pobiegła z rodzicami do ogrodu. Od tej 

pory wszyscy żyli długo i szczęśliwie… 

 

Maja Koszulińska, IV 
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Kącik religijny 
 

Z okazji 15. rocznicy śmierci  oraz 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w konkursie pt. „Mój przyjaciel Święty Jan Paweł II”. 

Dzieci z klas I-III wykonywały pracę plastyczną, a uczniowie klas IV-VIII układali krzyżówkę o św. 

Janie Pawle II. Na konkurs wpłynęło 9 prac plastycznych oraz       

11 krzyżówek.  

Wyniki: 

Klasy I-III        

I miejsce: Kacper Bawelski (kl. Ib)   

II miejsce: Daria Kowal (kl. IIb)   

III miejsce: Anna Kijowska (kl. Ia)   

Wyróżnienia:  

Zuzanna Radecka (kl. IIa),  

Liwia Mazur (kl. IIb),  

Robert Rzeczyca (kl. IIIb),  

Klasy IV-VIII 

I miejsce: Maja Sikora (kl. Vb) 

II miejsce: Szymon Krzanowski (kl. IV) 

III miejsce: Bartosz Pytlak (kl. Va)                                                

Wyróżnienie: Gabriela Zaborowska (kl. VIII) 

                                                                                                                              Kacper Bawelski, I b 

       Daria Kowal, II b                                                                                                          Anna Kijowska, I a 

 

 

 

 

 

 

   Zuzanna Radecka, II a                                    Liwia Mazur, II b                                 Robert Rzeczyca, III b 
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„Mój przyjaciel Święty Jan Paweł II” 
- zwycięska krzyżówka 

POZIOMO  

1. Św. Jan Paweł II jest patronem …  

2. Miasto, w którym Karol Wojtyła pełnił funkcję arcybiskupa, zanim 

został papieżem  

3. Miejsce urodzenia Karola Wojtyły  

4. Imię brata Karola Wojtyły  

5. Ulubiona pieśń religijna Jana Pawła II  

6. Papież inaczej „… Kościoła Rzymskiego”  

7. Miejsce pracy brata Karola Wojtyły  

8. Jakie studia rozpoczął Karol Wojtyła po maturze  

9. Jaki wadowicki deser rozsławił Jan Paweł II  

10. Jak nazywano małego Karola  

11. Jakim kolorem atramentu Jan Paweł II podpisywał swoje encykliki  

12. Miesiąc, w którym urodził się Karol Wojtyła  

13. W młodości Karol Wojtyła marzył o tym, aby zostać …                            Praca Zuzi Drachus, kl. IIa 

PIONOWO  

1. Miasto, w którym padły słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”  

2. Kto udzielił święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle (nazwisko)  

3. Imię siostry Karola Wojtyły  

4. Sport zimowy, który był ulubioną dyscypliną Papieża Polaka  

5. Drugie imię Karola Wojtyły  

6. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę zagraniczną  

7. Imię matki Karola Wojtyły  

8. Jak studenci nazwali Karola Wojtyłę podczas wypraw kajakowych  

Maja Sikora, kl. Vb 

4
?
四
~ 
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Dziś będzie o podróżach. Upragnione przez nas wszystkich wakacje zbliżają 

wielkimi krokami. Niestety, w tym roku zdecydowana większość z nas ze 

względu na panującą epidemię będzie musiała odłożyć dalekie wyprawy na 

przyszłość. Należy jednak pamiętać, że podróżowanie to nie tylko odkrywanie 

nowych światów i kontynentów, ale także poznawanie naszej małej ojczyzny. 

Gdybyście jednak bardzo chcieli poznać nowe miejsca, pamiętajcie, że na 

youtube można znaleźć wiele ciekawych kanałów podróżniczych. Osobiście 

polecam wam kanały: Gdzie Bądź, 4KUrbanLife, 

Cities in 4k, Polska po godzinach oraz ulubiony 

kanał mojego taty Prowalk Tours, gdzie przez godzinę można przejść 

najpiękniejsze zakątki świata i poczuć ich prawdziwy klimat. 

Nie potrzeba ogromnych wydatków, wystarczy jedynie trochę chęci 

i zapału, aby zorganizować ciekawą całodniową wyprawę. Należy 

przygotować rower lub dobre buty, mapę lub przewodnik, plecak z 

jedzeniem i piciem, apteczkę oraz płaszcz przeciwdeszczowy, aby 

wyruszyć w nieznany świat Podkarpacia. 

Cudownym miejscem do długich spacerów lasem jest Rezerwat 

Przyrody Prządki. Znajdują się tam ogromne skały, na które można się 

wspinać oraz kilka bardzo ciekawych szlaków turystycznych. W 

okolicy możemy również zwiedzić ruiny gotyckiego zamku 

Kamieniec. Moją drugą propozycją jest Rezerwat Mójka. To 

fantastyczne miejsce do spacerowania wraz z rodziną. Położony jest on 

ok. 30 km od Rzeszowa, na terenie wsi Kąkolówka.  Są tam dwa 

główne szlaki turystyczne: szlak bobra oraz jelenia. 

 Innym miejscem, które chcę wam polecić, to teren Beskidu Niskiego, który posiada piękne 

szlaki turystyczne i rowerowe.  Nie jest to teren tak oblegany przez turystów, jak np. Bieszczady, to 

miejsce magiczne, idealne  do aktywnego wypoczynku oraz pieszej turystki. Trasy rowerowe są tam 

bardzo ciekawe, po drodze można spotkać opuszczone wsie, przydrożne kapliczki i stare zabytkowe 

cmentarze. Wielokrotnie musieliśmy przejeżdżać rowerami 

przez niewielkie strumyki. Dodatkowo - jako ciekawostka - w 

okolicach Iwonicza - w Bóbrce znajduje się Muzeum 

Przemysłu Naftowego  położone na terenie czynnej do dzisiaj 

kopalni ropy naftowej. 

 We wszystkich tych miejscach byłem i bardzo mi się 

podobało. Gorąco wam polecam zwiedzenie tych zakątków 

Podkarpacia w czasie wakacji. Zachęcam was również do 

dokumentowania swoich podróży. A może opiszecie 

najciekawszą przygodę, którą umieścimy w następnym wydaniu gazetki? 
Adam Miąsik, klasa IV  

 

Dziwna wiosna 

Obudziła się Wiosna z rana, 

ale była bardzo niewyspana. 

Usiadła na brzegu łóżka 

I poczuła ścisk serduszka, 

bo w tym roku przyszła sama, 

przez nikogo nie witana. 

Wirus w domu ludzi pozamykał 

i po dworze nikt nie brykał. 

 

 

 

Wiosna bardzo się starała 

i otuchy ludziom dodawała. 

Rząd pozwolił ludziom wyjść, 

lecz już Wiosna musi iść. 

Przyszło Lato i Wiosnę pociesza, 

że za rok wirus już tak nie namiesza, 

że w przyszłym roku Dzień Wiosny 

będzie dla wszystkich bardzo radosny. 

Wiosna walizki swoje spakowała 

i pełna nadziei się pożegnała. 

Maja Koszulińska, IV
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HAFT MATEMATYCZNY 
W poprzednim numerze naszej gazetki pani Agnieszka Solecka 

zachęcała wszystkich uczniów do spróbowania swoich sił w tzw. hafcie 

matematycznym, który polega na wyszyciu obrazu graficznego nićmi na 

kartonie lub papierze. Kilkoro z Was wykonało kwadrat według instrukcji 

zamieszczonej w „To i Owo”. W tym numerze macie okazję podziwiać 

hafty matematyczne Koleżanek i Kolegów z klasy ósmej i czwartej. Może 

podczas wakacji i inni wykonają takie piękne prace? 

 

Szymon Krzanowski, kl. IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemysław Rosół, kl. VIII                       Julia Krzyśko, kl. VIII                      Filip Szpytma, kl. VIII 

 
 

Mój strach - moja pięta achillesowa 
(Opowiadanie ze związkami frazeologicznymi) 

 

Rano mama weszła do pokoju, rozejrzała się i krzyknęła: „Toż to 

prawdziwa stajnia Augiasza!” i wyszła. Po chwili zawołała mnie na 

śniadanie. Po posiłku zabrałam się za sprzątanie.  

Gdy zaczęłam segregować rzeczy, zobaczyłam wielkiego pająka i ogarnął mnie paniczny 

strach. Zaczęłam krzyczeć, a wtedy mama weszła, aby sprawdzić, co się stało. Gdy zobaczyła 

wielkiego robaka, przestraszyła się tak jak ja. Na szczęście tata wyniósł pająka i stał się 

prawdziwym bohaterem.  

Po dwóch dniach okazało się, że moje porządki to syzyfowa praca. Wszędzie znów zrobiło 

się brudno, a książki i inne rzeczy porozrzucane były po pokoju. Po biurku spacerował sobie jeszcze 

większy pająk. Znów zaczęłam krzyczeć i biegać po całym domu. W pewnej chwili zawołałam: 

„Wyprowadzam się, ponieważ w moim pokoju jest za dużo tych kudłatych, sześcionożnych, 

wielkich i złośliwych robaków!” I dodałam, że bardzo boję się pająków, są one moją piętą 

achillesową. Moja siostra zaczęła się śmiać ze mnie i wywołała kłótnię. Pająki okazały się jabłkiem 

niezgody. Kiedy mama weszła do salonu, zapanował olimpijski spokój. Domyśliła się, że się 

kłócimy i przecięła węzeł gordyjski. Po kilku godzinach rozwiązała nawet problem z nieproszonymi 

włochatymi gośćmi.  

Moja mama potrafiłaby rozstrzygnąć nawet najgorszy spór, dlatego postanowiłyśmy razem z 

siostrą zrobić jej niespodziankę. Na śniadanie usmażyłyśmy dla niej jajecznicę. Według naszej 

mamy była smaczna jak ambrozja! 

Patrycja Zagórska, Vb                                                         
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CHROŃMY ZIEMIĘ! 
 

Uczniowie klasy Ib wykonali piękne prace plastyczne „Drzewo w czterech porach 

roku” oraz plakaty z okazji Dnia Ziemi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Aleksandra Trela                                       Maja Kukuryk                         Sylwester Smyła                                      
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xawery Kliś              Alicja Motowidełko  

                                                                                                                         Kacper Bawelski      

 

 

 

 

                   Julita Błahuta  

                     Kacper Żelazko                              Julia Gawdzis                                  

 

LATO JUŻ BLISKO  

JUŻ CIEPŁO CZUJĘ 

I DUŻO MALUJĘ. 

WCIĄŻ O LECIE ŚNIĘ 

O UPALNYM , CIEPŁYM DNIU. 

WSZYSTKIE DZIECI MALUJĘ 

                              CO ZA DRZEWAMI BAWIĄ SIĘ. 

         Milena Tomczak                                                                                                  Amelia Maruszak, IV 
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AKTYWNIE I BEZPIECZNIE 

WYPOCZYWAJ NA WAKACJACH ! 
 

Upragnione wakacje to dla wszystkich czas błogiego relaksu i odpoczynku po ciężko 

przepracowanym roku szkolnym. Snujemy różne plany, jak spędzimy wakacje. A to właśnie 

podczas wypoczynku mamy najwięcej czasu, żeby się poruszać i zadbać o swoje zdrowie! 

Aktywność fizyczna może być tak samo relaksująca jak lenistwo. 

Czym jest aktywny wypoczynek? Jest to czynne uprawianie sportów lub rekreacja. 

Dlaczego warto postawić na aktywny wypoczynek? Ponieważ taki rodzaj wypoczynku ma 

zapewnić dziecku odprężenie, poprawę sprawności kondycji psychicznej, utrzymanie 

dobrego stanu zdrowia. 

Rodzinne wycieczki rowerowe 

To świetny pomysł na aktywny wypoczynek dla całej rodziny. 

Umiarkowane tempo jazdy sprzyja zdrowiu, a 

niezapomniane widoki rekompensują każde 

zmęczenie. Jadąc rowerem, jesteśmy w stanie 

zobaczyć wiele  ciekawych miejsc. W Polsce 

bardzo dobrze przygotowane są trasy rowerowe. 

Można się wybrać Szlakiem Green Velo. 

                                                                      

Rodzinne wypady na kajaki 
Kolejnym pomysłem na przygodę podczas wakacji mogą być wspólne spływy 

kajakiem lub pontonem, gdzie każdy wykaże się swoją siłą. Popularna jest 

Suwalszczyzna – Czarna Hańcza, można też wybrać się bliżej, np. na Roztocze. 

 
Spacer śladami historii 

 Następną atrakcją naszych wakacji może być podróż śladami historii. Spacerując po miastach, 

możemy dużo się dowiedzieć o zabytkach, o życiu naszych przodków. 

Czytając przewodniki, zapoznamy się z legendami. Można wybrać się na 

wycieczkę śladami wielkich Polaków, np. przez południowo- wschodnią 

Wielkopolskę. 

 

Ekscytujące mecze piłki plażowej, nożnej, gra w badmintona to tylko 

niektóre przykłady  na aktywny wypoczynek w domu  z rodziną. 

Odrobina rywalizacji przeciwko mamie czy tacie 

zapewni trochę zabawy.     

                                  

    

 

ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI 

 Nie kąp się w miejscach niedozwolonych – korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk. 

 Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie. 

 Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przebywaniu na słońcu. 

 Nie rób hałasu – ratownik może nie usłyszeć czyjegoś wołania o pomoc. 
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WYCIECZKA W GÓRY, DO LASU 

 Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę pogody. 

 Zaopatrz się w apteczkę i telefon komórkowy. 

 Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grupy. 

 Nie zbieraj grzybów, jeśli nie jesteś pewny, czy są jadalne. 

 

BEZPIECZNE OPALANIE 

 Nie przebywaj zbyt długo na słońcu. 

 Noś okrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. 

 Pij dużo wody niegazowanej. 

 Pamiętaj! Słońce opala cię również, gdy jesteś 

w wodzie. 

 Stosuj kremy z filtrami ochronnymi. 

AKTYWNY WYPOCZYNEK 

 Zakładaj zawsze kask, gdy jeździsz na rowerze, 

rolkach czy deskorolce. 

 Przestrzegaj przepisów drogowych.                                                Wiktor Zarzyczny, Ib 

 Bądź widoczny na drodze – pamiętaj o odblaskach. 

 Bądź aktywny fizycznie, ale zachowaj rozsądek, nie uprawiaj sportów w miejscach niedozwolonych. 

 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE 

 Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

 W czasie jazdy używaj kasku.  

 Dokładnie rozejrzyj się, zanim ruszysz.  

 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 

 Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.  

 Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu. 

 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.  

 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 

 Nigdy nie ścinaj zakrętów. 

 W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 

DBAJ O ZDROWIE I HIGIENĘ 

 Dbaj o higienę osobistą i czystość wokół siebie. 

 Nie używaj wspólnych przyborów toaletowych. 

 Nie jedz i nie pij ze wspólnych naczyń.   

 Myj ręce przed każdym posiłkiem. 

 Jedz zdrowo.                                                                                        Aleksandra Bielak, Ib 

  UWAGA 
  Nie ryzykuj, z wakacji przywieź tylko miłe wspomnienia. 

Wakacje to dla wszystkich czas zabawy i nowych wrażeń. 

Korzystaj z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak  

o bezpieczeństwie własnym i bliskich. 

Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi. 

Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych. 
Michał Jurasz, Ib                             Uważaj na dzikie i bezpańskie zwierzęta. 

 

ZWRACAJ UWAGĘ NA ZAGROŻENIA PODCZAS WYPOCZYNKU,  

ABY PO POWROCIE DO SZKOŁY MIEĆ TYLKO DOBRE WSPOMNIENIA! 
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NIEZWYKŁA  GALERIA PRAC UCZNIOWSKICH 
Dzięki współpracy z Panią Elżbietą Szarą – opiekunką szkolnej gazetki, na łamach „To i Owo”, 

powstała wirtualna galeria prac plastycznych uczniów z klas IV – VII, będąca zaledwie niewielkim 
wycinkiem tego, co wykonali uczniowie podczas zdalnego nauczania. 
Prezentację prac uczniowskich rozpoczynamy od podziękowań dla Tych, którzy dbają o nasze zdrowie 
i bezpieczeństwo w czasie pandemii. A są to: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, 
farmaceuci, pracownicy straży pożarnej i policji, żołnierze, kurierzy, wolontariusze oraz pracownicy 
sklepów i transportu. 
 

   
Daria Konefał kl. 5 b Filip Węgrzyński kl. 5 b Michał Kłyż kl. 4 

   

  
Maja Karabanowska kl. 5 b Kamil Ziobro kl. 4 

  

   
Patrycja Zagórska kl. 5 b Piotr Sobczak kl. 5 a Jagoda Nowak kl. 5 a 
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„Wiosenne kwiaty” z papierowych opakowań po jajkach…  
Wykonane samodzielnie przez uczniów kompozycje kwiatowe stanowiły gustowny i oryginalny 

upominek z okazji DNIA MATKI 
 

   
Zuzanna Tarnawska kl. 5 b Adrian Piętowski kl. 5 b Miłosz Chłanda kl. 6 

   

   
Zofia Gucwa kl. 5 a Maja Sikora kl. 5 b Mateusz Miąsik kl. 5 a 

   

   
Piotr Sobczak kl. 5a Maja Szykuła kl. 6 Bartosz Pytlak kl. 5a 
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Technika plastyczna z orientalnym rodowodem – MOZAIKA 
Zamiast kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki użyto kolorowych papierowych kwadracików  

na ciemnym podobraziu. 
 
 

   
Anna Gołojuch kl. 5 a Adrian Piętowski kl. 5 b Maja Karabanowska kl. 5 b 

   

  
Maja Sikora kl. 5 b Piotr Sobczak kl. 5 a 

  

   
Filip Węgrzyński kl. 5 b Mateusz Miąsik kl. 5 a Mikołaj Winczura kl. 5 b 
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Śladami wielkich mistrzów malarstwa… 
„Wolna kopia znanego dzieła sztuki”, czyli swobodna interpretacja „kopiowanego” obrazu.  

Czy rozpoznajecie „kopiowane” obrazy? 

 

   
Patrycja Pacanowska kl. 6 Karolina Jasińska kl. 6 Aleksandra Krzych kl. 6 

   

  
Maja Szykuła kl. 6 Przemysław Ziaja kl. 6 

  

   
Nikodem Koszuliński kl. 6 Maja Sakra kl. 6 Antonina Łozińska kl. 6 
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Inspirujący świat sztuki nowoczesnej… 😊 
w wydaniu siódmoklasistów,  

czyli oswajanie nowych wymiarów malarstwa – kompozycje abstrakcyjne i „optical art”. 
 
 

   
Gabriela Bryła kl. 7 Mateusz Sikora kl. 7 Tatiana Rzeszut kl. 7 

   

  
Emilia Chmiel kl. 7 Adrian Wróbel kl. 7 

  

   
Emilia Chmiel kl. 7 Radosław Bereś kl. 7 Wiktor Maślanka kl. 7 
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Czas izolacji to nie tylko czas zdalnej nauki, ale również czytania ciekawych książek,  
oglądania ulubionych filmów…  

A jeśli książki i filmy – to projektowanie graficzne.  
Stąd pomysł na „Plakat filmowy” lub „Okładkę do książki” w wykonaniu szóstoklasistów. 

 

   
Maksymilian Sierżęga kl. 6 Oliwia Leśko kl. 6 Miłosz Chłanda kl. 6 

   

   
Jagoda Wojdyło kl. 6 Maja Szykuła kl. 6 Przemysław Ziaja kl. 6 

   

   
Antonina Łozińska kl. 6 Karolina Jasińska kl. 6 Maja Sakra kl. 6 

 

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy w okresie zdalnego nauczania aktywnie pracowali! 

Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanych i bezpiecznych WAKACJI 😊!!! 
 

Monika Borek-Janda 
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Wstrząs mózgu 
Czy znasz „zwierzęce” związki frazeologiczne? Jeśli tak, rozwiązanie łamigłówki nie sprawi Ci 

żadnego kłopotu. Jeśli napotkasz trudności, skorzystaj ze słownika frazeologicznego. Do diagramu wpisz 

brakujące wyrazy – nazwy zwierząt. Litery w zaznaczonych kratkach, czytane od góry do dołu, utworzą 

rozwiązanie. Inne frazeologiczne łamigłówki znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce 

„Wirtualna biblioteka”. Miłej zabawy!  

1. Lepszy … w garści, niż gołąb na dachu.   

2. Dzielić skórę na … 

3. Trafiło się ślepej … ziarno.                               Praca Ewy Dzioby, IIa 

4. …  nierozłączki. 

5. Uparty jak … 

6. Gapić się jak … na malowane wrota.       Praca Wiktorii Chrobak, IIa               

7. … dziennikarska. 

8. Siedzieć cicho jak … pod miotłą. 

9. Zjeść … z kopytami. 

10. … salonowy.  

11. Kruk … oka nie wykole. 

12. Ni pies, ni … 

13. Tyle, co … napłakał. 

14. Bazgrać jak … pazurem. 

15. Mieć … w nosie. 

16. Wybierać się jak … za morze. 

17. Znać się jak łyse … 

  1               

    2             

    3             

      4           

       5          

        6         

         7        

         8        

           9      

             10    

11                 

  12               

       13          

     14            

       15          

        16         

       17          
 

 

ROZWIĄZANIE: …………………………………………………… 

Przygotowała Elżbieta Szara, nauczyciel bibliotekarz 
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Wykreślanka z okazji Dnia Dziecka 

  

Tobiasz Piątek, IIIa 

_______________________________________________________________________ 

     dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6  

w Rzeszowie 
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Tatiana Rzeszut, Lena Sierżęga, Maciej Sierżęga. 
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