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rys.Tatiana Rzeszut,VIII 



Wywiad numeru 
 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Emilią Chmiel z klasy VIII, przewodniczącą 

Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. 

 

- Cześć, Emilko! Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się na bycie przewodniczącą naszego samorządu.  

- Zdecydowałam się, ponieważ chciałam zdobyć nowe doświadczenie. Będąc zastępcą 

przewodniczącego w tamtym roku, czułam się świetnie, dlatego chciałam spróbować czegoś więcej. 

Poza tym pragnę pomagać innym i wykorzystać swoje cechy,  między innymi komunikatywność.   

- Jak się poczułaś w chwili, gdy ogłoszono wyniki wyborów?  

- Byłam dumna, że odniosłam taki duży sukces. Miałam też nadzieję, że podołam temu zadaniu.   

- Co jest najtrudniejsze w byciu przewodniczącą?  

- Myślę, że samo bycie przewodniczącą jest już w jakiś sposób trudne, ale wydaje mi się, że 

najtrudniejsze jest szukanie wielu pomysłów na dni tematyczne.   

- Jakie trudności w działaniu samorządu występują podczas nauki zdalnej? 

-  Zrealizowanie wielu naszych pomysłów byłoby zdecydowanie łatwiejsze podczas tradycyjnej nauki 

szkolnej. Nasze plany wyglądają teraz inaczej, niż zakładaliśmy. Pierwszy raz mamy styczność z 

czymś takim i musimy sobie radzić.   

- Jakie są dalsze plany na ten rok szkolny?  

- Nasz samorząd zaplanował wiele działań, niestety - przez obecną sytuację -  odbywają się tylko dni 

tematyczne, jak niedawno obchodzony Dzień Misia czy Dzień Życzliwości.   

- Jak radzisz sobie z wystąpieniami publicznymi? Czy nie stresujesz się?  

- Oczywiście, że się stresuje przed takimi wystąpieniami, ale gdy już zacznę mówić, jest mi łatwiej. 

Przed wystąpieniem staram się wyciszyć, piję dużo wody, a w domu dzień wcześniej słucham 

ulubionej muzyki.   

- Emilko, czym się interesujesz?  

- Od dziecka uwielbiam pływać, sprawia mi to dużą przyjemność. Uwielbiam uczyć się języków 

obcych, co łączy się z chęcią podróżowania po świecie.  

- Jakie masz plany po szkole podstawowej?  

- Na razie tak bardzo o tym nie myślałam, ale jestem pewna, że pójdę do liceum.  

 

Wywiad przeprowadziły: Antosia Łozińska, Oliwia Leśko, VII 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Szkolna sonda 
 

Tym razem nasza sonda odbyła się w czasie zdalnego nauczania. Dziękujemy Wychowawcom za jej 

przeprowadzenie.  

Pytania ułożyły: Emilka Chmiel i Oliwia Bober (kl. VIII). Odpowiedzi udzieliło 179 uczniów z 

następujących klas: Ib, IIa, IIb, IIIa, IVa, IVb, V, VIa, VIb, VIII. 

 

1. Czy chcesz już wrócić do szkoły?  

tak -  101   nie - 78 

2. Czy wykonałaś/wykonałeś kartkę dla dzieci z hospicjum?  

tak -  44   nie - 135 

3. Czy powiedziałaś/powiedziałeś komuś coś miłego w Dniu Życzliwości?  

tak -  129   nie - 50 



SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
W tym roku szkolnym, niestety, nie możemy zrobić wszystkiego, tak jak planowaliśmy, ale mimo 

wszystko staraliśmy się, by listopad minął fajnie. Zorganizowaliśmy: 
 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 

 powstały plakaty promujące życzliwą postawę, 

 wychowawcy przeprowadzili godzinę wychowawczą dotyczącą życzliwości, 

 uczniowie mogli umieszczać na awatarze uśmiechniętą buźkę, dzięki czemu nie byli pytani, 

 wszyscy mogli przesyłać życzenia, pozdrowienia i miłe słowa dla koleżanek i kolegów. 
 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Uczniowie mogli: 

 umieścić na awatarze zdjęcie pluszowego misia,  

 przesyłać zdjęcia swoich pluszowych misiów, które zostaną opublikowane w kronice szkoły, 

 wziąć udział w quizie w aplikacji Kahoot! pt. „Niedźwiedzie i misie w naturze i literaturze.” 
 

Na grudzień planujemy: 

 quiz wiedzy w aplikacji Kahoot! na temat świątecznych zwyczajów w Polsce oraz w krajach 

anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych (18 grudnia), 

 dzień z kamerką – tego dnia zachęcamy uczniów do włączenia kamerek oraz ubrania świątecznych 

strojów (21 grudnia), 

 dzień z życzeniami świątecznymi w klasach (22 grudnia). 

Opracowała Maja Sikora, 

wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 
 

W listopadzie w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna dla dzieci z Podkarpackiego 

Hospicjum. Chętni mogli przynosić rzeczy do ochrony osobistej, zabawki, kosmetyki i żywność. W 

hospicjum znajdują się dzieci nieuleczalnie chore, potrzebujące stałej opieki. Akcja „Mikołajkowa 

zbiórka dla Podkarpackiego Hospicjum” to czas, w którym możemy się na chwilę zatrzymać i 

uświadomić sobie, że obok nas są dorośli i dzieci, którzy potrzebują naszej pomocy. Cieszę się, że 

uczniowie chętnie się włączyli do zbiórki i mam nadzieję, że jeszcze nie raz otworzymy swoje serca 

dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 

 

Od 16 listopada do 22 grudnia Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję pt. „Napisz 

kartkę, podaruj uśmiech”. Wszyscy uczniowie mogli przygotować świąteczną kartkę dla wybranego 

dziecka z hospicjum. Kartki zostały ozdobione zgodnie z zainteresowaniami dziecka. Włączyliśmy 

się do tej akcji, żeby każde dziecko poczuło się wyjątkowe i dostało swoją spersonalizowaną kartkę.  

Zaangażowanie naszych uczniów w pracę w wolontariacie świadczy o tym, że chcą oni 

pomagać i są wrażliwi na potrzeby innych ludzi. 

 
Emilia Chmiel 

Szkolne Koło Wolontariatu 

 



21 listopada - Dzień Życzliwości 
 
 

Życzliwość to bardzo ważna cecha,  

ten kto ją posiada, nigdy nie dozna pecha. 
Emilia Chmiel, VIII 

 

Pozdrowienia sobie przesyłamy, 

Ale się nie uściskamy ! 
Anna Latosińska, Ib 

 

Uśmiechnij się do innych 

Zróbmy epidemię radości. 
Anna Kijowska, IIa 

 

Dzień Życzliwości to fajna sprawa, 

Pomaganie rodzicom to dobra zabawa. 
Anna Latosińska, Ib 

 

Bądź wesoły oraz miły 

Będą dzieci cię lubiły. 
Kacper Bawelski, IIb 

 

 

 

 

Aby miłym i życzliwym być -   

trzeba dobrze z innymi ludźmi żyć.   
Szymon Latosiński, III b 

 

Jeśli kogoś pozdrawiasz, 

To wielką radość mu sprawiasz. 
Anna Kijowska, IIa 

 

Pozdrowienia z domu do domu ślemy, 

bo inaczej nie możemy. 
Szymon Latosiński, III b 

 

Trzy magiczne słowa: 

PROSZĘ,DZIĘKUJĘ,PRZEPRASZAM. 

Jeśli będziesz je miał na oku,  

to będziesz człowiekiem roku. 
Liwia Mazur, III b 
 

Dobrym słowem można wiele zrobić. 
Anna Kijowska, IIa 

 

rys. Maja Sikora, VIb 
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Bądź wesoły, grzeczny, miły, 

kochaj życie z całej siły. 

Bądź uprzejmy i radosny 

jak Promyk Słońca w pierwszy dzień wiosny. 

Kiedy buzia Ci się śmieje, 

świat jest lepszy, coś się dzieje. 

Jeśli nawet jesteś mały, 

głowa do góry, świat twój jest cały. 

Kto jest miły, dobrze mówi, 

tego dobroć już nie zgubi. 

Proszę, przepraszam, dziękuję - 

używaj ich często, to nic nie kosztuje. 

Jeśli dla kogoś jesteś życzliwy, 

to ten ktoś jest bardzo szczęśliwy. 

Gdy życzliwy bardzo będziesz, 

to przyjaciół wnet zdobędziesz. 

Gdy życzliwość w sercu gości, 

to dzień pełen jest radości.                                                                          rys. Maja Sikora, VIb 

   

Konrad Bawelski, Ib 
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MOJA POLSKA 
Zamieszczone poniżej wiersze to plon szkolnego konkursu poetyckiego z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i 

dziękujemy za udział w konkursie. 

MOJA  OJCZYZNA 

Góry wysokie  

Morze głębokie                                                           

Łąki kwieciste  

Jeziora mgliste  
 

To moja Ojczyzna kochana  

Zielenią usłana  

Przecięta wstęgą rzek  

I lasów koronami drzew  

Amelia Zagórska, IIIa 

 Polskie pory roku 
 

Polska jest piękna, Polska jest cudna.  

Gdy jesień do niej przychodzi,  

Brązowe i złote są wtedy liście,  

To wszystkie dzieci wiedzą oczywiście.  
 

Gdy przychodzi zima, białe są góry i łąki,  

A gdzieś schowane śpią małe biedronki.   
 

Gdy wiosny nadchodzi pora,  

Zielenią się lasy, a żabki wychodzą z jeziora,   

A małe szare zajączki, kicają dookoła łączki.  
 

Lato to upalny czas,  

który z radością wita każdy z nas.  

Piękno jest w każdej porze roku,  

Bo Ojczyzna daje nas spokój.  

Anna Latosińska, Ib 

 

Piękna nasza Polska cała 

Piękna nasza Polska cała, 

tak cudowna, tak wspaniała. 

Niepodległość odzyskała. 

Flaga biało - czerwona  

białym orłem ozdobiona. 

Kocham bardzo ten mój kraj, 

jego święto jest w każdy maj. 

Zwiedzam go każdego roku 

i poznaję krok po kroku. 

Piękne są polskie krainy, 

góry, lasy i niziny. 

Wiktoria Chrobak, IIIa 

NASZ DOM 

Polska to nasz dom na ziemi, 

Mnóstwo tu błękitu i zieleni, 

Jakiej nigdzie nie widzieliście. 

Każdy skrawek krwią przelany, 

Nasz los ciężki rzewnie opłakany. 

Tyle śmierci i tyle cierpienia, 

Ciężko to wspominać bez wątpienia. 

Mam osiem lat i jestem w drugiej klasie. 

Dobrze, że nie żyjemy w tamtym przykrym 

czasie. 

Bóg, Honor, Ojczyzna wszyscy to znamy, 

Bo naszą małą Polskę wszyscy kochamy. 

Kocham moją Polskę, 

Duże miasto, małą wioskę. 

Wszyscy tu równi bez wątpienia, 

Zburzoną odbudowali całą od kamienia. 

Wydobyć prawdę, mocne zaufanie, 

Zobaczyć co teraz będzie, oglądanie 

Zabytków i pięknych dzieł sztuki, 

Przede mną o Polsce tyle nauki! 

Tu tyle tradycji i pięknych obyczajów wiele, 

Najważniejsi są dzisiaj prawdziwi przyjaciele. 
My Kraków mamy piękny i smoka mamy swego, 

Każdy na świecie zna przecież smoka    

wawelskiego. 

Mamy morze niebieskie i góry brązowe, 

Zwiedzić całą Polskę to zadanie honorowe. 

Kocham moją Polskę, tu mieszkam z rodziną, 

Tu moje wspomnienia nigdy nie zginą. 

Jestem wolny, spokojny i do nas zapraszam. 

Wszystko moja Polska - to Ojczyzna nasza! 

    Kacper Bawelski, IIb  

 

MOJA POLSKA  

Polska – mój kraj, moja Ojczyzna, 

Bardzo ją kocham i jest mi bliska. 

Tu jest mój dom - moja rodzina, 

To w niej rośnie Polaków siła! 

Choć jestem mały, to dobrze wiem, 

Że bronić Polski chcę. 

Kochać ją zawsze prawdziwie i szczerze 

- bo w Polskę wierzę! 

Dawid Pruchnicki, Ib 
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MOJA POLSKA  
 

Polsko, moja Polsko, 

Mój domu kochany, 

Spokój przed laty wojną przerwany. 

Strach, ból, pot ludzi, 

Koszmary życia do dziś ludzi budzą. 

Pot, krew, łzy, 

Jestem na to bardzo zły. 

Żyję teraz w wolnym kraju, 

Dzięki wam mam dziś jak w raju. 

Na północy morze, na południu góry, 

Piękne, wysokie sięgają ponad chmury. 

Długa rzeka Wisła płynie, 

Z tego Polska nasza słynie. 

Rosół, pierogi, schabowe, 

To nasze dania narodowe. 

Moje Bieszczady, twoje Mazury 

I nasze serca pną się do góry. 

Kraj mój ciekawy i kolorowy 

Jest fantastyczny i odlotowy. 

Jestem patriotą, małym Polakiem, 

Bóg, Honor, Ojczyzna są moim znakiem 

Jak pocałunek w czółko i sen. 

Konrad Bawelski, Ib  

 

POLSKA 
  
Polska to kraj piękny i wspaniały.  

Jak to nasze babcie powiadały:  

„Bądź zawsze oddany i szanuj ojczyznę,  

Dbaj o swój kraj i ojcowiznę!”  

Polska to barwy biało-czerwone  

Przez naród cały bardzo cenione.  

Czy to w szkole, czy też w urzędzie   

Te barwy Polski ujrzymy wszędzie.  

Symbolem Polski jest Orzeł Biały,  

Wie to każdy rodak – i duży, i mały.  

Każdy też Hymn Narodowy śpiewa,  

Gdy w Dzień Niepodległości flaga powiewa.  

Stoi na baczność i hołd oddaje,   

Z taką postawą patriotą się staje! 

                  Adam  Piętowski, IV b 

 

 

 

 

Nasz Dom 

Polska moja Ojczyzna 

Mój dom, moja ojcowizna. 
 

Moja ostoja bezpieczna 

Do której wracam od dziecka. 
 

O nią mój dziad walczył dzielnie 

I do wroga strzelał celnie. 
 

Ojczyzna moja wolna została 

A miłość do niej w moje serce powrastała. 
 

Kocham Polskę moją wywalczoną 

Z orłem i flagą biało-czerwoną. 

Patrycja Zagórska, VIb  

Ojczyzna Nasza 
 

Polsko Nasza, Polsko miła 

Tyś w niewoli niegdyś była. 

Wolność naszą Ci zdobyli - 

Bohaterzy, krwią płacili. 

            Tak w mozole, wielkim trudzie , 

            zdobywali wszyscy ludzie. 

            I koleje, i ulice, 

            piękne są dziś okolice. 

Nawet są szerokie trasy, 

wokół rosną duże lasy. 

Trud człowieka widać wszędzie, 

kiedyś jeszcze piękniej będzie. 

           Jak o Matkę wszyscy dbajmy, 

           Polskę naszą wciąż kochajmy! 

           Polsko Nasza, Polsko miła. 

          Jaka siła Cię zrodziła? 

Walczmy o nasz kraj kochany, 

niech nie będzie rozszarpany! 

Dzisiaj Polska rozwinięta, 

dla nas wszystkich to zachęta. 

           By Ją kochać i szanować , 

           Polskę jeszcze rozbudować. 

           Polska to nasz kraj Kochany , 

           Niechaj będzie wciąż zadbany. 

Tu żyjemy, pracujemy, 

nową Polskę budujemy. 

Niech patriotyzm się rozwija, 

w Polsce jest dostatnia siła. 

           Niechaj pokój kwitnie wszędzie -  

           Wtedy wszystkim dobrze będzie. 

           Niech to będzie nasze hasło, 

           żeby było wszystkim jasno. 

Bronić Polskę z całych sił, 

Dokąd będę żył! 

         Czas niewoli się zabliźnia, 

         A my młodzi pamiętajmy! 

         Dewizę wojska  powtarzajmy : 

         BÓG, HONOR, OJCZYZNA! 

Adrian Piętowski, VIb
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Rzeszów, 1 grudnia 2020 r. 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

    
Na początku naszego listu pragniemy Cię serdecznie pozdrowić             

i podziękować za zeszłoroczne prezenty. Sprawiły nam one wiele radości. 

Mamy nadzieję, że czujesz się znakomicie i masz dużo sił, aby i w tym roku 

spełnić marzenia wszystkich dzieci.  

Jesteśmy uczniami klasy 4b Szkoły Podstawowej nr 6  

w Rzeszowie. W tym roku byliśmy naprawdę grzeczni! Pilnie się uczyliśmy, 

pomagaliśmy rodzicom, opiekowaliśmy się młodszym rodzeństwem                

i naszymi kochanymi zwierzakami. Staraliśmy się być zawsze życzliwi           

i uśmiechnięci. Teraz, z powodu pandemii, przebywamy w domach i uczymy 

się zdalnie. To dla nas trudny czas, dlatego że nie możemy się ze sobą 

spotykać.  

Drogi Mikołaju, pamiętaj o wszystkich dzieciach. My prosimy Cię         

o drobne upominki i słodycze. Bardzo chcielibyśmy, żeby przez całą zimę 

padał śnieg, abyśmy mogli ulepić bałwana. Pragniemy również, aby 

pandemia się już skończyła, by wszyscy byli zdrowi  

i żebyśmy na wigilii mogli spotkać się z całą rodziną. 

       Kochany Mikołaju, życzymy Ci dużo zdrowia oraz spokojnych  

i wesołych świąt Bożego Narodzenia! Serdecznie Cię pozdrawiamy  

i czekamy na odpowiedź na nasz list.  

 

 

Uczniowie klasy 4b 
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Ho, ho, ho! Święty Mikołaju, 

Słychać Ciebie w każdym kraju! 

 

Kiedy rano wstałam, 

list do Mikołaja napisałam. 

 

Gdy Święty Mikołaj przychodzi do dzieci, 

Cieszą się wszyscy na całym świecie. 

Ania Kijowska, IIa 

 

Pan Mikołaj fajny Gość, 

zawsze lubi dawać coś. 

Wszystkie dzieci zadowoli,  

bo prezentów ma do woli. 

Adrian Myśliwiec, IIa 

 

Boże Narodzenie 
Jeden raz to święto w roku 

łza się zawsze kręci w oku. 
Gdy choinka się zieleni, 
tysiącem kolorów mieni . 

Dzień to w istocie wspaniały, 
Jezus w żłobku leży mały. 

Chociaż zimno, chociaż mrozi, 
ciepło do Serc już przychodzi. 

Konrad Bawelski, Ib     Autor komiksu: Kacper Bawelski, IIb 

 

Autor komiksu: Wiktor 

Zarzyczny, IIb  

Zagadki 
 

Gałązki zielone, igiełkami 

usłane 

Ma to drzewko świąteczne 

Przez dzieci kochane. 

 

Co to za kochany święty  

Co przynosi nam prezenty? 

 

Wisi kolorowa, okrągła i 

szklana 

Od choinkowych lampek rozgrzana. 

 

Co roku wyrusza w długą drogę,                                              Już  słychać kolędy, drzewka pachną wokół, 

Czerwoną ma czapkę i długą, białą brodę.    Pora na kolację najważniejszą w roku. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki?      Gdy do wigilii już wszystko gotowe, 

Kiedy gwiazdka już zaświeci, 

on obdarza wszystkie dzieci. 

Zagadki przygotowali: Konrad i Kacper Bawelscy    W święta uroczyste, grudniowe. 
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WIRTUALNA GALERIA PRAC UCZNIOWSKICH 
 

MANDALA – to artystyczny motyw, zwykle w kształcie koła, wywodzący się z Indii.  

Jest symbolem doskonałości i pełnej harmonii, dlatego poszczególne elementy tworzące kompozycję  

są często symetryczne i zrytmizowane. Ten cieszący się obecnie sporą popularnością motyw artystyczny  

wykorzystali uczniowie klas szóstych w swoich pracach,  

tworząc kreatywne mandale z zastosowaniem różnorodnych „darów jesieni”.  

A oto efekty ich pracy… 

 

   
Piotr Sobczak, VI a Jagoda Nowak, VI a Gabriela Gieniec,  VI a 

   

   
Zuzanna Tarnawska,  VI b Dawid Cieszyński, VI b Daria Konefał, VI b 

   

   
Patrycja Zagórska, VI b Bartosz Pytlak, VI a Adrian Piętowski, VI b 
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Uczniowie klas czwartych swoją przygodę z plastyką rozpoczęli od KRESKI… 
Kreska, która jest podstawowym tworzywem w rysunku i grafice, okazała się środkiem wyrazu 

artystycznego dającym wiele możliwości… 

 
 

 
  

Aleksandra Noworól, IV b Amelia Czarnik, IV b Nikola Sulowska, IV b 

   

  
Aleksandra Kurasz, IV b Małgorzata Miąsik, IV a 

  

  
Robert Rzeczyca, IV b Filip Latosiński, IV a 
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PLASTYCZNE ABECADŁO,  

czyli środki wyrazu artystycznego – kontrasty i podobieństwa, różne układy kompozycyjne,  

przestrzeń w obrazie, barwa, światłocień…  

Te i inne zagadnienia z języka plastyki stały się twórczym wyzwaniem dla siódmoklasistów  

w ćwiczeniu pt. Kolorowa dżungla oraz Jabłko. Jabłoń. Sad. 

 

 

  
Oliwia Leśko , VII Nikodem Zagórski, VII 

  

  
Antonina Łozińska, VII Przemysław Ziaja, VII 

  

  
Maja Szykuła, VII Weronika Wróbel, VII 
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CHOINKA JAK ZE SNU 
 

Taki temat tegorocznej XXI edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej 

zaproponował Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem  

na czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. 

 W konkursie plastycznym wzięło udział kilkoro uczniów z naszej szkoły.  

Choć nie udało się powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku (nagroda dla Dawida Cieszyńskiego),  

to autorom tych pięknych prac plastycznych, wprowadzających nas w świąteczny nastrój,  

serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy talentu. 

 

 
 

Małgorzata Miąsik, IV a Bartosz Pytlak, VI a 
  

  
Natalia Zagórska, VI a Nikodem Zagórski, VII 

 
Wirtualną Galerię Prac Uczniowskich przygotowała pani Monika Borek-Janda 
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Choinki wykonane metodą haftu matematycznego 
 
 

 

 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lena Tarnawska, V     Adam Miąsik, V   Daria Kowalska, V 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartłomiej Karnas, V     Maja Koszulińska, V   Bartłomiej Karnas, V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amelia Maruszak, V   Kornelia Pacholarz, V 
 

Prace wykonane pod kierunkiem pani Agnieszki Soleckiej 

Adam 

Miąsik 
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Warto przeczytać! 
 

Seria książek „Mazurscy w podróży” autorstwa 

Agnieszki Stelmaszyk opowiada o podróżach Jędrka, jego 

kuzynki Marceli, Buni oraz rodziców po Europie. Zwiedzili 

Hiszpanię, Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy i wiele innych 

krajów, ale oprócz standardowego zwiedzania, zawsze 

przytrafiają im się niesamowite, czasem śmieszne przygody.  

W książce znajdują się ciekawostki i informacje o 

miejscach odwiedzanych przez tę zwariowaną rodzinę. 

Znajdziemy też mnóstwo zdjęć autorki z jej podróży. Seria ma 

już cztery niesamowite tomy – „Bunia kontra fakir”, „Porwanie 

Prozerpiny”, „Kamień przeznaczenia”, „Diamentowa 

gorączka”. W pierwszym tomie („Bunia kontra fakir”) rodzina 

staje się świadkiem kryminalnej zagadki!  Spotyka też 

tajemniczego fakira, który zdaje się podążać za nimi… 

W drugiej części („Porwanie Prozerpiny”) Bunia zostaje 

oskarżona o porwanie i rodzinę zaczynają śledzić kowboje. 

Trzeci tom („Kamień przeznaczenia”) opowiada o sprawie zaginięcia bezcennego kamienia 

przeznaczenia, w które zostają wciągnięci Mazurscy. Najnowsza czwarta część („Diamentowa 

gorączka”) to historia porwania Buni! 

Polecam!      Maja Sikora, VIb 

 

Ostatnio klasa IIa poznała przygody niezwykłego kota, bohatera książki 

pt. „Cukierku, ty łobuzie!” Na pewno część z was pamięta, że autor utworu, 

pan Waldemar Cichoń, gościł w naszej szkole w kwietniu ubiegłego roku.  

Zachęcamy do przeczytania opowiadania Adasia Myśliwca, który 

wymyślił kolejną przygodę kotka Cukierka. 

 

Pierwsza zima Cukierka 

- Cukierku, chodź na podwórko! 

– zawołał tata Marcela. – 

Zobaczysz, jak dużo śniegu 

napadało! 

 Wstałem z kanapy, 

wyszedłem na zewnątrz i oniemiałem. Nigdy jeszcze nie 

widziałem czegoś takiego! Pomyślałem, że to wata 

cukrowa i zacząłem jeść, ale mi nie smakowało. 

Zobaczyłem jakąś białą górkę i postanowiłem po niej 

poskakać. Rozpędziłem się, skoczyłem i nagle… 

- Ratunku, pomóżcie mi stąd wyjść, bo się zapadam! 

 Na szczęście w pobliżu był Marcel, który usłyszał moje miauczenie. Zawołał tatę i wspólnie 

mnie odkopali. Postanowiłem już nigdy więcej nie skakać na białe górki. 

Adam Myśliwiec, IIa 
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 „Naprawdę widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.”  

Rozmowa z Małym Księciem  
 

Gazeta „Nowoczesna”: Naszym dzisiejszym gościem jest Mały Książę, 

uprzejmy, mały chłopiec, który przybył do nas z daleka. Jest jedynym 

mieszkańcem asteroidy B-612. W ostatnim czasie odbył podróż po wielu 

planetach, o czym zaraz nam opowie. Mały Książę, cieszę się, że zgodziłeś 

się odwiedzić naszą redakcję. Opowiedz, proszę, jak wygląda planeta, z 

której pochodzisz? 

Mały Książę: Moja planeta jest bardzo mała, w zasadzie można szybko 

obejść ją wokoło. Znajdują się na niej trzy wulkany i rośnie jedna przepiękna 

róża, o którą bardzo dbam.  

GN: Czym zajmujesz się na swojej planecie, a co robisz w wolnym czasie? 

MK: Przede wszystkim pielęgnuję swoją różę, ale również dbam o czystość 

planety, wyrywając chwasty, jakimi są baobaby. W wolnym czasie chętnie 

oglądam zachody słońca, pewnego dnia obejrzałem czterdzieści trzy razy to 

wspaniałe zjawisko. 

GN: W takim razie jesteś bardzo pracowity. Dlaczego więc postanowiłeś opuścić swoją planetę i wyruszyć w 

podróż? 

MK: Czułem się bardzo samotny, ale chciałem również nauczyć się czegoś nowego.  

GN: Czy podróż spełniła twoje oczekiwania? 

MK: Tak, ponieważ na Ziemi zaprzyjaźniłem się z lisem. To on wyjaśnił mi, w czym tkwi istota prawdziwej 

przyjaźni i miłości. Uświadomił mi też, że za to, co się oswoi, jest się na zawsze odpowiedzialnym.  

GN: Piękne słowa. Powiedz w takim razie, kogo jeszcze poznałeś podczas swojej podróży i czego się 

nauczyłeś? 

MK: Poznałem między innymi Króla, który bez przerwy wydawał rozkazy, co nauczyło mnie, że 

nieograniczona władza nie zapewnia szczęścia. Spotkałem też Próżnego, który wciąż czekał na oklaski i 

wyrazy podziwu, co uświadomiło mi, że taka postawa prowadzi tylko i wyłącznie do próżności. Inną 

poznaną osobą był Bankier, który nieustannie liczył gwiazdy i był przekonany, że posiada je na wyłączność. 

Obserwując zachowanie Bankiera zrozumiałem, że rzeczy materialne nie powinny być w życiu 

najważniejsze. Na Saharze poznałem Pilota, któremu zepsuł się samolot. Mężczyzna dużo ze mną 

rozmawiał i narysował mi baranka.  Szybko zaprzyjaźniliśmy się ze sobą.  

GN: Twoja wyprawa przyniosła ci naprawdę wiele korzyści. Co jednak jest, według ciebie, największą 

nauką płynącą z odbytej podróży? 

MK: Dzięki podróży zrozumiałem, że moja róża jest wyjątkowa. Wiem, że muszę o nią szczególnie dbać i 

uświadomiłem sobie, jak bardzo ją kocham.  

GN: Bardzo ładnie powiedziane. Na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać, czy było ci smutno w momencie 

rozstania z Pilotem, kiedy musiałeś wrócić na swoją planetę? 

MK: Z jednej strony tak, ale już bardzo tęskniłem za moją różą. Od Pilota otrzymałem baranka i skrzynkę, 

dzięki czemu cząstka mojego przyjaciela będzie zawsze przy mnie.   

GN: Dziękuję za interesującą rozmowę i poświęcony nam czas. Życzę ci spokojnego życia na twojej planecie 

i wielu pięknych zachodów słońca. 

MK: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. 

Bartosz Płonka, VIII 
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PRZYGODA DŻEREMIEGO 

Historyjka obrazkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorka: 

 

Ania 

 

Latosińska, Ib 
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Frazeologiczne kalambury 
 

 

Uczniowie klasy piątej zilustrowali znane związki frazeologiczne. Waszym zadaniem 

jest odgadnąć, o jakie związki chodzi. Dla ułatwienia pod każdym obrazkiem podano 

znaczenie danego frazeologizmu. Miłej zabawy! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………  ………………………….  …………………………………… 

być skąpym                                  dokonać nieprzemyślanej transakcji           poruszać się niezgrabnie 

  

 

…………………………                …………………………………  ……………………………        

prowadzić bezowocne poszukiwania               być nieczułym                       podjąć właściwą decyzję 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ………………………    ………………………..               

marzyć, nie myśleć realnie                    mieć z kimś zatarg, spór                 zachowywać się bardzo cicho 
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……………...........................                      ……………………………..           ………………………….… 

 żyć z kimś w niezgodzie                              jacy starsi, tacy młodsi           zrobić zły interes, stracić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

…………………………………………………..        ………………………………………………..     

ktoś ważny, mający władzę                                                    żałować czegoś, co się już stało 

 

 

 

 

                      

………………………………….             ………………..…  ………………………… 

do celu można dojść różnymi sposobami          mieć zły humor, grymasić         mieć poważny problem 
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To i Owo ze świetlicy 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK  

Listopad w naszej świetlicy rozpoczął się od 

DNIA POSTACI Z BAJEK. Uczniowie klas I-III mogli w 

tym dniu zaprezentować się w roli ulubionego bohatera. 

Pomysłowość dzieci i ich zaangażowanie przekroczyły 

najśmielsze oczekiwania, a świetlicowa sala wypełniła się 

księżniczkami, czarodziejami i zwierzątkami. Odwiedziła 

nas także Vaiana, w którą wcieliła się Pani Marta 

Chrząstek. Wyglądają, jakby wyszli z ekranu, prawda?  

 

   

POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ  

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polaków niepodległości w 1918 roku, świetlica szkolna 

zorganizowała Pokaz Mody Patriotycznej.  Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich 

stylizacji, nawiązujących do patriotycznych tradycji. 16 listopada, za pośrednictwem facebooka, ukazały się 

zdjęcia Wiktorii Chrobak oraz Kacpra i Konrada Bawelskich we wspaniałych biało-czerwonych strojach. 

Urzekli nas swoją pomysłowością i zaangażowaniem, wyglądali olśniewająco.  

   

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”  

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Jesień w 

obiektywie”, napłynęły do nas aż 34 zdjęcia. Okazało się, że w każdej klasie można odnaleźć pasjonata 

fotografii, co bardzo nas cieszy! Wyłonienie laureatów okazało się nie lada wyzwaniem, ostatecznie to 

najmłodsi zdominowali podium.  

I tak nagrody główne zdobyli: Juliusz Kajzar (Ia), Karol Orzech (Ib) i Anna Latosińska (Ib), 

natomiast wyróżnienia powędrowały do Dawida Pruchnickiego (Ib), Alicji Motowidełko (IIb), 

Nadii Lekowskiej (Ib) oraz Konrada Konefała (Ia). Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy 

wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji fotograficznych zmagań!  

 

Opracowała pani Agata Cebula  
  

Rebus 
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W zdrowym ciele zdrowy duch 
 
Jak dbam o formę podczas zdalnego nauczania? 

 aktywnie ćwiczę na zajęciach zdalnych wychowania fizycznego,                    

 staram się codziennie wykonywać jakieś ćwiczenia,            

 oglądam filmiki z ćwiczeniami i je wykonuję,  

 gdy jest ładna pogoda, wychodzę na dwór i staram się trochę poruszać. 

Anna Gołojuch, VIa 

Podczas nauczania zdalnego dbam o formę sportową, uczęszczając trzy razy w tygodniu na treningi 

lekkoatletyki. Oprócz tego staram się regularnie ćwiczyć w domu. W weekendy jeżdżę na rolkach, 

deskorolce itp. Biorę też udział w różnych biegach wirtualnych, np. ostatnio 

byłam na biegu halloweenowym, a po ukończeniu go otrzymałam medal. 

Kolejny bieg wirtualny, w którym wezmę udział, to bieg mikołajkowy, z którego 

cały dochód zostanie przeznaczony na zakup prezentów gwiazdkowych dla 

dzieciaków z domów dziecka i podopiecznych z domu samotnych matek. Rano, 

dla rozbudzenia, wykonuję ćwiczenia z pomocą YouTube, gdzie można znaleźć 

cały szereg ćwiczeń z rozgrzewką i ćwiczeniami wyciszającymi włącznie. Moim 

zdaniem dbanie o formę sportową podczas nauki zdalnej jest potrzebne.  „Bo to 

od Ciebie zależy, czy z kwarantanny wyjdziesz, czy się wytoczysz”( Daniel Qczaj). 

Jagoda Nowak, VIa    

                                                  
Podczas zdalnego nauczania i pandemii nie możemy jak zwykle chodzić do 

parku, na rynek czy pojechać gdzieś na wycieczkę. Wraz z moją rodziną spędzam czas 

podczas zdalnego nauczania aktywnie. Codziennie po pracy rodziców chodzimy na 

spacery w okolicy mojego domu. Gramy w siatkówkę lub skaczemy na trampolinie w 

naszym ogrodzie. W domu gramy w różne gry, np. w chowanego lub w Babę Jagę. 

Wykonujemy różne ćwiczenia. Robimy np. wyścigi lub tor przeszkód. Wraz z moim 

bratem wymyślamy różne układy taneczne do muzyki. Podczas wf-u online pani Anna 

Rogóż zadaje nam różne ćwiczenia. Dowiadujemy się o różnych dyscyplinach sportowych, np. takich jak 

zjazd na łopacie. Podczas lekcji dostajemy różne filmy lub ćwiczenia przygotowane w formie ruletki, np. 

przysiady, pompki, brzuszki, skok w dal. Potem je wykonujemy i wysyłamy wyniki.  

                                                                                                                          Zofia Gucwa VIa 

 

Aktywność fizyczna w trakcie nauczania zdalnego 
W czasie nauczania zdalnego za bardzo nie mogę ćwiczyć jak dotychczas, ponieważ całymi dniami 

uczestniczę w lekcjach przy komputerze. Do tej pory chodziłem na treningi 

piłki nożnej na boisko Orlik w Załężu albo na salę gimnastyczną. Dodatkowo 

uczęszczałem na zajęcia SKS-u.  

Od kiedy uczymy się w domu, biorę udział w ćwiczeniach na lekcji  wf-u, 

podczas których wykonujemy od 10 do 20 powtórzeń różnych ćwiczeń 

zadanych przez Panią.  

Czasami po lekcjach, gdy była ładna pogoda i odrobiłem wszystkie 

lekcje, mogłem pójść na spacer. Na podwórku razem z młodszymi siostrami 

skakałem na trampolinie, biegałem i bawiłem się z psami. Teraz, kiedy jest 

jesień, już tak często nie wychodzę na zewnątrz, ponieważ jest zimno, wieje 

silny wiatr i szybko robi się ciemno. Jedynie w czasie weekendu mam więcej wolnego czasu. Ale moja 

aktywność fizyczna nie jest już taka jak normalnie.  

                                                                                                   Mateusz Miąsik, VIa 
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Aby utrzymać formę w czasach zdalnej nauki, chodzę z rodziną na spacery. Jeżdżę na basen dwa 

raz w tygodniu. Uważam na lekcjach wychowania fizycznego. Po nich wykonuję ćwiczenia zadane do pracy 

samodzielnej. Gdy jest lekcja teoretyczna, to po niej i tak robię sam ćwiczenia. Kiedy mam ochotę, ćwiczę z 

rana na dobry początek dnia.   

                                                                                                                Adrian Mucha, Via 

 

Podczas nauki zdalnej trzeba się ruszać, ćwiczyć, aby nie być tęgim. Kiedy było ciepło, jeździłam na 

rolkach i na rowerze oraz grałam w piłkę nożną razem z moim rodzeństwem. Chodziłam również dwa razy 

w tygodniu na basen. Teraz wykonuję ćwiczenia, które dostaję od pani wuefistki. Chodzę na spacery razem 

z moją rodziną, aby spalić kalorie po obiedzie i trochę się dotlenić. Ćwiczę też sama w pokoju. Chodzę 

pobiegać  po ogrodzie i poskakać na trampolinie. Zachęcam was do ćwiczeń, bo są łatwe i przyjemne.         

                                                                                                              Michalina Salach kl. VIA 

  

                                                                                    

Jak dbam o formę sportową  
podczas zdalnego nauczania? 

  
Okres zdalnego nauczania to czas, kiedy głównie 

siedzimy przed ekranem komputera lub laptopa. Może się wydawać, że przy takiej formie nauki jedynie 

nasze palce ćwiczą codziennie, stukając w klawiaturę. A najbardziej to wyćwiczone są palce wskazujące od 

klikania ,,łapka w górę” oraz ,,wycisz mikrofon”. Pewnie u niektórych tak jest, ale nie u mnie. O to, aby 

moja forma sportowa nie upadła, dba mój osobisty trener. Chociaż ma tylko trzy lata, daje mi niezły wycisk. 

Wspólnie trenujemy wspinaczkę, goniąc po schodach góra-dół. Mamy też biegi terenowe – kiedy gonimy 

się po całej działce, między drzewami w sadzie a kwiatkami na rabatkach czy skrzynkami w warzywniku. 

Standardem są już wyścigi kolarskie – mały na biegówce nieźle wymiata, ciężko go dogonić. Po tym 

wszystkim mam jeszcze treningi taekwondo. Mimo że mam dużo możliwości ćwiczeń, to wolałbym znowu 

mieć normalne lekcje wychowania fizycznego.      

                                                                                                    Bartosz Pytlak, VIa                                                                            
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Kącik religijny 
 

               WITAJCIE!                 

 

 

   

        D  CH               A           S                LIS 

                       ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

               To czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Powinniśmy przeżyć go, 

czyniąc wiele dobra.  

Nie bez powodu w tym okresie wspominamy św. Mikołaja (6 grudnia), świętego 

biskupa, który daje nam przykład dzielenia się z innymi tym, czego potrzebują.  

Nie zmarnujmy zatem tego czasu, ubodzy czekają. 

 

 

 

 

 

 

Litery w poniższych kratkach 

 poprzestawiaj tak,  

aby ułożyć słowa znanej kolędy.  

Powodzenia! 

 

 

  

 

 

 

 

Anna Borowik, katechetka 
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Święta Bożego Narodzenia na świecie 

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, to wspaniały czas, który będziemy mogli spędzić 

wśród rodziny i bliskich. Polska tradycja bożonarodzeniowa jest piękna i bogata, ale w niektórych 

krajach świętuje się ten okres nieco odmiennie niż w naszym kraju i o tym chciałbym dziś 

opowiedzieć. 
 

Święta Bożego Narodzenia w Anglii 
W Wielkiej Brytanii nie obchodzi się wigilii, Brytyjczycy przygotowują się wtedy do świąt, a dzieci szukają 

Świętego Mikołaja. Późnym wieczorem 24 grudnia zostawiają 

przy kominku ciepły napój, ciastka, wieszają nad kominkiem 

skarpety na prezenty i idą spać. 25 grudnia jest dniem wolnym od 

pracy i szkoły, każdy spędza czas ze swoimi rodzinami. Głównym 

wydarzeniem tego dnia jest świąteczny obiad, podczas którego 

serwuje się takie potrawy jak: indyk z warzywami, świąteczny 

budyń i tradycyjne ciasteczka. Co roku w mediach o godz. 15:00 

emitowane jest przemówienie królowej, które zazwyczaj odnosi 

się do sytuacji w kraju. Brytyjczycy uwielbiają kartonowe 

cukierki, które rozrywają, siłując się ze sobą. Ten, kto pozostanie z większą częścią cukierka po rozerwaniu, 

wygrywa jego zawartość. 
 

Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii 

W Hiszpanii okres Bożego Narodzenia jest o wiele dłuższy. 

Trwa on od 22 grudnia do 6 stycznia (w Polsce jest to okres 

24-26 grudnia). Jedną z tradycji jest zbudowanie małej 

szopki bożonarodzeniowej, podobnie jak we Włoszech. 

Często  odbywają się konkursy na najpiękniejszą szopkę.  

Wigilia jest  spędzana przy obfitym obiedzie, lecz nie śpiewa 

się wtedy kolęd. Jedną z najpopularniejszych potraw jest 

pieczony indyk nadziewany wieloma dodatkami, a także 

owoce morza. Hiszpania słynie z wielu słodkich przysmaków bożonarodzeniowych, takich jak: ciastka 

andaluzyjskie, nugat, kandyzowane owoce i marcepan. Kiedy wigilia z najbliższą rodziną się zakończy, 

Hiszpanie odwiedzają swoich dalszych krewnych i znajomych. W Hiszpanii otrzymuje się prezenty dopiero 

w Boże Narodzenie.  
 

Święta Bożego Narodzenia w Rosji 

W Rosji Boże Narodzenia obchodzone jest 7 stycznia (w 

związku z kalendarzem juliańskim, „opóźnionym” wobec 

obowiązującego w Europie kalendarza gregoriańskiego o 13 dni). 

Przy choince Rosjanie składają sobie życzenia, dają prezenty i - 

podobnie jak Polacy - w wigilię udają się do świątyni - cerkwi, gdzie 

odbywa się Pasterka. Ludzie śpiewają kolędy, lecz nie są one tak 

popularne jak w Polsce. Tradycyjnymi daniami bożonarodzeniowymi w Rosji są potrawy z grzybami, 

sałatki, ciasta, pierniki, a także ryby, a obowiązkowym daniem jest kutia przyrządzania na tamtych terenach 

od wieków. Zawsze znajdziemy też poświęcony chleb i kompot z suszu. Głównym daniem świątecznego 

obiadu jest zazwyczaj gęś z jabłkami.  
 

Życzę wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia! 
         Adam Miąsik kl.V 
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Nastała zima, przyszedł chłód, za oknem mróz i pojawiły się 

pierwsze opady śniegu, dlatego dziś w mojej rubryce opowiem o 

zwierzętach polarnych. Niektóre z nich można spotkać w polskich 

ogrodach zoologicznych. 

Na wstępie o niedźwiedziu polarnym. Niedźwiedź polarny jest 

bardzo groźnym zwierzęciem i lubi chłód. Ten gatunek można 

zobaczyć w Polsce tylko w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Są 

tam bliźniacy Gregor i Aleut, urodzeni w Norymberdze. Niedźwiedzie 

polarne najchętniej zjadają ryby. Chociaż nie mają wędek, umieją łowić ryby, gdyż fantastycznie pływają. 

Białe umaszczenie pozwala niedźwiedziom ukryć się w śniegu przed ofiarą, na którą polują, a małym 

niedźwiadkom zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ łatwo mogą się 

schować przed wrogiem. Te olbrzymy ważą 300–700 kg - samce, a samice 

około 150–300 kg. Długość ciała niedźwiedzi polarnych wynosi 250–300 

cm. Niestety, na skutek działań człowieka oraz ocieplania się klimatu 

niedźwiedzie polarne stają się gatunkiem coraz bardziej zagrożonym 

wyginięciem i jest to proces nieodwracalny. 

 

Tygrysy syberyjskie, inaczej 

tygrysy amurskie, należą do grupy drapieżników. Na wolności żyje ich 

tylko ponad 500 sztuk na zimnych obszarach Syberii. W Polsce można je 

zobaczyć w zoo w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, 

Płocku, Poznaniu i Zamościu. 

Wilki syberyjskie są drapieżnikami.  To kuzyni naszego wilka 

szarego. Zamieszkują lasy północnej Rosji, czyli tundrę, oraz północną 

Skandynawię. Dzięki grubej sierści potrafią wytrzymać bardzo silne 

mrozy. Żyją w watahach. Znane są z tego, że  wyją w nocy i mają swoje 

tereny, na które nie warto wchodzić.  Nasze psy domowe to udomowieni i 

oswojeni potomkowie dzikich wilków. 
  

Renifery należą do jeleniowatych, mieszkają na terenach, gdzie 

jest bardzo zimno oraz dużo śniegu. Kuzynem renifera jest dziki karibu. Renifery tworzą oczywiście zaprzęg 

św. Mikołaja, na czele którego stoi Rudolf. Renifery zamieszkują tundrę, czyli zimne północne tereny 

Europy, Azji i Ameryki Północnej. Wykorzystywane są przez 

ludzi jako zwierzęta pociągowe oraz dostarczają mięsa, mleka, 

skór, kości i rogów. Poroże jest u każdej z płci.  Służy im do 

odganiania wrogów oraz do walki z przeciwnikiem. W Polsce 

renifery można zobaczyć w ogrodzie zoologicznym w 

Krakowie, Płocku i we Wrocławiu. 

 

A teraz zagadka: Ile pingwinów może zjeść na niedźwiedź 

polarny? Pomyśl. Rozwiązanie zagadki na ostatniej stronie 

gazetki. 

     Aleksander Miąsik, kl. IIa 
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GRAFICZNE DYKTANDA 
W tym numerze gazetki uczennice klasy IIIa przygotowały dla was dyktanda graficzne o tematyce 

świątecznej. Spróbujcie swoich sił i pokolorujcie obrazki zgodnie z podanym kodem. Bawcie się dobrze  

Wiktoria Chrobak: 

 
Amelia Zagórska:  

Zuzanna Drachus: 
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Wstrząs mózgu 
Codziennie używamy wielu przedmiotów, korzystamy z różnych przydatnych urządzeń. Jednak 

nieczęsto zastanawiamy się, kto je wymyślił czy skonstruował. 9 listopada obchodziliśmy Europejski Dzień 

Wynalazcy. To dobra okazja, aby poznać niektórych wynalazców i odkrywców. 

Do poniższego diagramu wpisz nazwiska wynalazców, o których jest mowa w krótkich opisach. 

Rozwiązaniem jest wyraz, który - według przysłowia - jest „matką wynalazków”. 
 

1. Francuski chemik i mikrobiolog, który wynalazł metodę chroniącą produkty spożywcze przed 

zepsuciem. Od nazwiska wynalazcy technika ta została nazwana pasteryzacją. Ten naukowiec jest 

również twórcą szczepionki przeciw wściekliźnie.  

2. Ten Amerykanin jest twórcą wielu wynalazków. Wywarł istotny wpływ na kształt nowoczesnej 

cywilizacji. Skonstruował miedzy innymi fonograf — pierwsze w dziejach urządzenie do rejestracji 

dźwięku. Znany jest powszechnie dzięki wynalezieniu żarówki elektrycznej. Jego laboratorium 

było pierwszym w świecie przemysłowym instytutem badawczym. 

3. Niemiecki rzemieślnik, złotnik i drukarz, żył w XV wieku, twórca przemysłowej metody druku. 

Pierwszą książką wydrukowaną w jego drukarni w Moguncji była „Biblia”. 

4. Bracia Wilbur  i Orville - uważani są za pionierów lotnictwa i  konstruktorów pierwszego udanego 

samolotu. W 1903 roku w Stanach Zjednoczonych zbudowali silnik lotniczy oraz samolot Flyer I, na 

którym jeden z braci wykonał pierwszy w świecie w pełni sterowany lot. 

5. Polski wynalazca, samouk, zwany „polskim Edisonem”, autor ponad pięćdziesięciu wynalazków z 

dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. Jednym z jego wynalazków jest kamizelka 

kuloodporna. 

6. Szkocki mikrobiolog i lekarz. W 1929 odkrył penicylinę, a następnie opisał jej bakteriobójcze 

działanie. Od 1943 roku, kiedy produkcją penicyliny zajęły się koncerny farmaceutyczne, antybiotyk 

ten stał się powszechnie stosowanym lekiem bakteriobójczym. W 1945 roku za odkrycie penicyliny 

naukowiec ten otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. 

7. Szwedzki chemik i przemysłowiec, wynalazca między innymi dynamitu. W testamencie ofiarował 

swój majątek na stworzenie funduszu, z którego dochody miały być dzielone w formie pięciu nagród 

przyznawanych wybitnym ludziom za osiągnięcia w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, literatury 

oraz na polu zbliżenia między narodami, rozbrojenia i krzewienia idei pokojowych
.. 

Nagrody jego 

imienia wręczane są co roku 10 grudnia - w rocznicę śmierci
 
fundatora. 

8. Polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, 

wynalazca lampy naftowej, Jest patronem Politechniki Rzeszowskiej. 
 

    1         

2             

  3           

   4          

 5            

  6           

  7           

 8            
 

ROZWIĄZANIE:     ………………………………………………..   MATKĄ WYNALAZKÓW 

Jeśli interesują Cię wynalazki i ich autorzy, zapraszamy do biblioteki szkolnej,  

gdzie znajdziesz wiele książek z tej dziedziny!  

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fonograf;3901819.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia_barwna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkactwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamizelka_kuloodporna#Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamizelka_kuloodporna#Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmaceuta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_naftowa
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JESIENNA WYKREŚLANKA 

Ż O Ł Ę D Z I E R J 

M D J M E M J L E A 

D X K A S Z T A N B 

Ą E D K Z B D G O Ł 

B I W C C W C C L K 

H C G R Z Y B Y K A 

M Ś R E E U O E J K 

W I A T R P X E H M 

K L W I O W E Z R D 

A W M U C H O M O R 

 

Odszukaj i wykreśl słowa:  

dąb, klon, drzewo, żołędzie, kasztan, grzyby, liście, wiatr, deszcz, jabłka, muchomor. 

Michał Jurasz, IIb 

Krzyżówka 

patriotyczna 
 

 

1.Stefan …....... , hetman, który wsławił się 

odwagą podczas walk z wojskami szwedzkimi 

w XVII w. 

2. Nazwisko autora Hymnu Narodowego. 

3. Imię osoby, do której  „ojciec mówi 

zapłakany”. 

4. „............. Dąbrowskiego “. 

5. Tyle strof liczy Hymn Narodowy. 

6. Co oznacza słowo “jeno” ? 

7. Nazwisko dowódcy wojsk francuskich, u 

boku którego walczyli Polacy. 

8. Rodzaj bębna używanego dawniej w wojsku. 

9. Od tego słowa zaczyna się refren w Hymnie 

Narodowym. 

10. Walczyli o niepodległość Polski. 

11. Kolor na fladze Polski. 

12. W godle Polski . 

13. Najdłuższa rzeka w Polsce. 

14. “ Przejdziem Wisłę , przejdziem........”. 

15. Nasza Ojczyzna. 

16. Na głowie orła w godle Polski. 

17. Drugie imię Jana Dąbrowskiego. 

18.  11 listopada obchodzimy Święto …................. . 

Adam Piętowski, IV b 

. 
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      1 w i a n e k  

     2 r e n i f e r  

      3 s a n k i   

     4 b o m b k a   

    5 b a Ł w a n    

  6 n a r t Y       

   7 m a r C h e w    

     8 c h o i n k a  

       x       

      9 Ś n i e g   

  10 r ę k a W i c z k i  

     11 m I k o ł a j  

   12 w s t Ą ż k a    

13 p r e z e n t y      

1. Często wieszany na drzwiach na 

święta 

2. Ciągnie sanie świętego Mikołaja 

3. Jeździmy na nich, siedząc 

4. Wieszamy ją na choince 

5. Lepimy go ze śniegu 

6. Jeździmy na nich, często z kijkami 

7. Służy jako nos dla bałwana 

8. Drzewko świąteczne 

9. Pada zimą 

10. Chronią ręce przed zimnem 

11. Przynosi prezenty 

12. Tasiemka do pakowania prezentów 

13. Dajemy je sobie na święta 

Maja Sikora, VIb 

 

Świąteczne łamigłówki 

 

 

U    IN                                  WALIZ 
 

 

 

 

BET           K A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki przygotowali  

Kacperek i Konradek Bawelscy 
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Zimowe wykreślanki 

                     

 

M I K G R U D Z I E Ń R B Y Ś N I E G 

 

 

M I Z Z A D F G H J A E A A N F G W H 

 

 

K K K B H L Z T R E W N Ł Y I G S I I 

 

 

O N G O S B U I Y I O I W Z E K F G O 

 

 

L Y H Y Ł Z Z J M S P F A B Ż R G I F 

 

 

Ę G J H A A Z R G A J E N M K F T L A 

 

 

D D H B A A J R R N S R K G A A H I F 

 

 

Y G H H A F T R E K N A R T Y E T A A 

 

 

Z Ś W I Ę T A A B I C D E H M D R G G 

 
                     W diagramie znajdź i wykreśl następujące wyrazy: 

Mikołaj, grudzień, bałwan, śnieżka, śnieg, zima, sanki, narty,  

kolędy, święta, wigilia, renifer 

 

Maja Sikora, VIb 

                    

 

B A Ł W A N C O H N A R T Y I D W C 

 

 

C B K E Ł R R Ó P E Ł L Ą Ś P G K E 

 

 

R I Ą Y Ś G P F D Ł B R Ó W I L B P 

 

 

Y W I G I L I A A G A O K D E R O T 

 

 

F N C I L L I H D C Ś T F I R C M G 

 

 

Ż E C F E Ą P Ś L Ó D W E Ą N I B H 

 

 

I D R T G O Ł Y Ż W Y O L K I E K Y 

 

 

E Ó Ż I C N Ś D Ś G T F H T K D A D 

 

 

O Ś K P E A C H O I N K A L I R P E 

 

 

                  

 W diagramie znajdź i wykreśl następujące wyrazy: 

bałwan, wigilia, opłatek, choinka, lód, pierniki, bombka, ferie, łyżwy, narty 

Amelia Czarnik, IVb 
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1. Betlejemska prowadziła trzech króli do Dzieciątka Jezus 

2.Imię dzieciątka narodzonego w żłobku 

3.Kładzione pod biały obrus na stole wigilijnym 

4.Bożonarodzeniowa pieśń ludowa 

5.Dzielimy się nim przy wigilijnym stole 

6.Ma ości 

7.Symbolizuje dobrobyt i początek nowego życia 

8.Ozdabiamy ją bombkami, jabłkami, orzechami 

9.Zapalamy ją na wigilijnym stole 

10.Dzień poprzedzający Boże Narodzenie 

11.Skrzypi pod nogami w mroźny, zimowy dzień 

 12.Chodzi po kolędzie 

13.Msza święta odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia 

 

  1         
  2         
   3        
  4         
 5          
  6         
   7        
  8         
           
   9        
   10        
 11          
12           
13           

 

                                                                                                                            Konrad Bawelski, Ib 

 

 

1.  Imię mamy Pana Jezusa 
    1       

2           

3           

   4        

     5      

   6        

  7         

2. Lepimy go w zimie ze śniegu 

3. Ciasteczka pieczone na Boże 

Narodzenie 

4. Drzewko ozdabiane w zimie bombkami 

5. Służą do jazdy po lodzie 

6. Święty … 

7. Zimowe wakacje 

Amelia Czarnik, IVb 
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WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 
 

 

 

 

1. Stworzył świat.  

2. Np. Świętojańska. 

3. Składasz je, łamiąc się 

opłatkiem.  

4. Jeden z Trzech Króli.  

5. Ubieramy i ozdabiamy ją w 

dzień Wigilii.  

6. Zabierasz je na stok narciarski.  

7. Ryba na stole wigilijnym. 

8. Święty, który rozdaje 

prezenty.  

9. Np. „Lulajże Jezuniu”. 

10. .......... Betlejemska.  

11. Wieczorna, wigilijna msza 

święta.  

12. „Maryja......., Dzieciątko 

piastuje”. 

13. Migocą na choince. 

14. Miejscowość, w której 

narodził się Jezus Chrystus.  

 

Przygotował  

Adam Piętowski, IVb 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rozwiązanie zagadki ze strony 25. :  

 

Niedźwiedź polarny nie może zjeść żadnego pingwina. Niedźwiedzie polarne mieszkają na półkuli północnej, a pingwiny 

żyją na półkuli południowej. 

__________________________________________________________________________ 
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