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Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 
wrzesień - październik 

2021 196 

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

rys. Aleksandra Krzych, VIII 

Szkolna sonda 
Sondę przeprowadzono we wszystkich klasach, wzięło w niej udział  235 uczniów.  

Pytania przygotowały i uczniów sondowały: Antonina Kociuba, Daria Konefał, Marcelina 

Motowidełko oraz Olga Walczuk z VIIb. 
 

1. Czy lubisz jesień? 
tak –  122 nie – 113 uczniów 

2. Czy przyniosłaś / przyniosłeś nakrętki, które pomogą w leczeniu małego Mikołajka? 
tak -  43  nie – 192 osoby 

3. Czy przyniosłaś / przyniosłeś dary dla schroniska „Kundelek”? 
tak - 52  nie – 183 uczniów 
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Wywiad numeru 
 

Gościem naszego dwumiesięcznika jest Pani Elżbieta Rudnicka, nauczycielka języka 

hiszpańskiego. 
 

- Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak długo uczy Pani języka hiszpańskiego? 

- Uczę od około pięciu lat, a w szkole pracuję drugi rok.  

- Dlaczego chciała Pani uczyć języka hiszpańskiego?  

- Zawsze byłam wielką fanką języka i kultury Hiszpanii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych, 

bardzo cenię sobie również kontakt z ludźmi. Poza tym motywują mnie wyzwania.  

- Czy łatwo jest nauczyć kogoś języka hiszpańskiego? 

- Różnie z tym bywa. Czasami bywa to zaskakująco proste i szybkie, ale zdarza się, że dłużej trwa 

dobranie odpowiednich metod pracy (oczywiście wszystko przy założeniu, że ktoś chce się nauczyć). 

Poza tym gramatyka hiszpańska potrafi sprawić wiele trudności, ale dotyczy to przede wszystkim 

wyższych poziomów.  

- Jak najskuteczniej uczyć się hiszpańskiego? 

- Wiele zależy od osoby - jej indywidualnych predyspozycji i celów, jakie chciałaby osiągnąć. Na 

pewno polecam słuchanie podcastów dostępnych na Spotify i innych serwisach - można znaleźć nawet 

takie dla osób, które dopiero co zaczęły swoją przygodę z językiem. Obecnie dostępnych jest bardzo 

dużo zadań opartych o materiały autentyczne (piosenki, trailery filmów, fragmenty hiszpańskich 

wiadomości), które można wykorzystywać również w przypadku słabszej znajomości języka. Wielu 

osobom bardzo pomagają fiszki. Oczywiście najlepiej jest jak najwcześniej starać się wykorzystywać 

to, co już umiemy, w praktyce - na lekcji czy podczas podróży. Hiszpanie są bardzo wyrozumiali w 

stosunku do obcokrajowców i nie zwracają dużej uwagi na błędy czy ewentualne problemy w 

komunikacji.  

- Czy oprócz hiszpańskiego umie Pani mówić biegle w innym języku? 

- Obecnie w zasadzie chyba tylko w języku angielskim. Uczyłam się francuskiego i portugalskiego, ale 

nie używałam ich przez dłuższy czas, więc byłabym w stanie załatwić w tych językach bardzo 

podstawowe sprawy, ale nie nazwałabym tego biegłą znajomością. :)  

- Czy była Pani kiedyś w Hiszpanii? Jeśli tak, to co Panią najbardziej urzekło w tym kraju? 

- Studiowałam pół roku w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, a od razu po studiach wyjechałam 

na praktyki tłumaczeniowe do słonecznej Grenady. I oczywiście często bywałam w Hiszpanii 

turystycznie. Szczerze mówiąc, ciężko wskazać jedną rzecz, która urzekłaby mnie najbardziej. 

Uwielbiam hiszpańskie bary - zarówno atmosferę w nich panującą, jak i podawane w nich tapas (małe 

porcje jedzenia, bardzo często wliczane do ceny napoju), hiszpańską tortillę i oliwki. Bardzo lubię też 

otwartość Hiszpanów, ich podejście do życia oraz flamenco. Oczywiście, nie da się nie wspomnieć też o 

architekturze, zwłaszcza tej na południu kraju, w której wyraźnie odznaczają się wpływy arabskie. 

- Jakie ma Pani zainteresowania? 

- Interesuje mnie odkrywanie nowej (dla mnie) ciekawej muzyki - kiedyś słuchałam raczej cięższych 

brzmień, później przeżyłam długą i poważną fascynację muzyką hiszpańskojęzyczną, a teraz staram się 

być jeszcze bardziej otwarta. Poza tym dużo czytam, zarówno literaturę piękną, jak i reportaże - lubię 

wiedzieć, co dzieje się na świecie. Często oglądam również dramaty i filmy psychologiczne. Bardzo 

lubię też podróżować.  

- Czy lubi Pani jesień? Co lubi Pani robić w jesienne wieczory? 

- Lubię, ale pod warunkiem, że nie jest zbyt zimno i nie pada. Wieczorami najczęściej zaszywam się w 

domu - z przyjaciółmi albo z dobrą książką. Najchętniej jednak spędzałabym jesień w Hiszpanii bądź w 

innym ciepłym kraju :) 

- Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzymy Pani sukcesów w pracy zawodowej i w życiu 

prywatnym. 

 
Wywiad przeprowadziły: Antonina Łozińska, Oliwia Leśko, VIII 
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SZKOLNY WOLONTARIAT 
 
Witajcie Koleżanki i Koledzy! Szkolny Wolontariat znowu zaczyna działać. Dla osób, które nie 

wiedzą - Szkolne Koło Wolontariatu to dobrowolna praca uczniów na rzecz szkoły i osób potrzebujących 

oraz pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych. 

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy już akcję „Kundelek” mającą na celu pomoc zwierzętom 

w rzeszowskim schronisku. Dzięki uczniom udało nam się zebrać ponad trzy kartony suchej i mokrej karmy, 

a także środki czystości.  

Szkolne Koło Wolontariatu bierze także udział w akcji „Pola Nadziei 2021” organizowanej przez 

Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Członkowie koła zasadzili żonkile, które wiosną będą 

rozdawane tym, którzy zechcą wrzucić do puszki datek dla hospicjum. Kontynuowana jest także zbiórka 

zakrętek, by zebrać fundusze na leczenie i rehabilitację chorego Mikołajka. Zakrętki można wrzucać do 

pudełka znajdującego się na korytarzu przy wejściu do szkoły. 

W listopadzie planujemy zaangażować się w akcję Góra Grosza, mającej na celu zebranie pieniędzy 

dla potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. W każdej klasie znajdować się będzie 

puszka, do której uczniowie będą wrzucali monety. W zeszłym roku zebraliśmy aż 938,46 zł o łącznej 

wadze 55 kg! Czy w tym roku zbierzemy więcej? 

Wolontariusze będą także pełnili dyżury w szkolnej świetlicy, gdzie zajmą się pomaganiem 

młodszym uczniom w zadaniach domowych i nauce.  

Planowane jest także rozpoczęcie zbiórki zużytych baterii, które zostaną poddane recyklingowi. 

Chcemy dbać o środowisko, więc zachęcamy do przynoszenia zużytych baterii. Pojemnik na nie już 

niedługo pojawi się na dolnym korytarzu obok pudełka na zakrętki.  

Dziękujemy wszystkim i gorąco zapraszamy do włączenia się w akcje Szkolnego Koła 

Wolontariatu! 
 

Łukasz Łoziński, VIII 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Napisz życzenia  

dla szkolnej biblioteki! 
 

Taki był temat konkursu dla 

uczniów klas IV-VIII z okazji 

Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych. W tym 

numerze możecie podziwiać prace, 

które zostały przygotowane na 

konkurs. Są piękne! Zachwyca 

staranność wykonania oraz 

pomysłowość w formułowaniu 

życzeń. Serdecznie gratuluję 

uczniom, którzy zdecydowali się wziąć udział w 

konkursie. Oby spełniły się wszystkie życzenia, których 

adresatem jest nasza szkolna biblioteka. A 

najważniejsze, aby zyskiwała coraz więcej oddanych 

Czytelników! 
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Sprzątanie świata 2021 
We wrześniu w całej Polsce przeprowadzona 

została już 28. akcja „Sprzątanie świata”. Jej celem jest 

nie tylko usunięcie śmieci z naszego najbliższego 

otoczenia, ale przede wszystkim zachęcanie do 

prowadzenia zdrowego dla środowiska stylu życia, 

polegającego na ograniczeniu konsumpcji oraz ilości 

wytwarzanych przez każdego z nas odpadów. Czy 

wiecie, że każdy Polak w ciągu roku produkuje aż 342 

kg odpadów?! To ogromna ilość! 

 

Hasłem promującym ekologiczny styl życia jest zasada 3U: 

UNIKAJ – kupowania zbędnych rzeczy 

UŻYJ powtórnie 

UTYLIZUJ 

 

 

 

 

Nasza klasa postanowiła włączyć się 

w tę akcję. Przygotowaliśmy 

propozycję domowego ekoplanu, 

który zamierzamy stosować na co 

dzień. 

WAS, DROGIE KOLEŻANKI  

I KOLEDZY, RÓWNIEŻ DO 

TEGO ZACHĘCAMY!  

TO NIE JEST TRUDNE! 

 

MÓJ EKOPLAN NA CO DZIEŃ, SŁUŻĄCY OGRANICZENIU ODPADÓW: 

 Drugie śniadanie do szkoły pakuję do śniadaniówki, a nie w folię lub papier. 

 Stosuję butelki filtrujące lub wielokrotnego użytku – nie używam plastikowych butelek. 

 Nie piję napojów z puszek. 

 Oszczędzam papier. 

 Nie zużywam więcej wody, niż potrzebuję – podczas mycia rąk lub zębów, zakręcam kran. 

 Nie świecę światła w dzień. 

 Przy dobrej pogodzie w większości poruszam się pieszo, rowerem lub hulajnogą. 

 Unikam kupowania zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy. 

 Podczas zakupów używam wielorazowych toreb zamiast reklamówek. 

 Staram się nie kupować co roku nowego plecaka lub tornistra. 

 Przekazuję innym, szczególnie potrzebującym, niepotrzebne mi rzeczy, np. książki, zabawki, 

ubrania.  

 Nie śmiecę, a zwłaszcza nie zostawiam śmieci w lesie, nie wrzucam ich do morza, jeziora i rzeki. 

 Zachęcam dorosłych do stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki.  

 Pamiętam o segregacji odpadów i recyklingu.  
NIE WYRZUCAJ – WYKORZYSTAJ! 

          Klasa IVa 
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Warto przeczytać!  
 

Uczniowie z IIIa omawiali ostatnio na lekcjach języka polskiego książkę Astrid Lindgren 

pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Poniżej możecie przeczytać, z którym bohaterem lektury chcieliby się 

zaprzyjaźnić trzecioklasiści oraz która przygoda najbardziej im się podobała. 

 

Pewnego dnia dzieci z Bullerbyn czytały dziadziusiowi 

gazetę. Lasse wyczytał w niej, że w Sztokholmie litr wiśni 

kosztuje dwie korony. W tym roku w Zagrodzie Środkowej drzewa 

wiśniowe miały mnóstwo owoców, dlatego dzieci postanowiły, że 

będą je sprzedawać. Założyły „Spółdzielnię Wiśniową”, żeby 

zarobić kilka koron. Następnie narwały wiśni do koszy i poszły z 

nimi do Wielkiej Wsi. Tam stanęły przy szosie i czekały, aż ktoś 

się zatrzyma i kupi od nich wiśnie. Niestety, nikt nie zwracał na nie uwagi. Wtedy Lassie wpadł na 

pomysł, aby wyskoczyć przed nadjeżdżający samochód. Kierowca zatrzymał auto i skrzyczał 

chłopca za nieodpowiedzialne zachowanie. Powiedział Lassemu, żeby już nigdy więcej tak nie 

robił, po czym kupił litr wiśni. Wszyscy byli zadowoleni, że udało im się sprzedać owoce. 

Lena Sierżęga 

 

Spośród wszystkich bohaterów książki 

„Dzieci z Bullerbyn” najbardziej chciałabym 

zaprzyjaźnić się z Brittą. Jest to dziewczynka 

w moim wieku i ma charakter podobny do 

mojego. Jest koleżeńska, bardzo kocha swoją 

siostrę Annę i jest dojrzała jak na swój wiek. 

Zawsze trzyma się z dziewczynkami i umie 

rozwiązać każdą zagadkę chłopców. Myślę, że 

będąc przyjaciółkami, miałybyśmy dużo 

ciekawych pomysłów na wspólne zabawy. 

Lena Sierżęga 

Chciałabym się zaprzyjaźnić z Lisą, ponieważ jest wesołą, miłą i uśmiechniętą dziewczynką. 

Lubię Lisę, dlatego że jest pomysłowa i wyrozumiała. Podobnie jak ja uwielbia zabawy na świeżym 

powietrzu oraz lubi pomagać w kuchni. Jest koleżeńska i tak jak ja ma dziewięć lat. Myślę, że 

byłybyśmy dobrymi przyjaciółkami. 

Julia Rębisz 

Osobą z Bullerbyn, z którą chciałabym się zaprzyjaźnić, jest Olle. Chętnie poznałabym go, 

ponieważ ma pieska, który ma na imię Svipp i jest bardzo opiekuńczy. Olle – podobnie jak ja - ma 

siostrę, którą ogromnie chciałabym poznać. Ma też kotka Malkolma. Chłopiec lubi się bawić i 

kocha zwierzęta, tak jak ja. Myślę, że bylibyśmy wspaniałymi przyjaciółmi. 

Maja Jędrzejczak 

 Moją ulubioną bohaterką książki „Dzieci z Bullerbyn” jest Anna, która ma siedem lat. 

Bardzo chciałabym się z nią zaprzyjaźnić. Nie przeszkadza mi, że jest młodsza ode mnie. Jest za to 

miła, sympatyczna i zawsze chętnie pomaga innym. Lubi bawić się w dom, a także lalkami. Myślę, 

że mogłybyśmy zostać przyjaciółkami, razem się bawić i pomagać innym. 

Anna Kijowska  
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Moją wybraną przygodą jest wyprawa Anny i Lisy do sklepu w Wielkiej Wsi. Dziewczęta 

musiały kupić kilka rzeczy, ale nie wzięły listy zakupów. Ich wyprawa była dość długa, bo kilka 

razy wracały po zapomniane rzeczy. Na końcu wymyśliły wesołą piosenkę o suszonej kiełbasie, 

żeby nie zapomnieć jej kupić. Ale i tak zapomniały! Wracając, spotkały Jana z Młyna i poprosiły go 

o podwiezienie do domu, bo były już bardzo zmęczone. I tak skończyła się wyprawa po zakupy. 

Anna Kijowska 

 

Chciałbym zaprzyjaźnić się z Bossem, jednym z bohaterów książki pt. „Dzieci z Bullerbyn”, 

ponieważ mamy podobne zainteresowania, np. lubimy przyrodę. Obaj mamy szalone pomysły i 

przytrafiają się nam różne przygody. Na pewno z Bossem bym się nie nudził, gdyż wymyślał 

ciekawe zabawy. Był także odważny i zabawny. Razem przeżylibyśmy wiele przygód. 

Aleksander Miąsik 

 

Opowiem, jak Olle dostał psa. Któregoś dnia szewc o imieniu Grzeczny zwichnął nogę. 

Przez to nie mógł zajmować się swoim psem, który wabił się Svipp. Dlatego Olle postanowił, że 

zajmie się pieskiem. Chodził z nim na spacery i karmił go. Gdy szewc wyzdrowiał, powiedział 

Ollemu, że pies wraca do budy. Chłopiec był smutny i Svipp też. Tata Ollego nie mógł patrzeć, jak 

jego syn się smuci. Z tego powodu kupił Svippa od szewca Grzecznego. I tak właśnie Olle zdobył 

pupila. 

Maja Jędrzejczak 

 

Pewnego razu Lisa oraz Anna poszły do sklepu, lecz nie przygotowały sobie listy zakupów. 

Kupiły więc to, co zapamiętały i udały się w drogę powrotną do Bullerbyn. Jednak wielokrotnie 

musiały wracać do sklepu, aby kupić produkty, o których wcześniej zapomniały, rozbawiając coraz 

bardziej wujka Emila – właściciela sklepu. Kiedy wreszcie dziewczynki wróciły do domu, okazało 

się, że wszystko kupiły, a rodzice byli z nich bardzo dumni. 

Aleksander Miąsik 

Chciałbym, żeby moim przyjacielem został Olle. Jest miły i koleżeński, trzyma z chłopcami, 

ale lubi też bawić się z dziewczynkami. Olle umie dotrzymać tajemnicy i dotrzymuje danego słowa. 

Ola ma bujną wyobraźnię, tak jak ja, ma dużo dobrych pomysłów. Jest opiekuńczy, ponieważ dużo 

czasu poświęca swojej siostrze Krestin. Lubi także bawić się ze swoim psem Svippem. Chociaż 

Olle nie jest pierwszoplanową postacią, to i tak 

bardzo go lubię. 

Adam Myśliwiec 

 

Chciałabym zaprzyjaźnić się z Lisą, bo 

jest bardzo dowcipna oraz lubi się bawić lalkami, 

tak jak ja. Z Lisą nigdy by mi się nie nudziło, 

ponieważ dziewczynka ta codziennie ma ciekawe 

pomysły. Myślę, że mogłabym się od niej dużo 

nauczyć, gdyż pomaga w kłopotach rodzicom, 

przyjaciołom i znajomym. Jest uczynna, 

koleżeńska, otwarta i radosna. 

Aleksandra Płonka 
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Bella i Sebastian 
 Ostatnio przeczytałam książkę autorstwa Nicolasa Vaniera 

pod tytułem „Bella i Sebastian”, którą wypożyczyłam z naszej 

szkolnej biblioteki.  

Akcja utworu dzieje się w czasie wojny, powieść opowiada 

o tytułowym Sebastianie, będącym przybranym synem pasterza. 

Chłopak nie chodzi do szkoły, ponieważ jego opiekun uważa to za 

niepotrzebne. Zamiast nauki chłopak włóczy się po okolicznych 

górach, które zna jak własną kieszeń. Podczas jednej z takich 

wypraw spotyka bestię, czyli zdziczałego psa, który terroryzuje 

mieszkańców od paru miesięcy. Chłopak jednak się nie boi – 

odczuwa wręcz jakąś więź łączącą go ze zwierzęciem. Nikomu 

jednak o spotkaniu z Bellą, bo tak nazwał psa, nie powiedział.  

Tymczasem okoliczni myśliwi, w tym opiekun Sebastiana, 

postanawiają zapolować na bestię. Bella zostaje postrzelona, a 

chłopak samotnie się nią opiekuje. Później, przez zbieg 

okoliczności, chłopak bierze udział w niebezpiecznej wyprawie. Bardzo polecam tę książkę 

wszystkim miłośnikom psów i nie tylko! 

 

Maja Sikora, VIIb 

________________________________________________________________________________________ 

Międzynarodowe Targi Książki 
 

 

Wyjazd do Krakowa nie zawsze musi się kojarzyć ze Smokiem 

Wawelskim. Dziś chciałbym opowiedzieć o Międzynarodowych 

Targach Książki, które odbywają się co roku w październiku w 

Krakowie i na których udało mi się być ponownie. 

Targi książki to impreza, która odbywa się w halach Expo, jest 

tam wielu wystawców, na targach można spotkać wielu znanych 

autorów książek, a także dostać autograf i zakupić w promocyjnej cenie 

różne utwory.  

Na stoiskach można było kupić: bajki dla dzieci, komiksy, gry planszowe, filmy, książki dla 

młodzieży i dorosłych. Widziałem tam także kopie drogocennych ksiąg, inaczej faksymile, których 

ceny mogą przyprawić kupujących o zawrót głowy. Cena 

kopii dziennika Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki, 

to koszt 64 000 zł. 

W tym roku od 22-23 listopada również w 

Rzeszowie, w galerii Millenium Hall, odbędą się 

Świąteczne Targi Książki, na które serdecznie Was 

zapraszam, ja na pewno tam się wybiorę. 

 
 

Aleksander Miąsik, IIIa 
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Mój, twój, nasz Rzeszów… 
  

 W tym numerze zabierzemy Was do niezwykłego świata 

legend. To opowiadania o wydarzeniach i postaciach z 

przeszłości, pełne fantastycznych i cudownych motywów. Każda legenda 

zawiera jednak ziarenko prawdy, dlatego historycy uważają je za źródła do 

poznania odległych dziejów naszej historii. Początkowo legendy 

przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie, z czasem zostały spisane. 

 Wiele państw, regionów i miejscowości posiada własne legendy. Ma je 

również nasza Mała Ojczyzna – miasto Rzeszów. Przybliżają one początki 

powstania grodu nad Wisłokiem, historię jego pierwszych właścicieli oraz 

charakterystycznych miejsc, a także niezwykłych zdarzeń związanych z 

przeszłością Rzeszowa i jego okolic. 

 Wszystkie one zebrane zostały w książce Marka Czarnoty pt. 

„Podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic”. Pozycję tę możecie 

znaleźć w szkolnej bibliotece. Warto zapoznać się z legendami, ponieważ są 

one częścią naszej tradycji narodowej, regionalnej i lokalnej. Klasa IVa 

poznawała rzeszowskie legendy w czasie spotkania w szkolnej bibliotece z 

panią  Elżbietą Szarą w ramach Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. A oto kilka z nich, streszczonych 

przez uczniów z IVa. Mamy nadzieję, że zachęcą Was one do zapoznania się z wieloma rzeszowskimi 

legendami. 
   

O wilkach na Wilkowyi 
Jak głosi legenda „O wilkach na Wilkowyi”, dawno temu, zanim nasze miasto nazwano Rzeszowem, 

tereny te porastały knieje, a od wschodu gromadziły się watahy wilków. 

Mimo iż polowano na wilki, nic to nie pomagało, zwierząt przybywało coraz więcej. Nie pomogło 

także to, że rycerze zakładali na zbroje wilcze skóry. Właśnie od wycia wilków te tereny zostały nazwane 

Wilkowyją. Znalazło się jednak kilka odważnych rodzin, które osiedliły się tutaj. Wilki, będąc mądrymi 

stworzeniami, potrafiły uszanować ludzki hart ducha, dlatego nie robiły krzywdy ludziom. Rodziny, które 

jako pierwsze zamieszkały na tych terenach, zyskały nazwisko Wilk.  

Wielu Wilków z pobliskich wiosek prawdopodobnie pochodzi z Wilkowyi. 

Dariusz Prusak, IVa 

Legenda o Studni 
W mieście Rzeszowie nie było wody i przez to mieszkańcy mieli problemy w pracach domowych, 

np. w gotowaniu lub w robieniu prania. Ludzie potrzebowali studni. Jej miejsce miał wskazać mądry 

człowiek. Mieszczanie wyznaczyli niejakiego Kiszkę, który miał zbierać pieniądze na budowę studni. Ale 

jego wadą było to, że był chciwy. Każdy mieszkaniec dokładał się do zbiórki. Lecz pewnego dnia ktoś 

ukradł wszystkie pieniądze. Kasjer Kiszka opowiadał, że dobrze ich pilnował, lecz one w niepojęty sposób 

zniknęły. Wskazał, że diabeł był za to odpowiedzialny. Wtedy Agnieszka, żona szewca, krzyknęła, aby to 

diabeł ukarał złodzieja. Po okrzyku kobiety rozległ się wielki huk. Nagle mieszkańcy zobaczyli, jak diabeł 

wrzuca Kiszkę do piekła. I stał się cud! Na środku rynku wytrysnęło źródełko, w którym były wszystkie 

monety. Gdy ludzie je wyłowili, woda opadła. W tym miejscu powstała studnia, która stoi tam do dziś.  

Zuzanna Drachus, IVa 

Objawienie się Rzeszowskiej Pani 
Na miejscu, gdzie dziś stoi bazylika oo. Bernardynów, dawno temu mieszkał niejaki Jakub Ado, 

który nie był zbyt bogaty. W dzień Wniebowzięcia Matki Boskiej przechadzał się po sadzie i zobaczył 

niezwykłe światło otaczające gruszę. Nagle usłyszał: „Nie bój się, chcę w tym miejscu chwałę Syna mego 

widzieć i pociechę dać utrapionym.” Gdy Jakub powiedział innym o tym zdarzeniu, ludzie szybko 

przybiegli i zobaczyli na gruszy obraz Matki Boskiej. Na miejscu objawienia postawiono kościół, a Matka 

Boska Rzeszowska uzdrawiała i czyniła cuda. I stoi do dziś w kaplicy w bazylice Bernardynów i czuwa nad 

naszym Rzeszowem. 

Zuzanna Radecka, IVa 
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Skrzynowina 
 

Na południowy zachód od głównej szosy w Świlczy był mały łukowaty wąwóz. Mieszkańcy wąwozu 

nazywają go Skrzynowiną. Historia wąwozu sięga dalekich czasów. 

Gdy Tatarzy na nasze miasto napadli, na swoich małych konikach do bogatej Świlczy jechali. 

Zdobyć chcieli takie miasta jak Rzeszów i Tyczyn. Nasze miasto chcieli obrabować i ludzi do niewoli 

zabrać. Polskie wojska nie pozwalały im władać naszą ziemią. Ukryły się w Skrzynowinie i z zaskoczenia 

zaatakowały Tatarów. Dzięki temu ocaliły od rabunku Rzeszów i Tyczyn. Wojska, które Tatarów pokonały, 

dowodzone były przez Mikołaja Spytka Ligęzę.  

Starzy mieszkańcy Świlczy opowiadają, że blisko tego miejsca dziedzic Wielopola Skrzyńskiego do 

swoich krewnych i przyjaciół, którzy mieszkali w Mrowli i Rudnej Wielkiej jeździł. Swoje konie poił w 

wodzie, która zbierała się w dolince po deszczach. Mówił, że to: „Taka mała Skrzynowina do dużego 

wąwozu w Wielopolu Skrzyńskim bardzo podobna”. 
 

Wiktoria Chrobak, V a  

O czarownicach na stosie spalonych 
W dawnym Rzeszowie mieszkała w Staromieściu Zofia Janowska, która służyła u pana Wojciecha 

Szastaka. Chcąc poprawić swoje życie, postanowiła wyjść za mąż za swojego pracodawcę. O swoich 

planach opowiedziała przyjaciółce Katarzynie Koczanowiczównie, która poradziła jej, by udała się do 

,,trudniącej się czarami Katarzyny Wróblowej”. Pani Katarzyna przyrządziła lekarstwo, które pani Zofia 

Janowska miała podawać Wojciechowi Szastakowi.  Mężczyzna po tym czarodziejskim specyfiku miał się 

zakochać w swojej służącej i ją poślubić. Lekarstwo okazało się nieskuteczne, a zdenerwowana brakiem 

efektu Zofia Janowska opowiedziała o całej sytuacji swojej przyjaciółce, która to rozpowiedziała po całej 

okolicy. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że trzy kobiety: Zofia Janowska, Katarzyna Koczanowiczówna 

i Katarzyna Wróblowa trafiły pod sąd.  Rozprawa zakończyła się wyrokiem skazującym oskarżone panie na 

spalenie ich na stosie. Janowska i Wróblowa miały spłonąć żywcem, a Koczanowiczówna po ścięciu głowy 

mieczem została wrzucona na stos. 
 

Ewa Dzioba, IVa 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Wykreślanka 

 

 

 

Znajdź imiona bohaterów 

bajki Gumball, ukryte w 

rzędach poziomych, 

pionowych i ukośnych. 
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W zdrowym ciele zdrowy duch 
 

Nasze wrażenia  z wycieczki do Warszawy 
 

7 i 8 października klasa VIIa i klasa VIII brały udział w 

dwudniowej wycieczce do Warszawy. Wyruszyliśmy sprzed szkoły w 

czwartek o godzinie 6.00. Jechaliśmy autokarem około sześciu godzin i 

w okolicach południa byliśmy w Warszawie. Od razu po przyjeździe 

udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik i spędziliśmy tam kilka godzin. Było tam wiele 

interesujących eksponatów. Następnie pojechaliśmy na 

Stadion Narodowy i wyjechaliśmy windą na punkt 

widokowy, z którego rozciągał się widok na cały stadion. 

Następnie udaliśmy się do hostelu, w którym mieliśmy 

nocować. Nie był on bardzo luksusowy, ale i tak nam się 

podobało. Zjedliśmy obiadokolację i resztę wieczoru 

spędziliśmy w swoich pokojach.  

Następnego dnia  po śniadaniu spakowaliśmy swoje 

rzeczy i pojechaliśmy do Łazienek Królewskich. Chodziliśmy po parku z przewodnikiem, który 

opowiadał nam historie związane z tym miejscem. Później chodziliśmy kilka godzin po Starówce i 

słuchaliśmy opowieści przewodnika. Widzieliśmy kilka miejsc związanych z II wojną światową. Po 

zwiedzaniu poszliśmy do restauracji na obiad, a po posiłku udaliśmy się pieszo do Pałacu Kultury i 

Nauki. Wyjechaliśmy windą na punkt widokowy, z którego widać było całą Warszawę! Zrobiliśmy 

zdjęcia. Wróciliśmy do autokaru i opuściliśmy stolicę. Jechaliśmy kilka godzin, a w autokarze było 

bardzo wesoło. Dotarliśmy do Rzeszowa po godzinie 23.00. 

Emilia Myśliwiec, VII a 

 

Siódma i ósma klasa była na wycieczce 

w Warszawie. Wycieczka była bardzo fajna, 

ponieważ podróż przebiegła sprawnie. W 

pierwszym punkcie programu  mieliśmy 

zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika, gdzie 

było bardzo fajnie i ciekawie, świetne było to, 

że chodziliśmy sami i mogliśmy się 

zatrzymywać przy wybranym stanowisku. 

Byliśmy również na Stadionie Narodowym, 

zrobił na nas ogromne wrażenie, wyglądał 

lepiej niż w TV. W hostelu po obiadokolacji 

graliśmy w różnego rodzaju gry  towarzyskie i 

było mam bardzo wesoło. 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Starówkę  

i  Łazienki Królewskie, są piękne i bardzo dużo w nich zieleni. Potem pojechaliśmy do Pałacu 

Kultury i Nauki, z najwyższego piętra roztaczały się nieziemskie widoki. Cała wycieczka przebiegła 

w miłej atmosferze. 

Adrian Mucha, VII a 
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Warto zwiedzić Przemyśl! 
 

 13 października 2021 roku uczniowie klasy VI oraz VIIb udali się na 

wycieczkę do Przemyśla. Naszym celem było zwiedzenie tego 

historycznego miasta. 

 Już o 6.50 wszyscy byliśmy przed naszą szkołą i czekaliśmy, aż 

policjanci skończą przegląd autokaru. Po chwili już siedzieliśmy w środku i 

słuchaliśmy komunikatów naszego wspaniałego przewodnika. Około 9.00 

dojechaliśmy w pobliże Przemyśla. 

 Pierwszym punktem wycieczki był San Rideau – Fort XIII Twierdzy 

Przemyśl. Dowiedzieliśmy się, że byli tam kiedyś uwięzieni dwaj jeńcy 

rosyjscy. Jednemu z nich udało się przeżyć aż osiem lat w podziemiach. Po tym czasie policjanci i 

żołnierze odnaleźli go i przewieźli do szpitala, lecz – niestety – mężczyzna zmarł tej samej nocy. 

 Kolejne miejsce, do którego udaliśmy się spacerkiem, to arboretum w Bolestraszycach. Jest 

to wspaniałe miejsce z dużą ilością roślin. Widzieliśmy także pawie i urocze bażanty. Robiliśmy 

zdjęcia niezwykłych drzew i pięknych widoków. Zwiedziliśmy również znajdujące się tam muzeum 

przyrodnicze. 

 W samym Przemyślu zwiedziliśmy najpierw imponujących rozmiarów Muzeum Dzwonów i 

Fajek. Wchodząc na coraz wyższe kondygnacje, wsłuchiwaliśmy się w opowieści przewodnika. W 

końcu weszliśmy na sam szczyt budynku i byliśmy zachwyceni wyglądem miasta z góry. 

Zrobiliśmy stamtąd piękne zdjęcia Przemyśla. 

Po zjedzeniu pysznego obiadu w „Restauracji Dominikańskiej” udaliśmy się do katedry. 

Sklepienie świątyni było pełne malunków, a ołtarz i inne elementy kościoła były wykończone 

złotymi zdobieniami. Miejsce to było piękne i wyjątkowe. 

Później przeszliśmy na przemyski Rynek, gdzie spędziliśmy ponad godzinę. W tym czasie 

zwiedzaliśmy, kupowaliśmy pamiątki oraz piliśmy gorącą czekoladę, bo dzień był chłodny. 

Ostatnią atrakcją wycieczki był Zamek Kazimierzowski (ufundowany przez Kazimierza 

Wielkiego). Roztaczały się 

stamtąd przepiękne widoki! 

Schodząc ze wzgórza, 

szliśmy piękną ścieżką 

pokrytą różnobarwnymi 

liśćmi spadającymi z 

drzew. Zatrzymaliśmy się 

jeszcze w punkcie 

widokowym, gdzie 

zrobiliśmy grupowe zdjęcie 

na pamiątkę. 

 Do Rzeszowa 

wróciliśmy około godziny 19.00. Podczas tej wycieczki poznaliśmy fascynującą historię Przemyśla 

i zwiedziliśmy wspaniałe, oryginalne miejsca. Uważam, że warto było pojechać i zobaczyć tyle 

niezwykłych rzeczy. 

       Patrycja Zagórska, VIIb 
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Wycieczka do Zagrody Szmer 
 

W środę 29 września odbyła się wycieczka klasy IVa, IVb 

oraz Vb do Godowej. Jechaliśmy tam autokarem około godziny. Gdy 

wreszcie dotarliśmy, poszliśmy do głównej ,,bazy”, a tam 

właścicielka Zagrody Szmer opisała nam plan dnia.  

Na  początku oczywiście musieliśmy coś zjeść - każdy miał 

coś słodkiego. Następnie mogliśmy się bawić. Były tam między innymi drewniane narty dla dwóch osób, 

małe wędki z drewnianymi rybkami, które trzeba było złapać. Następnie pojechaliśmy bryczką zwiedzać 

okolicę. W czasie piętnastominutowej przejażdżki podziwialiśmy piękne widoki. Po powrocie podzieliliśmy 

się na trzy grupy – według klas.  

Nasza klasa najpierw obejrzała zwierzęta. Numer jeden to koza! Była bardzo fajna i chętnie brała od 

nas liście. Potem zobaczyliśmy kury i koguta oraz kilka baranów. Jeden baran był duży i ciągle leżał. Na 

samym końcu poszliśmy do stajni. Znajdowały się tam konie i króliczki. Okazało się, że króliczków było 

sporo. Miały słodziutkie noski, którymi ciągle ruszały. 

Niektóre konie były ogromne, a inne mniejsze. Posiadały 

piękne, wielkie oczy. Zapomniałam o jednej atrakcji. To 

nie jest żadne zwierzę, ale ul dla pszczół. Pani 

przewodniczka pokazała nam, jak pszczelarze zbierają 

miód. Mają na sobie specjalne kapelusze z doczepionymi 

siatkami - oczywiście po to, żeby pszczoła ich nie 

ugryzła. Później zorganizowano nam  zawody z IVb. Rywalizowaliśmy w rzucie do celu kaloszami oraz w 

zbieraniu dyni. Następnie kisiliśmy kapustę, którą mogliśmy wziąć do domu - każdy robił swoją porcję. W 

domu kapusta musiała odczekać tydzień lub dłużej, żeby można było ją zjeść – była bardzo dobra.  

Na koniec tej udanej wycieczki jedliśmy kiełbaski, usmażone na metalowej siatce nad rozpalonym 

ogniskiem. Po posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Dojechaliśmy do Rzeszowa około 

godziny 14.  
 

Zuzanna Drachus, IVa 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Przygody świnek morskich - Tosi i Chrupka 
 Pewnego dnia Tosia wstała dosyć wcześnie. Było to bardzo 

dziwne, bo nigdy tak  nie wstawała. Chrupek też wyszedł z domku i 

zapytał: 

- Czemu już wstałaś? 

- Bo akurat Ania i Szymon idą do szkoły, a Zosia idzie do przedszkola. 

Klatka jest uchylona. 

- Super, teraz możemy z niej wyjść! 

- To dlatego wstałaś tak wcześnie. Chodźmy pozwiedzać cały dom. Pomyśl, jakie ciekawe miejsca możemy 

poznać – powiedział Chrupek. 

 Świnki poszły do pokoju Szymona. Tam zobaczyły porozrzucane klocki lego.  

- Zróbmy sobie tor przeszkód – powiedziała Tosia. 

 Świnki biegały między klockami jak szalone, a gdy się zmęczyły, zasnęły na miękkim dywanie 

Szymona. Nagle Świnki usłyszały dziwny dźwięk. Okazało się, że 

spały tak długo, aż Ania i Szymon wrócili do domu. Tosia i Chrupek 

zerwały się z dywanu i szybko pobiegły w stronę klatki. Na szczęście 

zdążyły wbiec do niej, zanim Ania i Szymon weszli do pokoju. Świnki 

miały naprawdę wielkie szczęście. 

 Ania i Szymon wzięli świnki na ręce, a Ania powiedziała do 

nich: 

- Moje biedactwa, cały dzień siedziałyście w klatce. 

 A świnki uśmiechnęły się do siebie i już nic nie powiedziały. 

Anna Latosińska, IIb 
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Kącik religijny 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

To nasz kolejny już rok szkolny. Prośmy o moc i światło Ducha Świętego, abyście dobrze 

wykorzystali ten czas wzrastania w mądrości i miłości do Pana Boga.  

W drugim tygodniu września przeżywaliśmy beatyfikację Księdza Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – wielkiego Polaka i gorliwego kapłana. Pamiętajmy, że przez Jego wstawiennictwo 

możemy wypraszać u Pana Boga potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny.  

 
Zadanie : 

 

Kto był wielkim przyjacielem Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego? 

 

Zapraszam również do przeczytania komiksu o „Błogosławionym Kardynale Stefanie 

Wyszyńskim” . 

 
Katechetka  - Anna Borowik 
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Nowy Bruce Lee  Liu 
 

Kim był Fryderyk Chopin, zapewne wszyscy wiemy. Był 

wielkim polskim kompozytorem tworzącym polonezy, mazurki, 

nokturny, scherza, ballady, etiudy, preludia, sonaty i koncerty. Urodził 

się 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli na Mazowszu. Niedługo 

potem wraz z rodzicami przeprowadził się do Warszawy. W wieku 4-5 

lat zaczął uczyć się gry na pianinie. Najpierw pobierał lekcje u matki, a 

po roku zaczął uczęszczać do swojego pierwszego nauczyciela -

Wojciecha Żywnego. Nim mały Fryderyk ukończył siedem lat, zdążył 

napisać stosunkowo proste polonezy. Rok później Chopin zagrał swój 

pierwszy koncert w obecnym Pałacu Prezydenckim, gdzie popisał się 

swoimi umiejętnościami. Młody Fryderyk rósł i doskonalił swe zdolności gry na pianinie.  

Ważne jednak, aby nie tylko wiedzieć, kim był Chopin, lecz również posłuchać jego muzyki.  

 W tym roku odbył się już XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina. Jest to najważniejszy festiwal muzyczny organizowany w Polsce. Pierwszy Konkurs 

Chopinowski odbył się w 1927 roku dzięki Jerzemu Żurawlewowi, polskiemu pianiście i 

profesorowi. Następne przypadały średnio co pięć lat. Wszystkie występy odbywają się w 

Filharmonii Narodowej w Warszawie. W konkursie młodzi pianiści z całego świata rywalizują ze 

sobą, grając wybrane utwory Fryderyka Chopina. Uczestnicy, zależnie od etapu, muszą zgrać 

określone utwory. Każdy z uczestników ma do wyboru jeden z fortepianów, na którym będzie grał. 

Można wybrać jeden z dwóch instrumentów firmy Stainway, fortepian Yamaha, Kawai czy Fazoli. 

Uczestnicy na podjęcie decyzji mają tylko piętnaście minut. Dla ciekawych dodam, że najczęściej 

wybierane były fortepiany Stainway.  

Większość uczestników oddała grze na 

fortepianie całe życie. Uczestnicy ćwiczą nawet do 

dziesięciu godzin dziennie, jednak ich  trud zostaje 

wynagrodzony, ponieważ laureaci konkursu 

zyskują światową sławę, otrzymują zaproszenia na 

występy w największych salach koncertowych, a 

także nagrody pieniężne. W całej historii 

laureatami zostało aż czworo Polaków.  

  W tym roku laureatem konkursu został Bruce Liu. Jest on 

dwudziestoczteroletnim kanadyjskim pianistą. Przed Konkursem 

Chopinowskim zdobył już kilka nagród, jednak ta jest najbardziej 

prestiżowa. W finałach jako ostatni z uczestników zagrał koncert z orkiestrą. 

Dyrygent sam przyznał, że świetnie mu się z nim współpracowało. Polecam 

Wam zeskanować kod QR i wysłuchać koncertu tegorocznego laureata. 

Mimo że Fryderyk Chopin żył około 200 lat temu, jego muzyka 

przetrwała i jest grana przez wielu znanych muzyków na całym świecie. Czasami -  zamiast 

posłuchać muzyki techno, rapu czy disco polo - warto odtworzyć jeden z utworów naszego 

najwybitniejszego kompozytora i wsłuchać się w tę klasyczną muzykę. 

           

Adam Miąsik kl. VI 
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WIRTUALNA GALERIA PRAC UCZNIOWSKICH 
Jesienne kwiaty, martwe natury i szczypta egzotyki, czyli rozmaitości plastyczne… 

 

   
Maja Koszulińska kl. 6 Kacper Zarzyczny kl. 6 Szymon Krzanowski kl. 6 

 

  
Małgorzata Miąsik kl. 5a Maja Kondratko kl. 5a 

 

   
Joanna Burzyńska kl. 6 Michał Kłyż kl. 6 Lena Tarnawska kl. 6 
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Julia Gawdzis kl. 3b Aleksandra Trela kl. 3b Maja Kukuryk kl. 3b 

 

  
Hanna Kukuryk kl. 4b Daria Kowal kl. 4b 

  

  
Adam Tadla kl. 4b Jan Banach kl. 4a 

  

  
Anna Żukowska kl. 7b Zuzanna Tarnawska kl. 7b 
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TO I OWO ZE ŚWIETLICY 

1 września wkroczyliśmy w nowy rok szkolny 2021/22. Do naszego grona dołączyły dwie 

klasy: Ia i Ib. Z radością powitaliśmy nowych uczniów oraz zapoznaliśmy ich z zasadami 

obowiązującymi w świetlicy. Chodzi przecież o to, żeby każdy czuł się tutaj dobrze i bezpiecznie. 

We wrześniu wystartowała również kolejna edycja całorocznego konkursu 

SUPERŚWIETLIK. Tradycyjnie uczniowie zdobywają punkty w czterech kategoriach: SOWA 

MĄDRA GŁOWA, CZYŚCIOSZEK, ARTYSTA MALARZ oraz SPORTOWIEC. Mamy już 

pierwszych zwycięzców września. Są nimi: Nadia Leja, Julia Zarzyczny, Aleksandra Mrozowicz, 

Aleksandra Mucha oraz Konrad Bawelski. Serdecznie gratulujemy wygranym i zachęcamy 

wszystkich uczniów do zdobywania odznak w kolejnych miesiącach. 

15 września obchodziliśmy w naszej świetlicy Dzień Kropki. Na zajęciach 

tworzyliśmy przepiękne prace plastyczne wykonane techniką pointylizmu oraz 

projektowaliśmy swoje własne kropki. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy też książki 

czytanej przez panią bibliotekarkę pt. „Poznaję świat – i kropka” autorstwa Rafała 

Klimczaka. Dzień ten upłynął nam bardzo twórczo i kreatywnie. 

20 września, w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, 

uczyliśmy się jak segregować odpady. Jest to bardzo ważna sprawa i 

każdy z nas powinien starać się jak najlepiej dbać o naszą planetę.  

W radosnej atmosferze upłynął nam obchodzony 30 września 

Dzień Chłopaka. Nasi koledzy mogli sprawdzić swoje umiejętności w 

różnych kategoriach, m. in. rozpoznając marki samochodów, wiążąc 

krawat, trafiając do celu czy też spacerując w szpilkach. Zabawa była bardzo udana! 

We wrześniu korzystaliśmy też często z pięknej jesiennej pogody, spędzając aktywnie czas 

na podwórku szkolnym. 

Na początku października rozstrzygnięty został 

świetlicowy konkurs plastyczny „Moje ulubione 

zwierzątko”. Prace konkursowe można było podziwiać na 

wystawie przed wejściem do świetlicy. Pierwsze miejsce 

zajął Szymon Kozak, drugie Martyna Miąsik, trzecie 

Aleksandra Mucha. Autorzy prac wyróżnionych to: Julia 

Zarzyczny, Nina Sulowska oraz Wiktoria Stec. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w 

kolejnych konkursach. 

W obecnym roku szkolnym nasza świetlica 

włączyła się w realizację dwóch projektów 

ogólnopolskich: „Świetliczaki na tropie… zagadek” oraz 

„Czytanie ma moc”. Liczymy, że zajęcia w ramach tych 

projektów będą dla nas inspirujące i dadzą nam możliwość 

rozwijania naszych zainteresowań. 

Pani Sylwia Owsiany 
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Z  Pamiętniczka Uroczego Chomiczka 
(Czyli kilka słów o mnie i o tym, jak nazywa mnie mamcia) 

 
Witam, mam na imię Angela, jestem chomikiem hybrydą i mam już roczek. Moja 

właścicielka Lenka kupiła mnie w sklepie zoologicznym ponad rok temu, wtedy mieszkałam 

w ciasnej klatce, ale o tym opowiem kiedy indziej.  

Mam dwie koleżanki: papużki Patrycję i Idalię, a także kolegę Asterixa, który jest 

rybką. Teraz opowiem, jak nazywa mnie moja ,,pańcia”. Lubi mnie przezywać, ale mnie 

podobają się te przezwiska, bo są śmieszne i nikogo nie obrażają. A więc mówi na mnie 

Angela, bo mam tak na imię. Mówi też do mnie zdrobnieniami: Andzia, Angelika, Angelka i 

Angeliczka. Kolejnym przezwiskiem jest Bandzia, Bandzielka i czasem tak bardziej niemiło:  

Bandzior. Nie wiem, dlaczego tak  na mnie mówi, przecież nic nigdy nie ukradłam, nie 

jestem Bandziorem. To znaczy kilka razy ukradłam mojej mamuni ziarenko słonecznika, 

ponieważ wypuściła mnie na jej biurko i ten słonecznik leżał na nim. To już tyle tych 

przezwisk. Jest ich i tak dużo.  

Lenka Sierżęga, IIIa 

 

Ciekawostki o zwierzętach domowych 
Króliki 

 

Dziś przedstawię króliki - zwierzęta, które są miłe, grzeczne i 

zabawne. Uwielbiają kopać nory i wtedy czują się najlepiej. Króliki potrafią 

skakać nawet na wysokość jednego metra. Na wsi mieszkają w królikarni – 

tak nazywa się wielka klatka, w której żyją.  

 Są różne rasy tych zwierząt. Ja mam w domu karzełka. Waga królika 

miniaturki może się wahać od 1,5 do 2,5 kilograma, a jego długość może 

wynosić od 38 do 50 centymetrów. Jest też królik długouchy, nazywa się 

tak, bo ma tak długie uszy, że nie może ich podnieść. Z kolei królik belgijski  waży nawet dwanaście 

kilogramów! Króliki mogą żyć do dziewięciu lat, są roślinożerne, uwielbiają trawy, zioła i gałązki. 

Większość królików ma białe ogonki, które przypominają kłębki waty. 

 Niektórzy ludzie są przekonani, że króliki i koty się nie lubią. Nie jest to prawda, mogą się polubić, a 

nawet stać się dobrymi przyjaciółmi. Jeśli macie oba te zwierzątka, dajcie im najpierw czas, aby mogły 

przyzwyczaić się do swego towarzystwa i bacznie je obserwujcie, dopóki nie upewnicie się, że wspólna 

zabawa sprawia zwierzętom radość.  

 Pisząc ten artykuł, korzystałam z książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki: J. Johnson 

„Króliki”, D. Sumińska „Dlaczego hipopotam jest gruby? Sekrety nie tylko świata zwierząt”. 

Julia Rębisz, IIIa 
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Wstrząs mózgu 

1. Mały owad, którego wiele osób się boi  

lub go nie lubi 

2. Mogą być laskowe, włoskie, pistacjowe… 

3. Na halloween przebieramy się w… 

4. Tam wypożyczasz książki 

5. Miesiąc, w którym zaczyna się rok szkolny 

6. Od jesieni robi się coraz krótszy 

Amelia Czarnik, Vb 

 

1. Zwierzę, które porusza się w trzech chodach 

2. Część uprzęży zakładanej na głowę konia 

3. Budynek, w którym mieszkają konie 

4. Zakładamy ją na głowę, gdy jest zimno 

5. Znak … jazdy prosto 

6. Jeżdżą po niej samochody 

7. Jest żółty, może być z dziurami 

                                       M.M. 

 

 

1. Rosną na nim żołędzie 

2. Ptak, który stuka w pień drzewa 

3. Od tego drzewa wziął swą nazwę lipiec 

4. Drzewo, które ma w nazwie „płacząca” 

5. Może być chropowaty lub gładki,  

stanowi podstawę drzewa 

6. Mieszkają w niej wiewiórki 

7. Ma  ją drzewo, ma ją król 

8. Można ją znaleźć pod 

drzewami iglastymi 

9. Na tym drzewie rosną 

orzechy laskowe 

10. Najwyższe drzewo 

występujące na świecie 

11. Kulista, kolczasta skorupka,  

z której wypadają brązowe, gładkie owoce.  

Ola Noworól, Nikola Sulowska, Julia Szpytma, Vb 

_______________________________________________________________________________________ 
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