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rys. Natalia Zagórska, VIIa 

Szkolna sonda 
Sondę przeprowadzono we wszystkich klasach, wzięło w niej udział 212 uczniów. 

Pytania przygotowały i uczniów sondowały: Jagoda Nowak oraz Michalina Salach z VIIa. 
 

1. Czy wykonałaś/ wykonałeś kartkę świąteczną dla dzieci z hospicjum? 
tak – 125 uczniów  nie – 87  uczniów 

2. Czy lubisz zimę? 
tak -  184 odpowiedzi nie – 28 odpowiedzi 

3. Czy pomagasz ubierać choinkę w domu? 
tak -  196 osób                   nie – 16 osób 
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Wywiad numeru 
 

Zachęcamy Czytelników do przeczytania wywiadu z Mają Szykułą, uczennicą klasy VIII 

oraz przewodniczącą naszego Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022.  

- Cześć, Maju. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w wyborach na przewodniczącą szkoły? 

- Odkąd pamiętam, chciałam się włączać w organizowanie życia naszej szkoły, miałam wiele pomysłów 

oraz planów, które pragnęłam realizować. Kilka razy zdarzało mi się być przewodniczącą klasy, ale nigdy 

nie miałam odwagi kandydować w wyborach szkolnych. Jednak ten rok był ostatnią i największą szansą na 

to, dlatego razem z moimi przyjaciółkami zgłosiłyśmy swoje kandydatury, żeby spróbować naszych sił.  

- Co sprawia Ci największe trudności w organizowaniu życia szkolnego? 

-Myślę, że największe trudności sprawiają ograniczenia związane z pandemią, ponieważ nie można 

organizować żadnych większych imprez oraz mieć bliższych kontaktów z innymi klasami. To mocno 

ogranicza i z góry odrzuca sporą część przedsięwzięć. 

- Minęło już kilka miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. W jakim stopniu udało Ci się zrealizować swoje 

plany i obietnice wyborcze?   

- Plan samorządu jest rozpisany na cały rok. Wydaje mi się, że większość moich obietnic została lub 

zostanie spełniona. Jeśli chodzi o rzeczy zrealizowane do tej pory, najbardziej zadowolona jestem z akcji 

„Szczęśliwe Urodziny” oraz „Pozdrowienia”, ponieważ są to rzeczy ciekawe i nowe, których wcześniej nie 

było w naszej szkole. Jest jeszcze kilka innych akcji, ale o nich dowiecie się w następnych miesiącach nauki. 

Jeśli chodzi o to, czego nie udało mi się zorganizować, to jedynie ,,Dzień Filmowy” musiał być odwołany z 

powodu przejścia na naukę zdalną. 

- Czy stresujesz się wystąpieniami publicznymi? Jeśli tak, to jakie masz metody na stres?  

- Muszę przyznać, że bardzo stresuję się publicznymi wystąpieniami, jednak staram się coraz bardziej 

przełamywać i nie pokazywać tego po sobie. Myślę, że moja nowa funkcja może mi poniekąd w tym pomóc. 

Jeśli chodzi o moje metody na stres, nie posiadam żadnych szczególnych. Staram się nie myśleć o tym, co 

mnie w danym momencie stresuje i po prostu zrobić to, co do mnie należy. Często również przy 

,,odstresowaniu się” pomaga mi wsparcie moich przyjaciół.  

- Jakimi zasadami starasz się kierować w życiu? Czy masz jakieś autorytety? 

- W moim życiu staram się kierować własnymi zasadami i przekonaniami, więc nie posiadam konkretnego 

autorytetu. W ludziach cenię przede wszystkim uczciwość, prawdomówność, wrażliwość oraz poczucie 

humoru. 

- Zbliża się powoli wystawienie ocen, czy jesteś zadowolona ze swoich aktualnych ocen? Myślisz, że 

będziesz mieć dobrą średnią na półrocze?   

- Myślę, że jak na ósmą klasę i dużą ilość materiału ze wszystkich przedmiotów, z jaką musimy się 

zmierzyć, moje oceny są całkiem dobre. Mogę więc powiedzieć, że jestem zadowolona z moich ocen i 

średniej.  

- Zważywszy na to, że to już ostatni rok nauki w szkole podstawowej, czy myślałaś już nad wyborem 

szkoły średniej? 

- Jasne, myślałam o tym, jednak moje plany dosyć szybko się zmieniają. Aktualnie po ukończeniu szkoły 

podstawowej chcę dostać się do któregoś z liceów do klasy z rozszerzonym językiem angielskim, WOS-em 

oraz geografią lub językiem polskim. Jeśli mi się uda, może w klasach starszych liceum znów spróbuję 

swoich sił w wyborach do szkolnego samorządu. Kto wie... 

- Odbiegając od tematu nauki, jesteśmy ciekawe, czy posiadasz zainteresowania, którym poświęcasz swój 

wolny czas? Jeśli tak, jakie? 

- Owszem, od jakichś ośmiu lat trenuję pływanie, od niedawna zaczęłam też grać na ukulele. Muszę również 

wspomnieć, że w wolnym czasie uwielbiam spędzać czas na spotkaniach ze znajomymi, słuchaniu muzyki 

czy graniu w różne gry.  

- Maju, dziękujemy za ciekawą rozmowę i życzymy Ci spełnienia wszystkich planów i marzeń! 
 

Wywiad przeprowadziły: Antonina Łozińska, Oliwia Leśko, VIII 
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SZKOLNY WOLONTARIAT 
Witajcie ponownie! Szkolny wolontariat kontynuuje 

działalność i cały czas ma się dobrze. Pozwólcie, że 

przedstawię Wam aktywność naszego koła w ostatnim czasie. 

W listopadzie rozpoczęła się akcja Góra Grosza, polegająca 

na zbieraniu monet do puszek umieszczonych w różnych 

klasach. Klasa, która zbierze najwięcej monet, zostanie 

wyróżniona, więc wrzucajcie śmiało! Wolontariusze 

przeprowadzili także zajęcia świetlicowe sportowe, plastyczne oraz na temat hobby. Odbyła się również 

akcja „Napisz kartkę – podaruj uśmiech”, polegająca na wykonaniu kartek świątecznych dla 

podopiecznych hospicjum. Uczniowie oraz przedszkolaki wykonali aż 158 kartek bożonarodzeniowych, 

które jeszcze przed świętami trafią do podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży. 

Hospicjum wsparliśmy także, organizując zbiórkę rzeczową, w ramach której zebraliśmy 50 sztuk 

słodyczy, 51 sztuk artykułów spożywczych, 4 sztuki odzieży, 49 zabawek, 40 sztuk środków czystości i 2 

opakowania pieluch jednorazowych. Oprócz tego podarowaliśmy darmowe wejściówki do takich miejsc jak 

papugarnia czy park trampolin. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

Życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku! 

Łukasz Łoziński, VIII  

 

Przygody świnek morskich - Tosi i Chrupka 
Pewnego dnia Ania usłyszała, że świnki hałasowały głośniej niż zawsze. 

Biegały, gryzły i cały czas kwiczały. Ania miała już tego dość, więc wstała z łóżka i 

popatrzyła na klatkę. Okazało się, że świnki były głodne. Ania podeszła do szafki i 

zastanawiała się, jakie jedzenie wziąć. Po chwili 

wybrała zioła: czerwoną koniczynę i babkę 

lancetowatą. Gdy świnki zobaczyły jedzenie, 

zaczęły kwiczeć: „Kwi, kwi, kwi!!!” 

Ania wsypała zioła do miski, a świnki od razu rzuciły się na 

jedzenie. Ania wiedziała, że świnki będą jeść zgodnie. 

W pewnej chwili dziewczynka usłyszała, jak woła ją mama. Wtedy Ania 

przypomniała sobie, że dziś wszyscy idą do szkoły na ósmą. Ania podbiegła 

do okna i rozsunęła rolety. 

Mała Zosia obudziła się i poprosiła: 

- Zasuń te rolety. Daj mi spać. 

- Nie, Zosiu, ty i ja mamy dziś lekcje od ósmej, Szymon też jedzie z nami, a 

mama potem wybiera się do miasta. 

Świnki podsłuchiwały, co mówi Ania i bardzo się ucieszyły. Gdy wszyscy domownicy poszli, Tosia 

i Chrupek wyszły z klatki. Zobaczyły schody i ostrożnie zeszły po nich. W salonie ujrzały potwora! Zaczęły 

uciekać. Tosia schowała się koło doniczki, myślała, że to już koniec. Nagle 

„potwór” odezwał się: 

- Nie bój się mnie, ja jestem psem, mam na imię Figa. 

- Figa to bardzo ładnie imię – powiedziała Tosia. 

Następnie świnki wpadły na świetny pomysł. Wdrapały się na 

grzbiet psa, a potem wskoczyły na kanapę. Figa podała im pilota, sama 

zajęła miejsce na kanapie i wspólnie ze świnkami oglądała telewizję. 

Po pewnym czasie świnki usłyszały dźwięk otwieranych drzwi. 

Nie wiedziały, co robić. Wtedy Figa wzięła je na plecy i pobiegła prosto 

do pokoju Ani i Zosi. Świnki wbiegły do klatki, a Ania, Zosia i Szymon 

po chwili otworzyli ją i wzięli stamtąd swoich ulubieńców. 

Ania powiedziała: 

- Och, zapomniałam rano włożyć świnki do kojca! 

A świnki na to:  

- Kwi, kwi, kwi!!!  

Anna Latosińska, IIb 
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Hakuna Matata* 
 

Nauka kojarzy się nam głównie z monotonnym chodzeniem do szkoły, wkuwaniem i czytaniem książek. Dziś 

jednak chciałbym przedstawić wam chłopaka, dla którego nauka i samo chodzenie do 

szkoły stało się wielką przygodą. Mowa o Antku z Rzeszowa, uczniu trzeciej klasy 

liceum, który pół roku temu rozpoczął naukę w Tanzanii i będzie kontynuował ją 

przez dwa lata, aż do matury.  

W ostatnim czasie miałem okazję porozmawiać z nim o jego nowej szkole, 

nauce za granicą i przygodach w Tanzanii.  

- Jak trafiłeś do szkoły w Tanzanii, czym ona jest? 
- Jest to jedna z 18 szkół UWC (United World Colleges) rozmieszczonych po całym 

świecie. Aby się do niej dostać, musiałem być laureatem konkursu kuratoryjnego, 

wypełnić odpowiedni formularz i posiadać dobre stopnie w nauce. 

- Jak wygląda Twój dzień w szkole? 

- Wstaję około godziny 6:30 i udaję się na śniadanie. O 7:30 rozpoczynają się lekcje, 

które trwają od 50 do 80 minut każda. Po lekcjach większość osób udaje się na zajęcia dodatkowe, takie jak np. koło 

sportowe.  

- Ile masz przedmiotów i jak wygląda system oceniania?  

- Każdy uczeń wybiera sobie przedmioty sam. Trzeba wybrać sześć 

głównych przedmiotów i kilka dodatkowych. Najgorszą oceną jaką 

można otrzymać jest tak jak w Polsce jedynka, ale najlepszą - 

siódemka. Zadania dzielone są na kształtujące, z których nie 

otrzymujemy ocen i podsumowujące, za które jesteśmy oceniani.   

- Według Ciebie, który system edukacji jest lepszy: polski czy 

międzynarodowy? 

- Uważam, że lepszym systemem edukacji jest międzynarodowy. 

Dzięki tej formie można poznać wielu ludzi z obcych krajów. Nauka w 

międzynarodowej szkole daje mi wiele nowych  doświadczeń. 

 

- Z jakich krajów 

pochodzą 

uczniowie Twojej 

szkoły? 

- Są to uczniowie z prawie całego świata, reprezentują około stu 

krajów. Poza mną do szkoły uczęszczają jeszcze tylko dwie Polki.  

- Jaka była Twoja najciekawsza przygoda w Tanzanii? 

- Prawdę mówiąc mam dwa takie wydarzenia. Jest to wycieczka na 

Zanzibar i wspinaczka na górę Hanang (góra w Tanzanii o  

wysokości 3420 m n.p.m.) 

- Jak wyglądała podróż do szkoły z Polski, ile trwała? 

- Wyleciałem z Krakowa do Amsterdamu. Stamtąd doleciałem na 

lotnisko niedaleko Kilimandżaro, najwyższej góry Afryki. Podróż 

trwała około 14 godzin.  

- Czy kuchnia afrykańska różni się bardzo od polskiej?  

- Tak, różni się od niej bardzo. W Tanzanii spożywa się mało mięsa i praktycznie nie ma mleka z powodu jego 

wysokich cen.  

- Czy poza angielskim uczysz się innych języków obcych? 

- Prawdę mówiąc samego języka angielskiego się nie uczymy, mamy przedmiot o nazwie literatura, który wykładany 

jest w języku angielskim. W szkole uczę się narodowego języka Tanzanii – języka suahili. Poza nim można jeszcze 

wybrać  język francuski i hiszpański.   

- Co zrobić, aby tak jak Ty skorzystać ze stypendium? Co daje Ci nauka w tej szkole? 

- Żeby dostać się do tej szkoły, tak jak już mówiłem, trzeba być uczniem minimum pierwszej klasy szkoły średniej, 

bardzo dobrze się uczyć i mieć w sobie odwagę poznawania świata. Nauka w tej szkole daje mi możliwość zdania 

matury międzynarodowej oraz umożliwia mi rozpoczęcie studiów na uczelniach zagranicznych. 

- Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, życzę sukcesów w nauce oraz nowych, ciekawych przygód podczas pobytu w 

Tanzanii.  

 

         Adam Miąsik, VI 

*hakuna matata – w języku suahili „żaden problem”   
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Warto przeczytać!  

 

Pewnego dnia obudziłam się w nieznanym mi miejscu. Wyglądało ono jak malusieńka planeta. Nie 

było tam żywej duszy, tylko przestrzeń kosmiczna. Wstałam i rozejrzałam się dookoła, szukając 

jakiegokolwiek organizmu żyjącego.  

W końcu zrezygnowałam z poszukiwań i usiadłam. Przed sobą zobaczyłam małego chłopca o blond 

włosach. Byłam oszołomiona. Jak takie małe dziecko mogło przetrwać w tym miejscu? Chłopczyk 

powiedział do mnie jedno zdanie, którego nie zrozumiałam: 

- Uważaj, siedzisz na gejzerze. 

- Przepraszam, kim jesteś chłopczyku? –zapytałam. 

- Uważaj, siedzisz na gejzerze – powtórzył ze strachem w głosie. 

- Dobrze już, dobrze – wstałam z gejzera. – A teraz odpowiesz mi na pytanie? 

- Mój baranek nie ma co jeść – powiedział smutno chłopiec i pokazał mi kartkę z narysowanym na niej 

pudełkiem. 

- Jaki baranek? - zapytałam zaskoczona. – Przecież tu nic nie ma. 

- Ten baranek w pudełku nie ma co jeść. Nie wiem dlaczego na mojej planecie przestały rosnąć baobaby. 

Zaskoczyło mnie jego wyznanie. Chłopiec powiedział zrezygnowanym głosem: 

- Nieważne, jesteś taka jak dorośli.  

Po czym odszedł. 

- Zaczekaj! – krzyknęłam. 

Chłopiec uciekł, a ja pobiegłam za nim. Nagle znalazłam się na innej się na planecie. Wyglądała 

podobnie do poprzedniej, ale wydawała się bardziej zagospodarowana. Na środku stało krzesełko, na którym 

siedział chłopak. Oglądał zachód słońca. Był nim bardzo zafascynowany. Powtarzał sobie szeptem, że 

stracił przyjaciółkę. Byłam bardzo zdziwiona i zrobiło mi się przykro. Zapytałam go, co się stało, ale nic nie 

odpowiedział.  

Kiedy słońce zaszło, wstał z krzesła i przesunął je do tyłu. Wpatrywał się w pusty krajobraz. 

Powiedział do mnie: 

- Zachody słońca są takie piękne. Jednego dnia obejrzałem je aż trzydzieści siedem razy.  

Było to zaskakujące, ale jednocześnie wspaniałe. Podeszłam do niego i go przytuliłam. 

- Wszystko będzie dobrze – powiedziałam z uśmiechem. 

- Nie jestem pewien, nie chcą mnie tutaj. 

- W jakim sensie? – zapytałam zaskoczona. 

- Nie możesz tu być. Żegnaj – dodał i zrzucił mnie z planety. 

 Wtedy się obudziłam w swoim łóżku. Targało mną wiele emocji. Najbardziej było mi szkoda 

chłopca. Chłopca, którego ścigano, którego dzięki wrażliwości i dobroci nazwałam Małym Księciem. 

Nina Bereś, VI 

Bądźmy jak Malala! 
Malala Yousafzai jest najmłodszą laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Urodziła się 

12 lipca 1997 roku, w prowincji Swat, w Pakistanie. Jest córką Ziauddina Yousafzaia i Tor 

Pekai Yousafzai. 

Wychowała się w Mingorze, gdzie prawa kobiet nie były szanowane, a władz e sprawowali 

Talibowie. W tamtejszej kulturze dziewczynki nie miały takich samych praw jak chłopcy, z 

czym kategorycznie nie zgadzał się ojciec Malali i powtarzał zawsze, że ,,Malala będzie 

wolna jak ptak”. Malala jest bardzo odważna, o czym świadczy jej postawa, gdy już jako 

dziewczyna sprzeciwiała się prawom narzuconym przez Talibów i walczyła o prawa kobiet 

do edukacji. Postawa tej dziewczynki jest niezbitym dowodem na to, że każdy ma prawo do 

wyrażenia własnego zdania i nie musi się zgadzać z innymi. Malala wiele razy pokazała, że niemożliwe 

staje się możliwe. Ta pakistańska dziewczyna śmiało mówi o prawach kobiet, a w szczególności o prawach 

dziewcząt do nauki. W wielu krajach chodzenie do szkoły jest traktowane jako przykry obowiązek, lecz dla 

Malali i jej koleżanek szkoła była jedyną szansą na lepszą przyszłość.  

Ta niezwykła młoda kobieta jest inspiracją dla wielu młodych ludzi. Zachęcam do przeczytania 

świetnej książki pt. ,,Która to Malala?” Renaty Piątkowskiej, dostępnej w bibliotece szkolnej. Bądźmy 

wszyscy jak Malala!   

Anna Gołojuch, VIIa  
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Magiczne obrazki 
Po omówieniu lektury „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, uczniowie klasy IVa tworzyli 

własne komiksy o przygodach bohaterów. 

 

  

Lena Sokolik, Jacek Skimina, Franciszek Urban, Jan Banach, Rafał Bereś 
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Zuzanna Drachus, Wiktoria Chrobak, Maja Serwińska, Amelia Zagórska 
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________________________________________________________________________________ 

Z  Pamiętniczka Uroczego Chomiczka 
(czyli historia mojej klatki i o liście do Świętego Mikołaja) 

 

Cześć, to znowu ja, Angela. Chciałabym Wam trochę opowiedzieć o mojej klatce.  

Gdy moja właścicielka kupiła mnie, miałam małą i ciasną klatkę. Mamcia kiedyś ją 

zmierzyła i powiedziała, że jej świnka morska miała dwa razy większe lokum. Czwartego września 

świętowaliśmy moje urodziny, a prezentem była nowiutka  klatka, która nazywa się ,,samla”. 

Wsypano do niej aż dziesięć centymetrów trocin! Dostałam również większy kołowrotek koloru 

różowego. Bardzo się ucieszyłam! Mieszkam w nowej klatce już trzy miesiące.  

A jeszcze się pochwalę, że moja mama napisała list do Świętego Mikołaja. Poprosiła go o 

terrarium (dla mnie oczywiście), które mierzy aż 110 

cm szerokości. To jeszcze nie koniec prezentów! 

Mikołaj da mi nowy domek, hamak i drewniany tunel 

w kształcie pociągu, aby moje mieszkanko nie było 

puste. Myślę, że dostanę to, o co prosiłam, chociaż z 

drugiej strony w mojej obecnej klatce mieszka mi się 

całkiem dobrze.  

 

Lena Sierżęga, IIIa 

Aneta Kmiotek, Ewa Dzioba, Zuzanna Radecka, Dariusz Prusak 
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Obrazkowe związki frazeologiczne 
 

Klasa Vb wykonała rysunki przedstawiające związki frazeologiczne.  

Sprawdź się i spróbuj odgadnąć, o jakie znane powiedzenia chodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi:  

1. Mieć węża w kieszeni 2. Walczyć z wiatrakami  3. Wpaść jak śliwka w kompot  4. Wilk w owczej skórze  5. Gołębie serce  6. Być kulą 

u nogi 7. Czarna owca  8. Łabędzi śpiew   9. Mieć muchy w nosie  10. Być komuś solą w oku 11. Biały kruk 12. Być wierny jak pies 
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Mój, twój, nasz Rzeszów… 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Magiczny czas, 

który w przeszłości, szczególnie w tradycji ludowej, 

miał niezwykłe znaczenie.  
Dlatego tym razem chcemy przybliżyć zwyczaje Rzeszowa i 

okolic, związane z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

  

Podkarpacie posiada wiele ciekawych tradycji, charakterystycznych 

dla naszego regionu. Co prawda, wiele z nich nie przetrwało do dziś, jednak 

należy o nich pamiętać. 

 Jedną z tradycji było trzymanie łyżki przez całą wigilię. Do końca wigilii należało trzymać łyżkę, nie można 

było jej odłożyć ani upuścić. Jeżeli komuś się nie udało, oznaczało to, że taka osoba nie doczeka kolejnej wigilii. 

 Innym obyczajem był zakaz picia wody w czasie trwania świąt Bożego Narodzenia. Rzeszowianie wierzyli, że 

jeśli w wigilię napiją się wody, przez następny rok będą odczuwali ogromne pragnienie. 

 W okresie świątecznym obowiązywała również lista zakazanych  czynności. Polegała na tym, że kiedy 

zbliżały się święta, nie można było np. kroić chleba, gotować czy nosić wody. 

Antonina Łozińska, VIII 

 Etnografowie przypominają, że w tradycji ludowej Boże Narodzenie, nazywane Godami, było nie tylko 

świętem kościelnym, ale rozpoczynało również nowy rok. Nabierało przez to charakteru święta początku, od którego 

zależała przyszłość, dlatego wiązało się z nim wiele tradycji. 

 Oto niektóre z nich: 

 odwiedziny wczesnym rankiem małych chłopców, tzw. połaźników, którzy składali życzenia gospodarzom i dzięki 

temu zapewniali pomyślność i spokój domowi. Zgodnie ze zwyczajem domownicy częstowali ich ciastem, wędliną, 

ofiarowywali pieniądze, albo bułeczki, zwane Szczodrakami; 

 wizyta mężczyzny rankiem w wigilię, na dodatek ubranego w kożuch, miała zapewnić szczęście i dobrobyt, 

natomiast wizyta kobiety jako pierwszej, przynosiła pecha; 

 wierzono, że przy wigilijnym stole gromadzą się nie tylko żyjący, ale również zmarli członkowie rodziny. 

Specjalnie dla nich palono na polach ognie, by mogli się przy nich ogrzać, szykowano jedzenie, by mogli się najeść 

oraz miejsce w izbie, by mieli gdzie odpocząć; 

 w Boże Narodzenie, które świętowano wyłącznie w gronie najbliższej rodziny, również obowiązywały całkowite 

zakazy wykonywania rozmaitych czynności. Nie wolno było gotować, nosić wody, nawet kroić chleba. 

Zwyczajowo zakazane było nawet czesanie i przeglądanie się w lustrze. Nie zakłócano ciszy, jaka powinna tego dnia 

panować. 

Maja Szykuła, VIII 

 Dzień świętego Szczepana to czas odwiedzin, od tego dnia 

aż do końca karnawału „chodzono z kolędą”. Przebierańcy w 

strojach m.in. króla, śmierci, diabła, turonia, panny młodej, 

odwiedzali domy i w zamian za wygłaszanie zabawnych 

rymowanek otrzymywali poczęstunek i drobne datki. W ostatni 

dzień starego roku gospodarze wcześniej kończyli prace, a w 

pierwszy dzień nowego roku wstawali wcześnie, aby uniknąć 

lenistwa przez cały rok. 

 Sylwester świętowano bardzo uroczyście, zasiadano do rodzinnej kolacji, pełnej mięsnych potraw, 

im tłustszych tym lepiej. Przystrajano izby „nowymi latkami”, co miało zagwarantować pomyślność. Były 

to ciastka w kształcie obręczy, na której umieszczano sylwetki zwierząt domowych, a wewnątrz ludzika – 

gospodarza lub gospodynię z dzieckiem. Dbano również o porządek w izbie, dokładnie ją zamiatano, co 

miało symbolizować wypędzanie zła. O północy starsze osoby nakręcały zegary, należało jednak uważać, 

aby nie przekręcić sprężyny, co wróżyło nieszczęście i kłopoty ze zdrowiem. 

Opracowała pani Monika Grędziak  
na podstawie książki Marzeny Kuźmińskiej „Święta z Tradycją”; fotografie z zasobów internetowych. 
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Kącik religijny 
 

Quiz Świąteczny 
 

1.Co to jest Boże Narodzenie? 

A) Święto z okazji narodzenia Maryi 

B) Święto z okazji przybycia Św. Mikołaja 

C) Święto upamiętniające narodzenie się Pana 

Jezusa 

2. Kiedy rozpoczyna się Wigilię? 

A) gdy jest już ciemno 

B) o godzinie 17 

C) gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda 

3. Ile potraw powinno znaleźć się na wigilijnym 

stole? 

A) dwanaście 

B) dwadzieścia cztery 

C) dziesięć 

4. Który utwór nie jest kolędą? 

A) „Wśród nocnej ciszy” 

B) „Jest taki dzień” 

C) „Gdy śliczna Panna” 

5. Kto stworzył pierwszą szopkę? 

A) Franciszek z Asyżu 

B) Matka Teresa z Kalkuty 

C) Jan Paweł II 

6. Kiedy obchodzone jest Boże Narodzenie w 

Polsce? 

A) 25 grudnia 

B) 24 grudnia 

C) 26 grudnia 

7. Ile trwa Adwent? 

A) cztery miesiące 

B) cztery dni 

C) cztery niedziele 

8. Jak nazywa się Msza Święta, na którą 

udajemy się po kolacji wigilijnej? 

A) Roraty 

B) Pasterka 

C) Różańcowa 

9. Symbolem czego jest choinka? 

A) życia 

B) narodzin 

C) śmierci 

10. Symbolem czego jest sianko? 

A) narodzin Pana Jezusa 

B) ubóstwa Jezusa podczas narodzin 

C) powstania nowej kolędy 

11. Jak nazywali się królowie, którzy przyszli 

powitać nowo narodzonego Jezusa? 

A) Kacper, Paweł, Tomasz 

B) Melchior, Kacper, Herod 

C) Kacper, Melchior, Baltazar 

12. Co prowadziło mędrców do Betlejem? 

A) Gwiazda Betlejemska 

B) Anioł 

C) Słońce 

13. Jezus przyszedł na świat w: 

A) Judei 

B) Galilei 

C) Samarii 

14. Narodzenie Pana Jezusa zwiastował anioł: 

A) Rafał 

B) Michał 

C) Gabriel  

15. Drugi dzień świąt obchodzimy w Polsce na 

pamiątkę: 

A) Św. Szczepana 

B) Św. Jana 

C) Św. Stanisława 

Przygotował Adrian Piętowski, VIIb 

 

 

 

Poprawne odpowiedzi 

na pytania świątecznego quizu 

znajdziesz na ostatniej stronie 

tego numeru gazetki. 
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Cała nadzieja w kulturze 

Droga młodzieży! 

Chciałabym Wam dziś uświadomić, dlaczego kultura jest tak ważna. W dzisiejszych czasach, 

w dobie komputerów i internetu, młodzi ludzie kompletnie zapomnieli o literaturze i sztuce. 

Zgadzacie się? A przecież książki to cudowny sposób na spędzanie czasu. Dzięki czytaniu 

odrywamy się od szarej rzeczywistości i przenosimy w świat fantazji. Przez czytanie książek 

kształtujemy swój charakter i pobudzamy wyobraźnię. Polska noblistka Wisława Szymborska 

powiedziała kiedyś: ,,Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła". W 

pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem. 

Pragnę jednak wspomnieć, że kultura to nie tylko książki, ale też sztuka czy muzyka. 

Współcześni nastolatkowie nie dostrzegają piękna ukrytego w starych, znanych na całym świecie 

obrazach czy w klasycznej muzyce. Oczywiście nie zmuszam tu do uwielbienia, ale chociaż do 

odrobiny szacunku. Powinno się edukować młodzież w kierunku kultury i sztuki, ponieważ to 

właśnie młodzi ludzie są przyszłością naszego państwa. Co by było, gdyby przyszły prezydent nie 

znał na przykład dzieł Adama Mickiewicza? Nie można dopuścić do zaniku polskiej kultury i 

obyczajów. Powinniśmy szanować to, co zostawili dla nas nasi przodkowie. Przecież ludzkość na 

całym świecie wychowywała się na tak znanych utworach, jak „Hamlet” Williama Szekspira czy na 

powieściach kryminalnych Agathy Christie. Jednymi z najważniejszych dzieł literatury w Polsce są 

np. „Quo vadis” Sienkiewicza, czy „Pan Tadeusz” naszego wieszcza narodowego - Adama 

Mickiewicza. Dzieła, które wręcz wstrząsnęły odbiorcami w dawnych czasach, teraz zanikają lub 

spotykają się z obojętnością. 

Dzisiaj ludzie zajmują się niezwykle przyziemnymi sprawami. A co, gdyby tak odpłynąć na 

moment? W dzisiejszych czasach, gdy powstają całkiem nowe gatunki muzyczne, wszyscy 

zapominają o muzyce klasycznej, o wielkich kompozytorach jak Ludwig van Beethoven czy nasz 

rodak Fryderyk Chopin. Młodzież nie zna nie tylko znakomitych symfonii i innych utworów 

muzyki klasycznej, ale też obcy jest  jej np. stary dobry rock and roll. Bardzo trudno jest znaleźć 

młodą osobę, która słucha takich wykonawców jak The Beatles czy chociażby król rock and rolla -

Elvis Presley. To wszystko po prostu przepadło. Może warto by jednak 

wrócić do starych czasów i dowiedzieć się o nich co nieco? 

Mam wielką nadzieję, że współczesna młodzież uszanuje 

dorobek dawnych czasów. Bo jaki to problem spytać rodziców czy 

dziadków jak było kiedyś? Mimo że powinno się pamiętać o dawnych 

tradycjach, obyczajach i kulturze, trzeba też kształtować nową kulturę, 

ponieważ kultura to fundament człowieczeństwa. 

Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że przekonałam Was do mojego 

toku myślenia. 

Emilia Myśliwiec, VIIa 

Rys. Milena Tomczak 
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Ciekawostki o zwierzętach domowych 
To i owo o ptakach egzotycznych 

  

 

papużki faliste       kanarki 
 

 

Większość ludzi uważa, że ptaki żyją tylko dziko. Po krótkim zastanowieniu kilka osób mogłoby 

stwierdzić, że przecież w domu istnieje możliwość hodowli kanarków czy papużek, jednak na tym wiedza 

niewtajemniczonego człowieka się kończy. Warto jednak wiedzieć, że ptaki to niesamowicie mądre i 

towarzyskie stworzenia, które bardzo przywiązują się do ludzi, a niektóre mogą nawet mówić. Są idealnymi 

przyjaciółmi dla osób starszych. 

Najlepsza w hodowli jest tak zwana „drobna egzotyka”, czyli papużki nimfy, żako, kanarki, 

papugi faliste, słowiki chińskie, zeberki, amadynki. Zazwyczaj zaleca się zakup dwóch ptaków, aby jeden 

osobnik nie czuł się samotny. Wtedy może popaść w depresję. Traci on też ochotę do śpiewu. Ptaki mogą 

być trzymane w jednej klatce. Klatka to dobre rozwiązanie jedynie w przypadku osobników, które są 

oswojone. W wolierze ptaki czują się wolne zupełnie tak, jak w naturalnym środowisku. Może być ona 

rozłożona zarówno na dworze, jak i w domu.   

  

 

 

 

 

 

amadyna wspaniała       zeberka   papuga żako    nimfa  

  

Ze względu na chłodne pory roku ptaki powinny być trzymane w wolierach od kwietnia do 

października, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne. Młode osobniki należy aklimatyzować i 

przyzwyczajać do panującego klimatu. W okresie zimy woliera powinna być ocieplona lub przeniesiona do 

domu.  

Trzymając ptaki w środku woliery, należy zapamiętać o dbaniu o 

czystość oraz o naświetlaniu. Ptaki pragną światła, dlatego woliera 

powinna stać w nasłonecznionym miejscu. Aby ptaki miały piękne 

upierzenie, należy każdego dnia zmieniać pokarm i myć miseczki. 

Pokarm musi być dobrej jakości. Czystość jest ważna, aby nie 

zagnieździły się nigdzie bakterie. Woliery muszą być również często 

czyszczone z ptasich odchodów. Pokarm musi być tak wymierzony, żeby starczył na cały dzień i nie zostały 

żadne resztki. Jeżeli chcemy zachować zdrowie i piękny wygląd naszych ptasich przyjaciół, powinniśmy 

dbać o podawanie witamin i dobrej jakości owoców.   

Bez względu na wybrany gatunek ptaków pamiętajmy, że jest to olbrzymia odpowiedzialność za 

żywe istoty. Podchodźmy do hodowli odpowiedzialnie. Ptaki również czują i odbierają bodźce z otoczenia. 

Czy wiesz, że…? 
Śpiew samca inspiruje samicę kanarka do budowy gniazda. 

Młode kanarki uczą się śpiewać, naśladując popisy wokalne dorosłych ptaków. 

Większość papug śpi i odpoczywa na jednej nodze. 

Nimfy przy pomocy tonacji głosu mogą ostrzegać przed zagrożeniem, ale również pokazywać radość czy 

niezadowolenie. 

Dorosła zeberka ma tylko 10-12 cm długości. 

Papużkę falistą można nauczyć aż 600 słów. 

Światowy Dzień Papug przypada 31 maja. 

Nimfy w warunkach hodowlanych mogą przeżyć nawet 30 lat. 

Przygotował Adam Piętowski, Vb 
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To i owo o kotach 

Dzisiaj opiszę znane wszystkim koty. Koty to kuzynostwo 

lwów i tygrysów, czego sporo osób nie wie. Zwierzęta te są 

mięsożerne. Koty żyją do 12 lat, jednak rekord długowieczności 

kota wynosi aż 31 lat!  

Wyhodowano około 100 ras kotów domowych o różnej 

długości włosa, barwie i sylwetce. Formą najstarszą i najbliższą 

dzikiemu przodkowi jest zwykły kot szarobury z ciemnymi 

pręgami, zwany potocznie 

dachowcem. 

Długość ciała kota wynosi 

od 40 do 60 cm, długość ogona zwykle to 25 cm - 35 cm, a zwierzę 

mierzy od 22 do 36 cm wysokości. Waga kota przeważnie waha się 

od 2 do 5 kg. Rekordziści ważą nawet 8 kg!  

Koty to urodzeni myśliwi, dlatego każdy mieszkający w 

domu futrzak, niezależnie od wieku, potrzebuje zabawy. Kocie 

rozrywki powinny imitować polowanie.  

Pisząc ten artykuł, korzystałam z  książki z naszej szkolnej 

biblioteki „Encyklopedyczny atlas zwierząt”. 

 Julia Rębisz, IIIa 

_______________________________________________________________________________________ 

Mój niezwykły sen 
Pewnej nocy śniło mi się, że trafiłem do krainy 

dinozaurów. Nie były to jednak zwykłe dinozaury, lecz 

magiczne!  

Wygłądały inaczej, ponieważ były kolorowe i 

należały do nieodkrytych jeszcze odmian tych 

prehistorycznych gadów. Najbardziej spodobał mi się 

czerwono-biało-zielony żółw, więc nazwałem ten 

gatunek czerbiazielo. Miałem przy sobie aparat, dlatego 

fotografowałem wszystko, co widziałem. 

We śnie wróciłem do teraźniejszości i zgłosiłem 

się do Międzynarodowego Towarzystwa Fotograficznego. Jego członkowie nie mogli uwierzyć w 

moje odkrycie, a ja nie miałem dowodów na to, że rzeczywiście byłem w krainie magicznych 

dinozaurów. Kiedy otworzyłem plecak, zobaczyłem w środku czerwone i niebieskie pióra oraz 

świecące jaja koloru złotego. Pokazałem je  fotografom i dzięki temu trafiłem na pierwsze strony 

gazet. Mimo że byłem dzieckiem, zostalem mianowany profesorem! 

Później, niestety, się obudziłem. Chciałbym mieć więcej takich zwariowanych i magicznych 

snów… 

Aleksander Miąsik, IIIa 

______________________________ 

Miałam bardzo dziwny sen. Pływałam sobie w morzu, a 

najdziwniejsze było to, że widziałam wokół siebie maseczki. Były to 

maski do nurkowania i zwykłe – medyczne, kolorowe. Ja miałam na 

sobie co chwilę inną: albo tę do nurkowania, albo medyczną. Wydawało 

mi się, że ten sen nigdy się nie skończy. Trochę się bałam i wtedy się 

obudziłam, a sen się skończył. 

Anna Kijowska, IIIa 
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Pewnej nocy śniło mi się, że dostałam konia. Był piękny! Miał 

czarną grzywę, musztardowe umaszczenie oraz brązowe oczy. Moje 

koleżanki też miały konie, więc pewnego dnia wybrałyśmy się na 

przejażdżkę w góry obejrzeć zachód słońca. Tam zaczęła nas gonić wataha 

wilków! Szybko uciekłyśmy do doliny, zwanej Zieloną Doliną. Na 

szczęście udało nam się zgubić wilki. Zsiadłyśmy z koni i głośno 

smiałyśmy się z tego, co się wydarzyło. Chciałabym, aby tak było w 

rzeczywistości. 

Julia Rębisz, IIIa 

 

Pewnej nocy przyśniło mi się, że założyłam hodowlę chomików. Na 

początku mój chomik Angela urodził małe: siedem dziewczynek i jednego 

chłopca. Małe chomiczki rosły jak na drożdżach, a ja wciąż szukałam dla 

nich imion. W końcu wymysliłam. 

Samiczki nazwałam: Magdalena, 

Krysia, Halina, Grażyna, Balbina, Klementyna, Agda, a 

samczyka ochrzciłam imieniem Stefan. Gdy chomiki dorastaly, 

zaczęły się rozmnażać, więc musiałam kupować coraz więcej 

klatek, które nie mieściły się już w moim pokoju. Założyłam 

hodowlę chomików, którą nazwalam „Cute Mini Hamsters”, co 

znaczy: „Urocze Miniaturowe Chomiki”.  

Nagle uslyszałam głos mojej mamy, która budziła mnie 

do szkoły. Wtedy okazało się, że był to sen. 

Lena Sierżęga, IIIa 

 

Pewnego wieczoru źle się poczułem. Mama powiedziała, żebym położył się wcześniej spać. 

Kiedy zamknąłem oczy, przyśnił mi się wyjazd do Londynu, ale nie był to zwykły sen. 

Kiedy otworzyłem oczy, zauważyłem, że jestem w metrze i nie ma ze mną mojej rodziny. Zacząłem 

płakać. Wtedy podszedł do mnie starszy człowiek, który wyglądał znajomo i zaczął coś do mnie 

mówić po angielsku. Niestety, niczego nie zrozumiałem. Pobiegłem za nim do wyjścia ze stacji 

metra. Starszy pan podszedł do policjanta, który wezwał na miejsce człowieka mówiącego po 

polsku. Powiedziałem mu, gdzie mieszkam i on tam mnie zawiózł. Byłem szczęśliwy, bo 

zobaczyłem rodziców i brata. Mocno się do nich przytuliłem i w tym momemncie się obudziłem. 

Okazało się, że to był koszmarny sen ze szczęśliwym zakończeniem. 

Szymon Kozak, IIIa 

Dziś w nocy śniło mi się, że leciałem samolotem. Ja byłem pilotem. Obok mnie siedział mój 

tata, który bardzo się bał i kazał mi natychmiast lądować. Rozpocząłem lądowanie na małą wyspę, 

ale nie byłem pewny, czy mi się uda. Tak mocno biło mi serce 

ze strachu, że się obudziłem i sen się skończył. 

 

Leon Kościółek, IIIa 

 

 

 

 

Rys. Aleksandra Krzych, VIII 
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WIRTUALNA GALERIA PRAC UCZNIOWSKICH 
 „Choinki jak ze snu…” – czerpanie inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia. 

 

   
Małgorzata Miąsik kl. 5a Oskar Redzimski kl. 7b Michalina Sakra kl. 5b 

 

   
Marcelina Motowidełko kl. 7b Maja Sikora kl. 7b Amelia Zagórska kl. 4a 

 

   
Jacek Skimina kl. 4a Julia Rębisz kl. 3a Szymon Latosiński kl. 4b 
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Szymon Krzanowski kl. 6 Ewa Dzioba kl. 4a Maja Koszulińska kl. 6 

 

   
Patrycja Zagórska kl. 7b Adam Piętowski kl. 5b Zuzanna Drachus kl. 4a 

 

   
Aleksandra Noworól kl. 5b Wiktoria Chrobak kl. 4a Antonina Winczura kl. 5a 
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„Anioły – muśnięcie skrzydeł…” 
 

   
Anna Gołojuch kl. 7a Daria Kowalska kl. 6 Antonina Łozińska kl. 8 

 

   
Dariusz Prusak kl. 4a Adrian Piętowski kl. 7b Zuzanna Radecka kl. 4a 

 

   
Amelia Zagórska kl. 4a Oliwia Walentek kl. 7a Nikola Tomczak kl. 7a 
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Lubimy tworzyć… - świąteczne aranżacje 
 

   
p. Joanna Gąsior p. Anna Kozioł p. Monika Borek-Janda 

 

   
p. Joanna Gąsior p. Elżbieta Szara p. Elżbieta Szara 

 

   
p. Agnieszka Solecka p. Agnieszka Solecka p. Anna Kozioł 
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TO I OWO ZE ŚWIETLICY 
 

Listopad w świetlicy rozpoczęliśmy od obchodów Dnia Postaci z Bajek. Z tej okazji panie 

przygotowały dla nas zagadki i quizy związane z lubianymi przez nas bajkami. Każdy też mógł przebrać się 

za wybranego bohatera. Zabawa była przednia! 

 

24 listopada został rozstrzygnięty V Szkolny Konkurs Fotograficzny „Jesień w Obiektywie”. W 

tym roku należało wykonać zdjęcie jesiennego bukietu lub martwej natury. Uczestnicy konkursu nadesłali 

przepiękne prace i jury miało spory problem, aby wybrać zwycięzców. W kategorii uczniów klas I-III 

równorzędne nagrody otrzymali: Oliwia Marecik (kl. Ia), Filip Kielar (kl. IIa), Dawid Pruchnicki kl. (kl. 

IIb). Natomiast w grupie uczniów IV-VIII nagrody zdobyli: Franciszek Urban (kl. IVa), Bartosz Pytlak (kl. 

VIIa), Daria Konefał (kl. VIIb). Wyróżnienia otrzymali: 

Urszula Burzyńska (kl. Ib), Konrad Konefał (kl. IIa), 

Robert Rzeczyca (kl. Vb). Wszystkim uczestnikom 

konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok. 

 

26 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego 

Misia. W tym dniu każdy z nas mógł przynieść do szkoły 

swoją ulubioną przytulankę. Towarzyszyły nam one 

również podczas zabaw w świetlicy. Ukochany miś był 

także tematem 

naszych prac 

plastycznych oraz 

zajęć z kodowania.  

Zabawą 

andrzejkową zamknęliśmy listopad. Wróżbom nie było końca. 

Każdy z nas chciał dowiedzieć się, co go czeka w przyszłości: kto 

pierwszy się zakocha, jak będzie miał na imię wybranek lub 

wybranka, jaki będziemy wykonywać zawód, czy będziemy mieć 

szczęście w nadchodzącym roku. Wszystko to oczywiście z 

przymrużeniem oka, ale bawiliśmy się świetnie. 

 

W grudniu do naszej świetlicy zawitała świąteczna 

atmosfera. Pierwszy śnieg za oknem sprawił, że chętnie braliśmy 

udział w zajęciach plastycznych, przygotowując zimowe obrazki i 

papierowe śnieżynki. Od 1 grudnia rozpoczęliśmy otwieranie 

okienek w świetlicowym kalendarzu adwentowym. Na każdy 

dzień mieliśmy przygotowane zadanie do wykonania, np. zrobienie 

czegoś miłego dla koleżanki lub kolegi, 

napisanie listu do św. Mikołaja, dekorowanie 

pierników czy uzupełnienie świątecznego 

quizu. Oczekiwanie na Boże Narodzenie 

umilało nam słuchanie świątecznych piosenek, 

przygotowywanie świątecznych dekoracji oraz 

ubieranie choinki. W przedświątecznym 

tygodniu z pomocą pani Joanny zbudowaliśmy 

przepiękną szopkę na wzór tradycyjnych 

szopek krakowskich. 

  

Aktywność naszej świetlicy można 

śledzić na bieżąco na naszym facebookowym 

profilu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 6 w 

Rzeszowie. Zapraszamy! 

Pani Sylwia Owsiany 
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Wstrząs mózgu 

Autorzy krzyżówki patriotycznej: Amelia Zagórska, Jacek Skimina, IVa 

WYKREŚLANKA 
W diagramie zamieszczonym poniżej znajdź i wykreśl następujące wyrazy:  

MIKOŁAJ, ŚWIĘTA, PREZENTY, WIGILIA, GWIAZDA, CHOINKA. MARYJA, BOMBKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Michalina Sakra, Vb 

 

 

Rys. Anna Żukowska, VIIb 

Ó B Ś C Z B I M O 

R O W A M I M I Ó 

S M I K O Ł A J R 

U B Ę Ą L S R A G 

S K T Y M S Y W W 

Y A A K Ż J J U I 

Ó C H G D Z A P A 

P R E Z E N T Y Z 

R S D R Y W N Z D 

P W C H O I N K A 

Z W I G I L I A R 
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Poprawne odpowiedzi na pytania świątecznego quizu: 1-C, 2-C, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B, 

11-C, 12-A, 13-A, 14-C, 15-A 
 

Do poniższego diagramu wpisz pionowo brakujące wyrazy z tytułów polskich kolęd. Rozwiązanie odczytasz 

w poziomym kolorowym rzędzie. 

1. Gdy … Panna 

2. Do szopy, hej, … 

3. Wśród nocnej … 

4. Lulajże … 

5. O … Betlejemska 

6. … pasterzom mówił 

7. … malusieńki 

8. … Narodzonego wszyscy 

witajmy 

9. Dzisiaj w … 

10. … , Dziecino 

11. Ach, … żłobie 

12. Przystąpmy do … 

13. Bóg się … 

14. A wczora z … 

15. Nie było … dla Ciebie 

Do diagramu wpisz poziomo podane niżej wyrazy – miejsce wpisania musisz ustalić samodzielnie. Dla ułatwienia 

podano hasło w kolorowej pionowej kolumnie. Wyrazy do wpisania: choinka, prezenty, kolęda, żłóbek, król, 

pasterz, gwiazda, Maryja, sianko, szopka, jasełka, wigilia, nadzieja, kadzidło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówki przygotowały: Aleksandra Noworól, Nikola Sulowska, Vb  Rys. Julia Bator, IVb 

_______________________________________________________________________________________ 

DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 6 W RZESZOWIE 
 

Numer 197. przygotowali: Nina Bereś, Anna Gołojuch, Aleksandra 

Krzych, Anna Latosińska, Oliwia Leśko, Antonina Łozińska, Łukasz Łoziński, Adam Miąsik, Emilia 

Myśliwiec, Jagoda Nowak, Adam Piętowski, Adrian Piętowski, Aleksandra Noworól, Julia Rębisz, 

Michalina Sakra, Michalina Salach, Lena Sierżęga, Nikola Sulowska, Julia Szpytma.  

Opiekun redakcji: Elżbieta Szara 

Dwumiesięcznik jest udostępniany nauczycielom i uczniom na platformie Office 365  

oraz na stronie internetowej naszej szkoły 

  3 4 5     9    13  15 

1 2    6 7  8  10 11 12  14  

                

                

                

                

                

                

                

                

    P        

    A        

    N        

            

    S        

    I        

    Ę        

            

    N        

    A        

    R        

    O        

    D        

    Z        

    I        

    Ł        


