
 

 
 

Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

styczeń - luty 

2016 
168 

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

Kogel - mogel 
 17 grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość, 

podczas której  nasza szkoła została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie odbył się X Międzyszkolny Konkurs „Bliżej 

Wieszcza” o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Nasi uczniowie spisali się znakomicie. Maciej 

Wilk (kl. V) zajął  pierwsze  miejsce, natomiast Maja Skimina (kl. V) była trzecia.  

 21 grudnia uczniowie ze świetlicy oraz szóstoklasiści zaprezentowali jasełka oraz kolędy 

podopiecznym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie. 

 21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie rozstrzygnięto VI Międzyszkolny Konkurs 

Stroików Świątecznych. Drugie miejsce zajęła Patrycja Zagórska z klasy Ib. 

 22 grudnia uczniowie obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci ze szkolnej świetlicy oraz wysłuchali 

kolęd w wykonaniu szóstej klasy. 

 7 stycznia odbył się konkurs „Sowa Matematyczna” dla uczniów klas III-VI. 

 Kajetan Ostrowski (kl. VI) awansował do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego z 

historii, a Piotr Kuźniar (kl. VI) – z języka angielskiego. 



Ciąg dalszy na stronie 2. 

 12 stycznia miał miejsce Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Zwyciężył Piotr 

Kuźniar (kl. VI), drugi był Miłosz Ramski (kl. VI), a trzecie miejsce zajęła Gabriela Ossolińska (kl. 

VI). 

 12 stycznia dziewczęta z klas IV-V wzięły udział w zawodach piłki koszykowej w ramach 

Szkolnych Igrzysk Sportowych.  

 13 stycznia uczniowie klas II-VI startowali w konkursie „Mat – Matematyczny”. 

 13 stycznia dzieci ze świetlicy wystawiły jasełka „Betlejemskie cuda” dla dzieci z przedszkola. 

 14 stycznia uczniowie z klasy IIb zaprezentowali przedszkolakom inscenizację pt. „Proszę 

Państwa, oto Rok”. 

 14 stycznia pierwszoklasiści wybrali się do Teatru Maska na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. 

 16 stycznia w naszej szkole odbyły się rozgrywki w ramach Międzyszkolnej Ligi Tenisa 

Stołowego. Wystartowali uczniowie klas IV-VI z sześciu rzeszowskich szkół. Aleksandra Wilk (kl. 

V) oraz Tomasz Cisek (kl. VI) zajęli drugie miejsce, a Patrycja Bobola (kl. IV) była trzecia. 

 18 stycznia drużyna koszykówki chłopców z klas IV-VI startowała w Szkolnych Igrzyskach 

Sportowych.  

 20 stycznia odbył się XVI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W jury zasiadły panie z Zespołu 

Śpiewaczego „Kumoszki” oraz pani Anna Małecka, dyrektor Osiedlowego Domu Kultury na osiedlu 

Załęże. 

 21 stycznia w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie trzecioklasiści obejrzeli 

przedstawienie pt. „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. 

 22 stycznia dzieci ze świetlicy bawiły się na swoim balu karnawałowym. 

 23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie odbył się drugi turniej klas w ramach 

Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. 

 18 i 25 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, który przeprowadzono w dwóch 

kategoriach. Wśród uczniów klas I-III zwyciężył Mateusz Sikora (kl. III), drugie miejsce zajęli: 

Urszula Wilk (kl. IIa), Radosław Kozak (kl. IIb), Radosław Bereś (kl. III), a wyróżnienie przyznano 

Maciejowi Sierżędze. W rywalizacji uczniów klas IV-VI najlepszy okazał się Andrzej Bereś (kl. IV), 

druga była Karolina Bryła (kl. VI), a wyróżnienia zdobyli: Agnieszka Chołody i Maksymilian Wilk 

(kl. VI). 

 25 stycznia  uczniowie ze świetlicy wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym 

„Pięknie piszę…”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 w Rzeszowie. Daria Konefał 

(Ib) zajęła II miejsce, natomiast Zofia Gucwa, Zuzanna Tarnawska i Karol Bylak zdobyli 

wyróżnienia.   

 27 stycznia wychowawcy świetlicy zorganizowali warsztaty edukacyjne prowadzone przez 

pracownika Fundacji dla bezdomnych zwierząt „Felineus”. 

 28 stycznia uczniowie wzięli udział w spotkaniu z dietetykiem, panią Małgorzatą Mięsowicz. 

 28 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie odbyła się IV edycja konkursu przyrodniczego 

„Obszary chronione województwa podkarpackiego”. Maksymilian Wilk (kl. VI) zajął pierwsze 

miejsce. 

 29 stycznia odbyła się kolejna audycja muzyczna przygotowana przez Szkołę Muzyczną Yamaha. 

Tym razem tematem był taniec. 

 30 stycznia w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie nasi uczniowie startowali w kolejnych 

rozgrywkach Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. 

 3 lutego pierwszoklasiści uczęszczający na zajęcia świetlicowe zostali uroczyście przyjęci w poczet 

„Świetlików”. 

 4 lutego grono pedagogiczne spotkało się z panią Ireną Jakim, która 1 stycznia 2016 roku przeszła 

na emeryturę. Dyrektor Szkoły, pan Tomasz Noworól, w serdecznych słowach podziękował pani 

Jakim za długoletnią pracę nauczycielską. 

 4 lutego w naszej szkole odbyły się zawody chłopców klas IV-VI w tenisie stołowym w ramach 

Igrzysk Miejskich. Nasza drużyna w składzie: Tomasz Cisek, Mikołaj Małek i Miłosz Misiuda (kl. 

VI) zajęła pierwsze miejsce. 

 5 lutego doskonale bawiliśmy się na balu karnawałowym, zorganizowanym przez Radę Rodziców. 

 Wszyscy uczniowie włączyli się w obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu. 



Wywiad numeru 
W styczniowo-lutowym numerze gazetki zamieszczamy wywiad z panią Agatą 

Kazimierowicz, nauczycielką języka hiszpańskiego w naszej szkole. 

 

- Dzień dobry! Jak to się stało, że zaczęła Pani uczyć języka hiszpańskiego? 

- Kiedy byłam małą dziewczynką, oglądałam z babcią telenowele meksykańskie i tak to 

się zaczęło.  

- Czy zna Pani inne języki obce? 

- Tak, angielski i niemiecki (a właściwie to kilka słówek z języka niemieckiego, które 

zostały mi w głowie po szkole podstawowej ). Marzę, aby znaleźć odrobinę czasu na 

naukę języka włoskiego i portugalskiego, które zawsze mi się podobały. 

- Czy dzieci chętnie uczą się hiszpańskiego? 

- Jedni kochają hiszpański, inni angielski, a jeszcze inni – niemiecki. Są dzieci, które 

chciałyby się uczyć więcej hiszpańskiego, ale też takie, które chętnie zamieniłyby go na 

naukę języka niemieckiego. 

- Co sprawia dzieciom największe trudności w nauce hiszpańskiego i jak te problemy można 

pokonać? 

- Zdecydowanie odmiana czasowników nieregularnych. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i 

jeszcze raz ćwiczyć.  
- A gdy Pani poznawała język hiszpański, wolała Pani robić ćwiczenia gramatyczne czy 

poznawać nowe słówka? 

- Lubiłam jedno i drugie, chociaż nauka gramatyki zajmowała mi zawsze więcej czasu i 

sprawiała większe trudności. 

- Czy była Pani w Hiszpanii? Jeśli tak, to co się tam Pani najbardziej podobało? Co 

poleciłaby nam Pani zwiedzić, zobaczyć? 

- Wielokrotnie byłam w Hiszpanii. Każda jej część jest warta zobaczenia, pełna 

pięknych widoków, zabytków i pysznego jedzenia. Na początek polecam Barcelonę, a w 

niej warto odwiedzić świątynię Sagrada Familia oraz Park Güell z pracami słynnego 

architekta Antonio Gaudiego. 

- Czy ma Pani w domu jakieś zwierzę? 

- Już nie, ale przez czternaście lat miałam rudego kota o 

imieniu Simba (od Simby z „Króla Lwa”) oraz owczarka 

niemieckiego – Sonię. Niestety, oba zwierzątka zdechły ze 

starości. 

- Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

- Bardzo dużo rzeczy! Uwielbiam spotykać się z moimi 

przyjaciółmi,   jeździć na rowerze, na nartach, chodzić po 

górach, ale przede wszystkim – podróżować i poznawać  

nowe kraje. 

- Serdecznie dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu do 

naszej gazetki i    życzymy spełnienia marzeń! 

 

     Wywiad przeprowadziły: Aleksandra Rudyk, Marta 

Stasicka, V 
 

Barcelona, Sagrada Familia                     



Szkolny Urząd Statystyczny informuje 
Zakończyło się I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Czas na wyróżnienie 

uczniów, którzy osiągnęli najlepsze oceny nauczania, zachowania lub nie opuścili 

ani jednego dnia nauki.  
 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: 

Klasa Ia – Anna Bielawska, Anna Gołojuch, Zofia Gucwa, Adrian Mucha, Nikodem Myśliwiec, Jagoda 

Nowak, Cezary Otulak, Martyna Rumszewicz, Michalina Salach, Piotr Sobczak, Anna Szwajka, Nikola 

Tomczak oraz Emilia Myśliwiec; Oliwia Walentek – przedmioty artystyczno – ruchowe 

Klasa Ib - Dawid Cieszyński, Julian Gniewek, Maja Karabanowska, Maja Sikora, Filip Wiglusz; 

przedmioty humanistyczne: Patrycja Zagórska; przedmioty  przedmioty humanistyczne i matematyczno – 

przyrodnicze: Kacper Ligus, Adrian Piętowski, Filip Węgrzyński; przedmioty  artystyczno – ruchowe: 

Milena Ramska, Mikołaj Winczura (ruchowe), Patrycja Zagórska (artystyczne), Daria Konefał (artystyczne), 

Zuzanna Tarnawska (artystyczne) 

Klasa IIa – Karol Bylak, Matylda Durska, Nikodem Prokop, Zuzanna Szwajka, Urszula Wilk, Paulina 

Wybranowska  

Klasa IIb – Miłosz Chłanda, Brajan Hasiak- Ostrowski, Karolina Jasińska, Radosław Kozak, Oliwia Leśko, 

Antonina Łozińska, Patrycja Pacanowska, Kinga Radecka, Maja Szykuła, Weronika Wróbel  

Klasa III – Radosław Bereś, Oliwia Bober, Emilia Chmiel, Maciej Sierżęga, Mateusz Sikora, Bartłomiej 

Sitarz, Jan Urban, Adrian Wróbel, Jakub Zięba; przedmioty artystyczne: Tatiana Rzeszut - plastyka 

Klasa IV – Przemysław Rosół (5,18), Weronika Kielar (5,09), Gabriela Zaborowska (5,00), Andrzej Bereś 

(4,90), Bartosz Filipowski (4,90), Krzysztof Piotrkowicz (4,90). 

Klasa V – Ignacy Ataman (5,5), Arkadiusz Sobczak (5,5), Aleksandra Rudyk (5,33), Maciej Wilk (5,33), 

Karolina Leśko (5,17), Nataniel Bereś (5,08), Filip Idzik (4,92), Szymon Jakubowski (4,92), Adrian 

Korbecki (4,83), Witold Dereń (4,75) 

Klasa VI – Kajetan Ostrowski (5,42), Piotr Kuźniar (5,33), Agnieszka Chołody (5,08),Miłosz Ramski 

(5,08), Miłosz Misiuda (4,92), Tomasz Cisek (4,75) 
 

Wzorowe zachowanie otrzymali: 

Klasy I-III – Anna Bielawska, Gabriela Gieniec, Anna Gołojuch, Zofia Gucwa, Adrian Mucha, Cezary 

Otulak, Martyna Rumszewicz, Michalina Salach, Piotr Sobczak, Nikola Tomczak, Arkadiusz Wójcik, Jakub 

Babiarz, Dawid Cieszyński, Maja Karabanowska, Daria Konefał, Sofia Kurzęcki, Kacper Ligus, Marcelina 

Motowidełko, Filip Noworól, Maja Sikora, Zuzanna Tarnawska, Patrycja Zagórska, Karol Bylak, Matylda 

Durska, Nikodem Koszuliński, Nikodem Prokop, Michał Salach, Zuzanna Szwajka, Urszula Wilk, Paulina 

Wybranowska, Miłosz Chłanda, Karolina Jasińska, Radosław Kozak, Oliwia Leśko, Antonina Łozińska, 

Patrycja Pacanowska, Kinga Radecka, Maja Szykuła, Weronika Wróbel, Oliwia Bober, Gabriela Bryła, 

Emilia Chmiel, Emilia Duda, Julia Lekowska, Maksymilian Lutak, Tatiana Rzeszut, Maciej Sierżęga, 

Mateusz Sikora, Bartłomiej Sitarz,  

Klasa IV-VI - Weronika Kielar, Daria Krzanicki, Krzysztof Piotrkowicz, Julia Redzimska, Przemysław 

Rosół, Szymon Salach, Gabriela Zaborowska, Milena Adamiec, Ignacy Ataman, Nataniel Bereś, Kamila 

Cieszyńska, Filip Idzik, Szymon Jakubowski, Natalia Jasińska, Adrian Korbecki, Karolina Leśko, 

Aleksandra Rudyk, Maja Skimina, Arkadiusz Sobczak, Maciej Wilk, Karolina Bryła, Agnieszka Chołody, 

Tomasz Cisek, Martyna Grzebyk, Piotr Kuźniar, Miłosz Misiuda, Kajetan Ostrowski, Dominika Szarek, 

Maksymilian Wilk, Aleksandra Żelazko. 

Wzorowa frekwencja: Gabriela Gieniec, Oliwier Mynart, Jagoda Nowak, Anna Szwajka, Nikola Tomczak, 

Oliwia Walentek, Dawid Cieszyński, Bartłomiej Piotrkowicz, Michał Sperlan, Szymon Choma, Matylda 

Durska, Nikodem Koszuliński, Michał Salach, Paulina Wybranowska, Brajan Hasiak- Ostrowski, Karolina 

Jasińska, Kinga Radecka, Weronika Wróbel, Tomasz Adamiec, Emilia Chmiel, Julia Lekowska, Wiktor 

Maślanka, Maciej Sierżęga, Bartłomiej Sitarz, Sylwester Zięba, Gabriela Zaborowska, Adrian Korbecki, 

Rafał Frąc, Joanna Sperlan, Tomasz Cisek, Martyna Grzebyk.  
 

 Uczniowie wytypowani do otrzymania stypendium za wyniki w nauce: 

Ignacy Ataman (V), Arkadiusz Sobczak (V),Kajetan Ostrowski (VI).    

   



W świecie książek 
Ostatnio przeczytałem ciekawą książkę Pawła Beręsewicza pt. „Tajemnica człowieka 

z blizną”. To powieść detektywistyczna. Akcja związana jest z tajemnicą blizny, znajdującej 

się na policzku taty bohatera powieści. Zagadkę tę próbuje rozwikłać dwunastoletni chłopak 

o imieniu Janek, usiłujący domyślić się przyczyn  dawnej rany. Akcja książki rozgrywa się w 

2009 roku podczas wakacji. 

   Najbardziej zaciekawiła mnie przygoda, związana z włączeniem się do odkrywania wspomnianej 

tajemnicy babci Janka - pani Makowskiej. Dość szybko skończyły się możliwości prowadzonego przez 

młodego detektywa „dochodzenia”, gdyż dostępne dla niego źródła informacji (zdjęcia oraz opowieści 

krewnych) zostały wyczerpane. Wtedy postanowił dostać się do skarbnicy szerszej wiedzy, czyli starej 

szafy, stojącej w dużym pokoju. Przeszukanie mebla, skrywającego rodzinne pamiątki, rozpoczął dopiero 

wtedy, kiedy rodziców nie było w domu. Bohater książki, choć był to jego dom, założył rękawiczki 

kuchenne, by nie zostawić śladów. Już po kilkudziesięciu sekundach znalazł coś ciekawego. Było to 

rentgenowskie zdjęcie kości czaszki. Do badania dołączony był wypis ze szpitala w amerykańskim mieście 

Luton, w stanie Pensylwania. Oczywiście był on napisany po angielsku. Jednakże Janek zrozumiał kilka 

słówek, z których wynikało, że jego  tato – Stefan Makowski, w Ameryce (podczas zarobkowego wyjazdu, 

o którym detektyw wiedział już wcześniej) miał wypadek. Tylko jaki? Tego właśnie Jasio pragnął się 

dowiedzieć. Czy chłopiec wraz ze swoją babcią odkryli tajemnicę, ukrywaną przez wiele lat  przez Stefana 

Makowskiego? Przeczytajcie sami! 

 Powieść ta podoba mi się nie tylko dlatego, że opowiada o ciekawych i śmiesznych przygodach 

rodziny Makowskich, ale przytacza też wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat i przybliża czasy Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, które nie są najlepiej wspominane przez bohaterów książki. 

Kajetan Ostrowski, VI 

 

                        Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek 

 Autor książki, Paweł Beręsewicz, urodzony w 1970 roku, napisał powieść "Jak 

zakochałem Kaśkę Kwiatek", która otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim im. 

Kornela Makuszyńskiego. 

Czego mogą się spodziewać ci, którzy sięgną po książkę „Jak zakochałem Kaśkę  

Kwiatek”? Przede wszystkim dużo poczucia humoru autora i charakterystycznych postaci. Zabawne 

opowieści przepełniają tę książkę.  

Jacek Karaś i Kaśka Kwiatek to główni bohaterowie utworu. Humor w tej powieści opiera się na 

próbie zakochania Kaśki Kwiatek w Jacku Karasiu. Warto tej książce poświęcić trochę czasu. Zabawna, 

szybka historia zainteresuje wszystkich – pojawiają się tu motywy dotyczące każdego „przeciętnego” 

nastolatka, kłopoty z przezwiskami czy docinkami kolegów. Do klasy Jacka Karasia trafia nowa dziewczyna 

- Kaśka Kwiatek. Ponieważ miejsce obok głównego bohatera było wolne, pani polonistka posadziła tam 

dziewczynkę. Chłopiec początkowo nie patrzył w jej stronę. Po chwili kątem oka zobaczył, że uczennica 

wyjęła niebieski zeszyt w dalmatyńczyki. Dłonie Jacka leżały na ławce i chłopiec bardzo się cieszył, że 

mama kazała mu wczoraj porządnie wyczyścić i obciąć paznokcie. Okazało się, że Kaśka przyjechała z 

Nowego Jorku. Nie należała do specjalnie nieśmiałych, nie zachowywała się jak nowa – zamiast nerwowo 

skubać bluzkę, rozsyłała ciekawe spojrzenia. Pewna siebie i przebojowa Kaśka Kwiatek błyskawicznie 

podbiła serca męskiej części klasy. Z kolei Jacek nie wyróżniał się niczym specjalnym. Właściwie w każdej 

konkurencji przegrywał z którymś kolegą z klasy. Jak ma zwrócić na siebie uwagę Kaśki Kwiatek? 

Opracowuje kilka misternych planów.  Kiedy zdaje sobie sprawę, że podoba mu się Kaśka, postanawia 

zainteresować ją swoją osobą. Pomysłów mu nie brakuje!  

                                                                                                Aleksandra Żelazko, VI  

       



To i owo ze świetlicy 
 

                    PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE 

21 grudnia 2015 uczniowie ze świetlicy szkolnej wspólnie z kolegami z klasy 6 

przedstawili bożonarodzeniową inscenizację w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Załęskiej. Zostali tam bardzo ciepło przyjęci i nagrodzeni nie tylko brawami, ale i 

pysznym poczęstunkiem. 

Premierowy występ dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły miał 

miejsce 22 grudnia 2015 w holu szkoły. 

Małą Dziecinę odwiedzili w stajence Pasterze, Trzej Królowie, a Anioły czuwały nad 

Jej bezpieczeństwem. Całości towarzyszył śpiew kolęd. 

Krótki spektakl miał wprowadzić wszystkich w radosny nastrój Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Występ dla przedszkolaków z życzeniami noworocznymi odbył się 13 stycznia 2016. 

 

 

     BAL KARNAWAŁOWY  

 

22 stycznia odbył się w świetlicy bal karnawałowy. Chętni uczniowie założyli wspaniałe 

kostiumy. Tańcom i śpiewom towarzyszyły zabawy i konkursy. Królem i królową balu zostali 

Nikola Tomczak z klasy 1a oraz Radosław Kozak z klasy 2b. Za najlepszą tancerkę jury uznało 

Weronikę Wróbel z klasy 2b, a miano najlepszego tancerza uzyskał Radosław Bereś  

z klasy 3. Zostały także wybrane najpiękniejsze maski, które uczniowie wykonywali w świetlicy 

kilka dni przed balem. Nagrody zdobyli: Zosia Gucwa z klasy 1a, Martynka Rumszewicz  

z klasy 1a, Emilia Myśliwiec z klasy 1a, Paulina Wybranowska z klasy 2a oraz Radosław 

Bereś z klasy 3.   

 

                                KONKURS PIĘKNIE PISZĘ 

W I Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym Pięknie piszę, którego tematem był list 

do Świętego Mikołaja, laureatami zostali: Daria Konefał z klasy 1b - II miejsce, Zofia 

Gucwa z klasy 1a, Zuzanna Tarnawska z klasy 1b oraz  Karol Bylak z klasy 2a - 

wyróżnienia.  

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody. Serdecznie gratulujemy!  

 

W ŚWIECIE KOTÓW 

27.01.2015 uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez panią Matyldę z Fundacji 

Felineus. Na początku dowiedzieliśmy się o pracy Fundacji. Następnie wykonywaliśmy kocie 

maski. Rozmawialiśmy o zachowaniu kotów, o tym, co lubią, a czego nie i w jaki sposób nam to 

okazują. Przypomnieliśmy sobie, jak prawidłowo opiekować się naszymi pupilami. Poruszyliśmy 

także temat bezdomności kotów i sposoby na jej zapobieganie. Poznaliśmy koci świat w 

zabawach ruchowych - na sygnał zwijaliśmy się w kłębek jak koty. Tworzyliśmy także mapę 

szczęśliwego kota. W ramach podziękowania za ciekawe zajęcia wręczyliśmy Pani album  

z przygotowanymi przez nas rysunkami i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Na koniec 

przekazaliśmy zebraną karmę dla zwierzaków. Mamy nadzieję, że wiele opuszczonych kotków  

i piesków znajdzie kochający dom.  
  Karol Bylak, kl. IIa 



PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 

03.02.2016 odbyło się uroczyste pasowanie na Świetlika uczniów klas I. Najpierw wszyscy wspólnie 

odpowiadali na pytania związane ze znajomością świetlicowego regulaminu. Następnie młodsi koledzy  

i koleżanki musieli sprostać próbom i zadaniom, w których wykazali się refleksem, spostrzegawczością  

i zręcznością. Były to między innymi próba smaku, dotyku, wygimnastykowanego języka. Do ich zadań 

należało także rozwiązać zagadki, szybko zdecydować, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Nad 

wszystkim czuwało jury uczniów z kl. III: Emilia Chmiel, Mateusz Sikora i Jakub Zięba. Pierwszaki 

przeszły wszystkie próby znakomicie, a następnie wspólnie złożyły uroczyste ślubowanie. Na koniec zostali 

pasowani na świetlików przez starszych kolegów z klasy III i otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

               

Wszystkich Pierwszaków witamy w gronie Świetlików! 

 

PRZED WALENTYNKAMI 

 

O miłości kilka słów… 

 

Miłość jest potrzebna na świecie, ponieważ wtedy ludzie się rozmnażają.  

Również dlatego, żeby ludzie sobie pomagali.  
Jagoda Wojdyło kl. 2b 

 

Sądzę, że miłość jest piękna, ale czasem bywa zazdrosna. 
Karolina Jasińska kl. 2b 

 

Myślę, że miłość, to najpiękniejsze uczucie na świecie. 
Maja Szykuła kl. 2b 

 

 

 

 

 

 

  



 Mój Dziadziuś 
 

Mój Dziadziuś ma na imię Mariusz. Nie wygląda jak typowy dziadek z 

bajek, nie nosi okularów, nie jest łysy i nie chodzi z laską. 

 Dziadziu jest superdziadkiem, bo zna się na komputerach, gra z nami w 

piłkarzyki i lubi oglądać „Harrego Pottera”. Poza tym świetnie jeździ na nartach. 

Hobby dziadka to czytanie książek. Ma ich bardzo dużo. Jest śmieszny, kiedy 

panoszy się po kuchni, jak babcia gotuje. Bardzo lubi jeść słodycze, dlatego ma 

taki duży brzuszek, a ja lubię się do niego przytulać. 

 Dziadek jest miły i zawsze uśmiechnięty, lubi żartować. Bardzo kocham mojego dziadka! 

Oliwia Leśko, IIb 

_______________________________________________________________________________________ 

Szkolna sonda 
Zimową sondę przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI. 

1. Czy wyjeżdżasz gdzieś na ferie zimowe?  

tak – 47     nie – 14 

2. Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? 

tak – 44    nie – 17 

3. Czy zjadłeś pączka w Tłusty Czwartek? 

tak – 58    nie – 3 
Natalia Jasińska, Kamila Cieszyńska, V 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Wstrząs mózgu 
Podane powiedzenia (tzw. związki frazeologiczne) uzupełnij nazwami zwierząt, a następnie połącz z 

objaśnieniami. 

1. Drzeć z kimś ………………  a) osoba nieszczera, fałszywa 

2. Mieć …………… w kieszeni b) kłócić się z kimś, sprzeczać 

3. Chodzić spać z ……………  c) ktoś sam z czegoś nie korzysta i nie daje korzystać innym  

4. Biały ……………..   d) chodzić spać bardzo wcześnie 

5. Farbowany ……………….  e) być skąpym, przesadnie oszczędnym 

6. Gruba ………………..  f) bardzo cenna książka, unikatowy egzemplarz 

7. ……………. ogrodnika   g) ktoś wpływowy zajmujący wysokie stanowisko 

 

Aleksandra Rudyk, V 

__________________________________________________________________________ 
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Rzeszowie 

Numer 168. przygotował zespół redakcyjny w składzie: Natalia 

Jasińska, Aleksandra Rudyk, Marta Stasicka, Kamila Cieszyńska, Milena Adamiec, Oliwia 

Leśko, Kajetan Ostrowski, Aleksandra Żelazko oraz dzieci ze świetlicy.  

Opiekun: Elżbieta Szara   Nakład: 70 egzemplarzy              Gazetka bezpłatna 


