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Kogel - mogel 
 6 lutego Piotr Kuźniar (kl. VI) uczestniczył w wojewódzkim etapie konkursu przedmiotowego 

z  języka angielskiego i zdobył tytuł finalisty. 

 W lutym wszyscy uczniowie włączyli się w obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu. 

 9 lutego w Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie odbyły się zawody Międzyszkolnej Ligi Siatkówki 

chłopców. Pierwsze miejsce zajęła trójka naszych reprezentantów: Sebastian Piersiak, Miłosz 

Ramski, Maksymilian Wilk (kl. VI). Trzecie miejsce zdobyła drużyna w składzie: Tomasz Cisek, 

Kacper Cisło, Miłosz Misiuda (kl. VI).  

 10 lutego nasza szkoła gościła dziewczęta z klas IV-VI rzeszowskich szkół, które rozgrywały 

zawody w tenisie stołowym w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. 

 11 lutego pierwszoklasiści z Ib uczcili Dzień Babci i Dziadzia specjalnym programem artystycznym, 

na który złożyły się wiersze, piosenki i tańce. 



 12 lutego w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie nasi reprezentanci rywalizowali w zawodach 

pływackich (Szkolne Igrzyska Sportowe). Miłosz Ramski (kl. VI) był drugi, Marta Stasicka (kl. V) 

zajęła czwarte miejsce, a Kajetan Ostrowski (kl. VI) uzyskał piątą lokatę na swoim dystansie. 

 12 lutego klasa Ia zaprezentowała program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 12 lutego rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny na najpiękniejszą walentynkę. Nagrody 

otrzymali: Maja Sikora (Ib), Daria Konefał (Ib), Antonina Łozińska (IIb). W tym samym dniu 

działała w szkole poczta walentynkowa, zorganizowana przez uczniów klasy VI. 

 13 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie nasi reprezentanci z klas III-VI uczestniczyli 

w  czwartym turnieju z cyklu Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. 

 3 marca w naszej szkole odbyły się Szkolne Igrzyska Sportowe w tenisie stołowym dziewcząt. Nasza 

drużyna zajęła trzecie miejsce. 

 3 marca odbył się finał konkursu „Świetlicowy Omnibus”. Zwyciężył Mateusz Sikora (kl. III), drugi 

był Radosław Kozak (kl. IIb), a trzecie miejsce zajął Cezary Otulak (kl. Ia). 

 4 marca Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie gościła uczestników Międzyszkolnego Konkursu 

Recytatorskiego „Poeci dzieciom” Urszula Wilk (kl. IIa) zdobyła wyróżnienie, a Anna Szwajka (kl. 

Ia) – nagrodę specjalną. 

 5 marca w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie podsumowano konkursy organizowane dla szkół 

podstawowych. Kajetan Ostrowski (kl. VI) zajął drugie miejsce w konkursie „Matematyczne 

origami”, a Piotr Kuźniar (kl. VI) był trzeci w konkursie „Matematyczne rozkosze łamania głowy” 

i  drugi w konkursie „Zimowy mistrz ortografii”.  

 8 marca odbył się pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English is for 

you” dla uczniów klasy szóstej. Do następnego etapu awansowali: Malwina Adamowicz i Piotr 

Kuźniar. 

 8 marca uczniowie z klasy V i VI wzięli udział w szkolnym konkursie mitologicznym „Wśród 

bogów i bohaterów na Olimpie”. Ignacy Ataman i Karolina Leśko (kl. V) awansowali do konkursu 

międzyszkolnego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 17 w Rzeszowie. 

 9 marca uczniowie klas III-VI uczestniczyli w konkursie Maks Matematyczny. 

 10 marca odbył się szkolny etap Konkursu Biblijnego. Zwyciężył Kajetan Ostrowski (kl. VI), drugie 

miejsce zajął Piotr Kuźniar (kl. VI). 

 12 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie odbył się piąty turniej Międzyszkolnej Ligi 

Tenisa Stołowego.  

 10 i 14 marca gościliśmy uczestników Szkolnych Igrzysk Sportowych w siatkówce. Reprezentacje 

dziewcząt i chłopców z klas V-VI naszej szkoły zajęły pierwsze miejsca. 

 2 i 16 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyły się przesłuchania 

uczestników V edycji Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. Naszą szkołę reprezentowali: 

Mateusz Sikora (kl. III) oraz Andrzej Bereś (kl. IV). 

 W dniach 4-16 marca w naszej szkole trwała akcja humanitarna „Dzieci – dzieciom”. Udało nam się 

zebrać 30 kg produktów spożywczych na rzecz dzieci poszkodowanych wskutek konfliktu na 

Ukrainie. 

 17 marca w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie odbyła się IV edycja Międzyszkolnego 

Konkursu Mitologicznego „Z wizytą na Olimpie”.  Nasi reprezentanci spisali się świetnie: Ignacy 

Ataman (kl. V) zajął II miejsce (117 punktów), a Karolinka Leśko (kl. V) była piąta (110 punktów).  

 17 marca uczniowie z klasy III zaprezentowali spektakl pt. „Podróż do Krainy Fantazji”, zachęcający 

najmłodszych do czytania książek. 

 17 marca uczniowie klas II-VI rywalizowali w konkursie „Kangur Matematyczny”. 

 18 marca uczniowie klasy VI wzięli udział w pierwszym etapie międzyszkolnego konkursu języka 

angielskiego „Big Ben”, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie. Do następnego 

etapu zakwalifikowali się: Malwina Adamowicz, Jacek Grabowski, Piotr Kuźniar, Miłosz Ramski. 

 18 marca najmłodsi uczniowie – za pośrednictwem Internetu -  obejrzeli spektakl „O Kasi, co gąski 

zgubiła” w wykonaniu aktorów Teatru Groteska w Krakowie.  

 19 marca członkowie Szkolnego Koła PTTK wzięli udział w wycieczce z cyklu „Powitanie wiosny”, 

która odbyła się w okolicach Dylągówki. 

 19 marca w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie zakończyły się rozgrywki V cyklu 

Międzyszkolnych Turniejów Tenisa Stołowego. Drugie miejsce zdobył Tomasz Cisek (kl. VI), 

a  trzecie miejsce w kategorii dziewcząt młodszych zajęła Patrycja Bobola (kl. IV).  



 21 marca podsumowano szkolny konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki”. Nagrody 

otrzymali: Oliwia Walentek (kl. Ib), Weronika Wróbel (kl. IIb), Daria Sierżęga (kl. V), Witold Dereń 

(kl. V), Maciej Wilk (kl. V). 

 21 marca uczniowie uroczyście powitali wiosnę. W „Zielonym dniu” wszystkie klasy 

zaprezentowały swoją wizję Pani Wiosny oraz wiosenne układy taneczne. W szkolnej bibliotece 

odbył się quiz „Ile wiem o zdrowym stylu życia”.  

 23 marca w naszej szkole odbyły się finałowe zawody siatkówki chłopców Zwyciężyła nasza 

reprezentacja w składzie: Maksymilian Wilk, Miłosz Misiuda, Tomasz Cisek, Sebastian Piersiak, 

Miłosz Ramski, Kacper Cisło.  

 21 i 22 marca Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało „Dni Książki dla Afryki – „MALI 

uczniowie idą do szkoły”. Dochód z kiermaszu książek został przeznaczony na rzecz dzieci z Mali.  

 22 marca piętnaścioro uczniów z klas I-III wystartowało w szkolnym etapie Międzyszkolnego 

Konkursu Ekologicznego. W finale reprezentować nas będą: Urszula Wilk (IIa), Radosław Kozak 

(IIb), Maja Szykuła (IIb). 

 23 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyło się  uroczyste rozdanie 

nagród za udział w przeglądzie prac: „TAK PISZĄ UCZNIOWIE. STUDENT-ŻAK PISZE TAK. 

PODZIEL SIĘ Z INNYMI SWOIM TEKSTEM”. Pierwsze miejsce w przeglądzie w kategorii klas  

I-III zajął Mateusz Sikora (kl. III). 

 31 marca  drużyna dziewcząt z klas V-VI zajęła drugie miejsce w finałowych zawodach Szkolnych 

Igrzysk Sportowych w siatkówce. 

 31 marca przekazano prace plastyczne i literackie wykonane przez naszych uczniów na XV 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej.  

 31 marca Malwina Adamowicz, Piotr Kuźniar i Miłosz Ramski (kl. VI) zakwalifikowali się do finału 

międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „As Podstawówki”. 

 2 kwietnia Emilia Myśliwiec (kl. IIa) zdobyła nagrodę w 10. edycji wojewódzkiego konkursu 

plastycznego „Wiosna w papierowym ogrodzie – Zwiastuny wiosny”. Organizatorem konkursu była 

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie i Polskie Centrum Origami. 
 4 kwietnia odbył się konkurs wiedzy „Mały Omnibus” dla uczniów klas I-III, zorganizowany przez 

panię Ewę Stec. Laureatami zostali: Nikodem Myśliwiec (kl. I), Karol Bylak (kl. II), Mateusz Sikora 

(kl. III). 

 5 kwietnia szóstoklasiści pisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej.  

Obejmował on wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

 7 kwietnia dzieci ze świetlicowego kółka teatralnego wystawiły sztukę pt. „Kopciuszek”. 

 7 kwietnia Piotr Kuźniar (kl. VI) zajął pierwsze miejsce w Konkursie Matematycznym o Puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie. 

 W dniach 8-10 kwietnia drużyna w składzie: Rafał Frąc, Kajetan Otrowski, Maksymilian Wilk (kl. 

VI) uczestniczyła w wojewódzkich eliminacjach XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Zawody odbyły się w Czarnej Górze. Chłopcy zajęli pierwsze 

miejsce i w czerwcu będą reprezentować województwo podkarpackie w finale ogólnopolskim.  

 10 kwietnia w Rzeszowie odbyła się sportowa impreza pt. „Rzeszów biega”. Nasi reprezentanci 

wystartowali w biegach młodzieżowych.  

 12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs 

Plastyczny „Kartka wielkanocna w nietypowym kształcie”. Zuzanna Tarnawska (kl. I) zdobyła 

wyróżnienie. 

 14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 13 w Rzeszowie odbyła się XVI edycja Podkarpackiego 

Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas I-III „I Ty możesz zostać ekologiem”. 

Urszula Wilk (kl. II a) zajęła trzecie miejsce. 

 14 kwietnia klasa piąta wzięła udział w konkursie czytelniczym pt. „Znam polskie legendy”.  

 14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs 

Historyczno – Plastyczny pt. Panowanie Mieszka I w komiksie. W kategorii szkół podstawowych 

Ignacy Ataman, Maciej Wilk (kl. V) zajęli IV miejsce. 

 15 kwietnia Kajetan Ostrowski (kl.VI) został laureatem Konkursu Historycznego, zorganizowanego 

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 15 kwietnia rozegrano turniej badmintona w klasie IV. I miejsce zajęli: Gabriela Zaborowska i Filip 

Szpytma. 



 15 kwietnia odbył się szkolny konkurs historyczny Polska Piastów z okazji 1050. rocznicy chrztu 

Polski. Zwyciężył Kajetan Ostrowski (kl. VI), drugi był Ignacy Ataman (kl. V), a trzecią lokatę zajął 

Arkadiusz Sobczak (kl. V). Spośród uczniów klasy III nagrody otrzymali: Adrian Wróbel i Jan 

Dawid. 

 20 kwietnia Malwina Adamowicz zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka 

Angielskiego „English is for you” dla uczniów klasy szóstej.  Piotr Kuźniar zdobył drugą lokatę. 

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie. 

 21 kwietnia uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki na IX Szkolnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej.  

 21 kwietnia w kinie „Helios” klasa Ia obejrzała film pt. „Księga dżungli”. 

 22 kwietnia drużyna w składzie: Agnieszka Chołody, Wiktoria Chłanda, Tomasz Cisek (kl. VI), 

Witold Dereń (kl. V) wygrała powiatowy etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

i  awansowała do zawodów wojewódzkich.  

 22 kwietnia drugoklasiści obejrzeli spektakl w Teatrze Maska. 

 25 kwietnia nasza reprezentacja zwyciężyła w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

w  siatkówce chłopców. Zawody odbyły się w Leżajsku.  

 26 kwietnia pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. 

 26 kwietnia pierwszoklasiści z Ib obejrzeli widowisko baletowe „Dr Oj-boli” w Filharmonii 

Podkarpackiej w Rzeszowie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Wywiad numeru 
 

Zapraszamy naszych Czytelników do przeczytania rozmowy z Ilonką Syzdek z piątej 

klasy. Ilona gra w Teatrze GRYMAS, działającym przy Teatrze Przedmieście. 

- Cześć, Ilonko! Wiemy, że ostatnio wystąpiłaś w sztuce teatralnej. Opowiedz, od kiedy interesujesz się 

teatrem. 

- Chyba już w przedszkolu marzyłam, aby zagrać w teatrze. Pamiętam, że pewnego dnia zrobiłam 

kukiełki z patyków i papieru. Wykorzystując te rekwizyty, urządzałam w domu przedstawienia dla 

rodziców. 

- A kiedy zaczęłaś chodzić na zajęcia teatralne? 

- Kiedy byłam w drugiej klasie, dowiedziałam się od rodziców o Teatrze Przedmieście. Idąc na 

pierwsze zajęcia, bardzo się stresowałam. A po pół roku zastąpiłam koleżankę grającą główną rolę 

w  spektaklu. Dziś występuję w Teatrze Przedmieście, a moja grupa nazywa się GRYMAS. Ponadto 

przez rok działałam w naszym szkolnym teatrze, a przez dwa lata występowałam w teatrze 

„Pacynka”. 

- Jak często odbywają się próby? 

- Na próby chodzę co tydzień, w każdy czwartek. 

- Czy każdy może się zapisać na te zajęcia? 

- Oczywiście! Jak powiedział nasz reżyser Maciej Szukała, wszyscy są mile widziani. 

- Jakie role już zagrałaś? 

- W drugiej klasie grałam krawcową i księżniczkę. Byłam także narratorem. Obecnie gram w 

spektaklu „Ewa, Ptysia, Gżegżółka i Spółka”, napisanym na podstawie tekstów Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego. 

-  Co daje Ci udział w zajęciach teatralnych?  

- Dzięki nim poprawiłam dykcję, stałam się bardziej śmiała, poznałam wiele fajnych koleżanek 

i  kolegów. Wiem, jak wygląda teatr zza kulis i jak ciężka jest praca aktora. 

- Czy masz tremę przed występem? 

- Mam bardzo dużą tremę przed każdym występem. 

- Ilonko, czy masz jeszcze jakieś inne hobby? 

- Tak, przecież wiecie, że trenuję koszykówkę i siatkówkę. 

- Dziękujemy za ciekawą rozmowę! Życzymy Ci wielu sukcesów artystycznych i sportowych! 

- Dziękuję! 

Aleksandra Wilk, Milena Adamiec, V 



W świecie książek 
Niedawno przeczytałam książkę Agnieszki Stelmaszyk pt. „Kroniki 

Archeo. Skarb Atlantów”. To druga z dziesięciu części przygód małych 

archeologów. 

Głównymi bohaterami tej pełnej przygód powieści są dzieci państwa 

Ostrowskich: utalentowana plastycznie Ania i bardzo mądry Bartek. Ważną 

rolę w utworze odgrywają również pociechy państwa Gardnerów: pewna 

siebie Mary Jane i jej bracia – Jim i Martin. Książka opowiada o tych 

dwóch rodzinach, które postanawiają spędzić wakacje na Krecie. Podczas 

wypoczynku wszyscy świetnie się bawią.  

Pewnego dnia Bartek Ostrowski znajduje na wyspie gemmę ze 

starożytnym wzorem. Okazuje się, ze jest to jedna z pieczęci, prowadzących do Skarbu Atlantów. 

Chłopiec poznaje mieszkankę tamtejszej wioski – Klejto, która włącza się w poszukiwanie skarbu. 

Na Krecie pojawia się grupa archeologów szukających tego samego, co dzieci. Dowódcą 

poszukiwań jest zły Midas, który domyślił się, że mali archeolodzy także szukają skarbu. Złoczyńca 

postanawia wynająć detektywa, który będzie śledził poczynania dzieci i informował go o 

wszystkim. Dzieci muszą złamać tajne szyfry, stawić czoło niebezpieczeństwom i wykazać się 

niebywałą odwagą, by pokonać Midasa i odnaleźć Skarb Atlantów. 

Czy mali odkrywcy pierwsi odnajdą starożytny skarb? A może zły Midas dotrze do niego 

szybciej? Przekonacie się o tym  po przeczytaniu książki „Kroniki Archeo. Skarb Atlantów”. 

Według mnie książka jest znakomita. Akcja trzyma w napięciu do ostatniej strony! 

Zachęcam do jej przeczytania nie tylko młodych czytelników. Uważam, że może 

zainteresować także dorosłych. 

 

Agnieszka Chołody, VI 

_______________________________________________________________________________________ 

Wyprawa po „Dziwne Buty” 
 

W sobotę (na początku ferii), razem z rodzicami i bratem pojechałam po buty. 

To znaczy myślałam, że jadę po buty, bo mama z tatą kupili nie buty -  tylko psa! 

Miała to być dla mnie niespodzianka. 

Po drodze wstąpiliśmy do sklepu, gdzie zobaczyłam maskotkę psa.  Bardzo 

chciałam mieć prawdziwego psa, więc pragnęłam kupić chociaż pluszową zabawkę.  

Rodzice mówili, że może zobaczymy inną fajną zabawkę, ale ja się uparłam i kupiłam 

pluszowego pieska.  

Po zakupach pojechaliśmy do pani, która zamiast butów przyniosła psa! Tak się zdziwiłam! Przez 

całą drogę do domu trzymałam go na kolanach. Nie mogłam się doczekać, kiedy dojedziemy. Jak 

wróciliśmy, bawiłam się z psem. Przez cały czas opiekuję się moim pieskiem, 

bawię się z nim. 

Piesek jest biały w brązowe łaty, mały, wesoły  i nazywa się Rubens. To Cavalier 

King Charles Spaniel. 

Jest superpsem!!!! Kocham go. 

Maja Sikora kl. I b 



Harry Potter i komnata... Oli  

(Opowiadanie frazeologiczne)  

Właśnie leżę na łóżku w swoim pokoju. Marzę o niebieskich migdałach i bujam w obłokach. 

Moim największym marzeniem jest dostanie się do Szkoły Magii w Hogwarcie. Wiem, że to 

niemożliwe, ale z tego powodu nie muszę przecież przestać marzyć... 

Wyobrażam sobie, że siedzę w wielkiej sali i zajadam się przepysznymi przysmakami 

czarodziejów. Teraz podszedł do mnie on, sam Harry Potter, ze swoimi przyjaciółmi: Ronem 

Weasleyem i Hermioną Granger. Hermiona pochwaliła mi się swoją nową książką. Prawdziwy 

biały kruk! Ronald szepnął mi do ucha, że Hermiona jest chodzącą encyklopedią i zjadła wszystkie 

rozumy. Ale mimo takich komentarzy od razu widać, że robi do niej maślane oczy, a ona chyba też 

czuje do niego miętę. Z kolei Harry smali cholewki do siostry Rona.  

Potem nowi znajomi oprowadzili mnie po zamku, mówili o swoich szkolnych problemach. 

Podobno profesor Mcgonagall chce wziąć uczniów do galopu, bo ma z nimi urwanie głowy. 

Przyjaciele opowiedzieli mi też o latach spędzonych w Hogwarcie i zaczęliśmy wspólnie łamać 

sobie głowę nad magicznymi zagadkami... 

‒ Oleńko! ‒ krzyk mamy sprowadził mnie na ziemię. ‒ Miałaś sprzątać w pokoju, a nie 

zbijać bąki. Ale czego ja się spodziewałam, wiadomo, że masz słomiany zapał...  Prędzej mi kaktus 

na dłoni wyrośnie, niż zapanuje tu porządek! Moje nadzieje znowu okazały się płonne...  

Mama, która właśnie weszła do pokoju, spiorunowała mnie wzrokiem, a potem załamała 

ręce. 

‒ Przecież posłałam łóżko... ‒ mruknęłam pod nosem i od razu spiekłam raka, bo zrobiło mi 

się głupio. 

‒ Nie udawaj Greka, bo dobrze wiesz, że jedna jaskółka nie czyni wiosny! Nie rób takiej 

kwaśnej miny, tylko rozejrzyj się wokół. Twój pokój w dalszym ciągu wygląda okropnie, mogłabyś 

choć raz zrobić coś od a do zet... Tak samo jest z konkursami: zgłaszasz się do wszystkich, a potem 

się wycofujesz, bo wolisz gapić się w ekran komputera jak sroka w gnat! ‒ mama wyłożyła kawę na  

ławę. 

‒ Ależ mamo, nie jestem przecież alfą i omegą, a poza tym jeszcze nie upadłam na głowę. 

Przecież sama dobrze wiesz, że sprzątanie to syzyfowa praca... 

‒ Nikt nie oczekuje, żebyś była chodzącą encyklopedią. Nie dolewaj oliwy do ognia. Olu, 

naprawdę przeciągasz strunę! ‒ mama wyszła zdenerwowana, zamykając za sobą drzwi do stajni 

Augiasza. 

Wolałam się już nie odzywać, bo widziałam, że jest nie w sosie, a mogłaby jeszcze dostać 

białej gorączki albo wpaść w szewską pasję. Nie chciałam wyprowadzać jej z równowagi. Biłam się 

jednak z myślami i miałam mieszane uczucia. Dla mamy sprzątnięcie pokoju to kaszka 

z  mleczkiem, dla babci ‒ bułka z masłem, a ja chyba po prostu mam dwie lewe ręce. Mogłabym 

stanąć na rzęsach, a i tak mi się nie uda... W moim przypadku czysty pokój to zdecydowanie 

marzenie ściętej głowy! 

Postanowiłam jeszcze przez chwilę zatopić się w świecie wyobraźni.... 

‒ Olu ‒ powiedział Harry ‒ twoja mama nie szuka dziury w całym, ona chciałaby ci nieba 

przychylić, ale ma cały dom na głowie, zwija się od rana jak w ukropie, cały dzień skacze wokół 

was. 



‒ W dodatku twój mały braciszek to żywe srebro ‒ wtrąciła Hermiona ‒ i mama ma z nim 

prawdziwe urwanie głowy, więc wcale się nie dziwię, że chaos w twoim pokoju działa na nią jak 

czerwona płachta na byka! Podziwiam jej anielską cierpliwość. Na dodatek musi świecić za ciebie 

oczami, gdy babcia was odwiedza.  

‒ Macie rację, sprzątanie pokoju to przecież mój psi obowiązek... Chyba powinnam była 

ugryźć się w język... Zamiast leżeć do góry brzuchem, mogłabym pomóc mamie i być jej prawą 

ręką, żeby chwilę odpoczęła i naładowała akumulatory. A ja ostatnio ciągle mam muchy w nosie 

i  tylko czekam na ochy i achy rodziców, gdy uda mi się przejść na wyższy poziom w grze na 

tablecie... ‒ musiałam uderzyć się w piersi. 

‒ Uszy do góry! ‒ odezwał się Ron. ‒ Czyżbyś zapomniała, że jesteśmy czarodziejami? 

W  Hogwarcie też każą uczniom czytać Mickiewicza i dobrze znamy przysłowie niedźwiedzie! 

‒ Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie! ‒ wykrzyknęli chórem młodzi czarodzieje. 

Przysługa, którą mi wyświadczyli, z pewnością nie była niedźwiedzia! Kurze z szafek 

zniknęły jak kamfora, ścinków na dywanie ani na lekarstwo, a pogniecionych papierów za świecą 

szukać. Wszystkie zeszyty, które wcześniej diabeł nakrył ogonem, stoją na baczność na półce nad 

biurkiem. Poduszki ułożone na łóżku różdżką Hermiony były już tylko wisienką na torcie! 

Harry szczerzył się jak głupi do sera, widząc moje osłupienie.  

‒ No, nic tu po nas, zwijamy żagle ‒ zwrócił się do czarodziejów. 

Trzask! Zerwałam się z łóżka jak poparzona. Ze świata marzeń do rzeczywistości przywołała 

mnie Marta, moja bratnia dusza, która energicznie otworzyła drzwi. Rzuciła okiem na panujący we 

wnętrzu artystyczny nieład i powiedziała: 

‒ Cześć, ten bałagan nie wróży nic dobrego... 

Okazało się, że miała nosa, bo właśnie zajrzała do nas mama i oznajmiła: 

‒ Za godzinę ma tu być błysk, nie wystarczy sprzątnąć po łebkach! W przeciwnym razie 

będziesz cienko śpiewać: do końca roku zero Harrego Pottera ‒ ani książek, ani filmów! 

To był prawdziwy kubeł zimnej wody! Taka kara byłaby gorsza niż męki Tantala. Mama nie 

rzuca słów na wiatr, więc mogłam zapłacić słoną cenę za swoje lenistwo! Trochę sobie plułam w 

brodę, że doprowadziłam mój pokój do takiego stanu, ale cóż, trzeba wziąć się w garść i działać.  

Robota wprost paliła mi się w rękach! Zaczęłam dwoić się i troić, żeby zdążyć na czas. 

Dobrze, że Marta podała mi pomocną dłoń. Znamy się jak łyse konie, zawsze mogę na nią liczyć, 

nie ma długiego języka ani węża w kieszeni, oddałaby mi ostatnią koszulę. Marta pasjonuje się 

sportem, na boisku czuje się jak ryba w  wodzie. A poza tym, podobnie jak ja, uwielbia Harrego 

Pottera, więc doskonale mnie rozumiała. Starannie ułożyłam ubrania w nadgryzionej zębem czasu 

szafie, zamiotłam podłogę, a Marta dokładnie starła kurze i  ułożyła podręczniki na biurku. Zajęło 

nam to niecałe pół godziny, więc mogłyśmy sobie jeszcze spokojnie porozmawiać. Byłam cała 

w  skowronkach, gdy okazało się, że Marta może u mnie dziś dłużej zostać. Oczywiście będziemy 

oglądać ekranizację ostatniej części Harrego Pottera i przeżywać w wyobraźni fantastyczne 

przygody. 

Gdy mama zobaczyła mój pokój, z wrażenia opadła jej szczęka, była po prostu w siódmym 

niebie i  przecierała oczy ze zdumienia. Powiedziała, że w nagrodę zrobi nam na podwieczorek 

najpyszniejsze na świecie pieczone gruszki. I nie obiecywała gruszek na wierzbie, to było istne 

niebo w gębie! A ja nie jestem już chyba czarną owcą w rodzinie, bo teraz i wilk syty, i owca cała! 

 

Aleksandra Rudyk, V 



To i owo ze świetlicy 

 
NAJPIĘKNIEJSZA WALENTYNKA 

 1 marca zostali ogłoszeni laureaci konkursu Najpiękniejsza walentynka. Zwyciężczyniami zostały: 

Maja Sikora z kl. 1b, Daria Konefał z kl. 1b, Antonina Łozińska z klasy 2b. Wyróżnienia otrzymały: 

Zuzanna Tarnawaska z kl. 1b, Patrycja Zagórska z kl. 1b, Zofia Gucwa z kl. 1a oraz Paulina 

Wybranowska z kl. 2a. Piękne walentynki ozdabiały tablicę w holu naszej szkoły.  

 

 

I ŚWIETLICOWY OMNIBUS 

 W dniach 8-10 lutego odbył się I etap konkursu „Świetlicowy Omnibus”. 

Losowaliśmy pytania z różnych dziedzin m.in. języka polskiego, matematyki, 

przyrody, muzyki, historii, języka angielskiego. Każdy uczestnik miał 

możliwość udzielenia dwóch błędnych odpowiedzi, a trzecia niepoprawna 

eliminowała go z konkursu. Rozgrywki rozpoczęli uczniowie klasy 3. 

Zwycięzcą został Mateusz Sikora. Następnie zmierzyli się uczniowie klas 2. 

Walka była bardzo zacięta. Omnibusem  klas 2 zostałem ja. Ostatni byli uczniowie 

klas 1. Walka do końca trzymała w napięciu. Miano Omnibusa zyskał Cezary Otulak z klasy 1a. Omnibusi 

klas 1, 2 i 3 zmierzyli się w II etapie konkursu, czyli w rozgrywce finałowej w dniu 3 marca. 

Świetlicowym Omnibusem został Mateusz Sikora z klasy 3. Mnie udało się zdobyć drugie miejsce, a trzeci 

był Cezary Otulak z klasy 1a. Nagrody i dyplomy zostały wręczone 11 marca. 

Konkurs bardzo nam się podobał i już nie możemy doczekać się kolejnego. 
 

(Radosław Kozak, kl. 2b) 

 

 

   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POECI DZIECIOM 

4 marca ja i Ania Szwajka (kl.1a) brałyśmy udział w Międzyszkolnym Konkursie 

Recytatorskim „Poeci dzieciom”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 

w  Rzeszowie. W naszej kategorii wiekowej (klasy 1-2) występowało szesnaścioro dzieci. 

Poziom był niezwykle wysoki, więc jury miało trudne zadanie, tym bardziej, że mogło przyznać 

tylko jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie. Specjalną nagrodę jurorów otrzymała Ania 

Szwajka. W dodatku Ania recytowała najdłuższy ze wszystkich wiersz –„ Lokomotywę” Juliana Tuwima. Ja 

wybrałam utwór tego samego poety „Ptasie Radio” i zdobyłam wyróżnienie. Obydwie wróciłyśmy bardzo 

zadowolone, z dyplomami i nagrodami. 
 

(Urszula Wilk, kl. 2a) 

  

 

DZIEŃ KOBIET 

 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy wręczyli dziewczynkom przygotowaną 

wcześniej piękną laurkę z życzeniami, imionami wszystkich koleżanek oraz podpisami 

chłopców. Laurka została umieszczona na tablicy w świetlicy. Dziewczynki uczestniczyły 

w  zabawach poprowadzonych przez chłopców. Rozwiązywały rebusy, zagadki, 

wszyscy bawili się w kalambury. Dziewczynki otrzymały także balony               

z ukrytymi wewnątrz życzeniami. 

 



WIOSNA 

 Dnia 22 marca obchodziliśmy w świetlicy Pierwszy Dzień Wiosny.  

Z tej okazji Panie przygotowały dla nas wiele zabaw. Najpierw Pani odczytała nam 

list od Pani Wiosny. Następnie zostaliśmy podzieleni na pięć grup: Niedźwiedzie, 

Krokusy, Żaby, Żonkile i Rzodkiewki. Zadaniem każdej z nich było zebranie jak 

największej liczby punktów w kolejnych konkurencjach.  

 Na początku każda z grup miała za zadanie odgadnąć wiosenne zagadki. 

Następnie bawiliśmy się w kalambury. Było przy tym dużo śmiechu. Później 

otrzymaliśmy do rozwiązania krzyżówkę. Kolejnym zdaniem było rozpoznanie 

z  zawiązanymi oczami - po zapachu, dotyku i smaku - zielonych darów wiosny. Z tym trudnym zadaniem 

poradziliśmy sobie znakomicie. Udało nam się odgadnąć smaki takie jak: pietruszka, koper, seler, 

szczypiorek, a po zapachu - bazylię, miętę, oregano. Na koniec zdobywaliśmy punkty za rozpoznanie 

odgłosów ptaków. Nie było to łatwe zadanie, ale nie daliśmy się pokonać i rozpoznaliśmy bociana, 

dzięcioła, słowika, kukułkę i jeszcze kilka innych. Największą liczbę punktów udało się zdobyć grupie Żab. 

 Odkryliśmy, że Pani Wiosna jest już wszędzie wokół nas, w śpiewie ptaków, w zielonych 

warzywach, przyprawach, we wszystkim, co nas otacza. 

 Osoby, które nie brały udziału w zabawach grupowych, rysowały i pięknie ozdabiały Panią Wiosnę, 

która upiększyła tablicę w naszej świetlicy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



POWITANIE WIOSNY 
 

21 marca w naszej szkole tradycyjnie witaliśmy upragnioną wiosnę. Tego dnia już od rana 

większość uczniów naszej szkoły wyglądała wiosennie dzięki zielonym strojom. Ten widok wywoływał 

uśmiechy zadowolenia i podziwu, gdyż niektóre kostiumy wymagały dużego wkładu pracy, pomysłowości 

i  kreatywności. 

Od godziny 8:00 do godziny 10:35 trwały zwykłe lekcje, ale o 10:45 

klasy zgromadziły się na parterze w holu szkoły. Usiedliśmy na wyznaczonych 

miejscach. Gdy wszyscy się uciszyli, głos zabrała pani wicedyrektor, która 

przywitała przybyłych uczniów i przedstawiła jurorów konkursu na najciekawszą 

kreację Pani Wiosny.  

Po chwili na scenie pojawiły się pięknie wystrojone Panie Wiosny z 

przedszkola i poszczególnych klas. Spacerowały po scenie, a widzowie nagradzali 

je gromkimi brawami. Siostry Jasińskie reprezentujące klasy II b i V w pewnym 

momencie zaczęły rzucać cukierki w stronę publiczności. Zrobiło się chwilowe 

zamieszanie. W nagrodę za piękne przygotowanie do występu Panie Wiosny 

otrzymały kolorowe, smaczne galaretki. Następnie pan dyrektor ogłosił wyniki 

konkursu i stwierdził, że wszystkie dziewczęta zasługują na wyróżnienie. 

Kolejną atrakcją tego dnia były występy tancerek i tancerzy z kolejnych klas. Naszą klasę 

reprezentowały trzy uczennice ubrane w piżamy. Zaprezentowały atrakcyjny układ do skocznej muzyki. Ich 

występ spotkał się z dużym uznaniem widzów. Wszystkie prezentacje bardzo nam się podobały. Następnie 

pan dyrektor rozdał dyplomy wszystkim klasom, po czym wróciliśmy na lekcje. 

Uważam, że takie imprezy powinny być organizowane częściej, ponieważ szkoła to nie tylko 

miejsce nauki, ale też świetnej zabawy. 

Witold Dereń (w imieniu klasy piątej) 

_______________________________________________________________________________________ 

Sportowe To i Owo 
Ostatnie miesiące obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń sportowych. 

Tradycyjnie w miesiącach zimowych rywalizacja sportowa toczyła się w halach 

sportowych. 

Miejscem zmagań w Międzyszkolnej Lidze Siatkówki było Gimnazjum nr 7 

w  Rzeszowie. W rozegranych do tej pory dwóch turniejach „trójek”  z sukcesami grają uczniowie naszej 

„Szóstki”. Drużyna w składzie: Sebastian Piersiak, Miłosz Ramski, Maks Wilk zajęła odpowiednio II i I 

miejsce. Brawo! Druga nasza reprezentacja w składzie: Miłosz Misiuda, Kacper Cisło, Tomek Cisek  

również dobrze się zaprezentowała, zajmując kolejno IV i III miejsce. Z kolei w kategorii czwórek nasze 

dwie drużyny chłopców zajęły I i III miejsce. Kolejny raz pokazaliśmy, że siatkówka jest naszą mocną 

stroną. 

Inną grą zespołową, gdzie zaznaczyliśmy swoją obecność, były Szkolne Igrzyska Sportowe 

w  koszykówce dziewcząt i chłopców. 

Od stycznia, podobnie, jak w latach ubiegłych, trwała rywalizacja w Międzyszkolnej Lidze Tenisa 

Stołowego, która jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Najwyższe miejsca w klasyfikacji 

końcowej zajęli: w kategorii chłopców starszych Tomasz Cisek- II miejsce, wśród dziewcząt starszych na V 

miejscu sklasyfikowana została A.Chołody. Klasyfikacja dziewcząt młodszych: III miejsce Patrycja Bobola, 

IV miejsce - Aleksandra Wilk. Pozostając przy tenisie stołowym, informuję, że w ramach SIS w tej 

dyscyplinie drużyna chłopców w składzie: Miłosz Misiuda, Tomasz Cisek, Mikołaj Małek zajęła I miejsce 

i  tym samym zapewniła sobie awans do kolejnego szczebla rozgrywek. Dziewczęta w składzie: Agnieszka 

Chołody, Roksana Ulak, Milena Adamiec zajęły III miejsce. Na koniec informuję, że Miłosz Misiuda 

reprezentujący AZS Politechnika Rzeszowska został podwójnym mistrzem województwa w kategorii 

młodzików. Tytuł ten osiągnął  w grze drużynowej i deblowej. 

Wszystkim dziewczętom i chłopcom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów! 

 

 Miłosz Misiuda  kl. VI 



SPORT TO ZDROWIE! 
Wiosna zachęca do wyjścia na świeże powietrze i aktywnego spędzenia wolnego 
czasu. Jak przyjemnie i zdrowo wypoczywać? Przeczytacie o tym w wierszach 
uczniów  z klasy II b. 

 
Rower 

Jazda na rowerze 

to jest fajna rzecz. 

Jeśli chcesz się ruszać, 

śmigaj ze mną też. 

Sport to zdrowie! 

Każdy o tym wie. 

No to siadaj na rowerze 

i jedź ze mną gdzieś. 

Koła się kręcą, 

drogą szybko mkniesz. 

Podróż może być długa, 

jeśli tylko chcesz. 

Na rowerze miło spędzisz czas, 

odpoczniesz, zrelaksujesz się. 

Zapewniam cię!                         
 

Patrycja Pacanowska, II b 

 

Piłka nożna 
 

Piłka nożna  the best,  

tak zawsze było i jest.  

Jedno serce, jedno bicie,  

piłka nożna ponad życie. 
 

Piłka jest okrągła,  

a  brameczki  są dwie, 

Wszyscy chcą strzelać gole,  

każdy o tym wie. 

 

Czy jestem w dołku, czy na szczycie, 

Piłkę nożną kocham nad życie. 

Piłka jest tutaj, piłka jest wszędzie, 

Piłka zawsze potęgą będzie. 

 

Tylko nasza, tylko ona,  

zawsze będzie ulubiona. 

Piłka nożna to królowa,  

najlepsza gra sportowa! 
 

Brajan Hasiak- Ostrowski, II b 

Rys. Jagoda Wojdyło 

 

Rowerowa wycieczka 
 

Tyle sportów jest na świecie, 

Sami dobrze o tym wiecie. 

Piłka, futbol, kajakarstwo, 

Mnie zaś kręci dziś kolarstwo. 
 

Koła, szprychy i pedały, 

Górki, szosy i wyboje 

Nieraz męczą nogi moje. 

Ale ja się nie przejmuję, 

Tylko dalej pedałuję. 
 

Gdy widoki są piękniejsze, 

Wtedy robię trasy większe. 

I od domu się oddalam. 

Czuję, że nie wrócę zaraz. 
 

Kiedy pada deszcz i śnieg, 

Rower jest schowany gdzieś. 

Wtedy bardzo tęsknię za nim, 

Chciałabym pojeździć na nim. 
 

Jagoda Wojdyło, I



Szkolna sonda 
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Postanowiliśmy sprawdzić, co na temat ochrony 

środowiska naturalnego wiedzą uczniowie z klas II-VI. W sondzie wzięło udział 112 uczniów. 

1. Czy wiesz, kiedy przypada Dzień Ziemi? 

tak – 48 uczniów  nie – 64 uczniów 

2. Czy lubisz wiosnę? 

tak – 89 odpowiedzi  nie – 23 odpowiedzi 

3. Czy segregujesz śmieci? 

tak – 80 uczniów  nie – 32 uczniów 

 

 

Natalia Jasińska, Martyna Wesołowska, V 
         Wstrząs mózgu 

1. Samica jelenia 

2. Płazy, gady, ptaki i … 

3. Miesiąc rozpoczynający wiosnę 

4. Zwierzę – przyjaciel człowieka 

5. Popularne cukierki z imieniem w 

nazwie 

6. Państwo sąsiadujące z nami na 

południu 

7. Dzieci wyjeżdżają w lecie na … 

8. W związku frazeologicznym: można 

nim rzucić (narząd wzroku) 

9. Popularna marka polskiej czekolady 

na „w” 

10. Pakujemy do nich podróżny bagaż 

11. Popularna zespołowa gra sportowa 

12. Stolica Anglii 

13. W dzień świeci na niebie 

14. Długopis po angielsku 

15. Ptak znad morza 

Aleksandra Rudyk, V  

______________________________________________________________________ 

dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 
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Dereń, Miłosz Misiuda, Martyna Wesołowska, Milena Adamiec, Dominika Szarek oraz 

dzieci ze świetlicy.  

Opiekun: Elżbieta Szara   Nakład: 70 egzemplarzy              Gazetka bezpłatna 


