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Szkolna sonda 
 

Uczniowie z klasy IIIb, IV, V i VI zostali poproszeni o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy segregujesz śmieci? 

Tak – 60 odpowiedzi nie – 20 odpowiedzi 

2. Czy lubisz jeść owoce i warzywa? 

Tak – 68 osób   nie – 12 osób 

3. Czy dokręcasz kran, aby nie marnować 

wody? 

Tak – 71 uczniów   nie – 9 uczniów 

Sondę przeprowadziły: Natalia Jasińska, Aleksandra Wilk VI 



Wywiad numeru 

W tym numerze gazetki możecie przeczytać wywiad z panią Adrianną Kawą, która 

jest wychowawczynią w  świetlicy. 

- Dzień dobry! 

- Dzień dobry. 

- Jak się Pani pracuje w naszej szkole? 

- Bardzo dobrze, głównie dlatego, że lubię pracę z dziećmi. Podoba mi się atmosfera 

panująca w szkole. Nauczyciele i uczniowie są bardzo sympatyczni. Przyznaję jednak, że czasami 

bywa ciężko, szczególnie z powodu hałasu.  

- Czy wcześniej pracowała Pani w innej szkole? 

- Tak, uczyłam języka polskiego, historii, prowadziłam zajęcia logopedyczne i logorytmiczne. 

- Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką? 

- O pracy w szkole marzyłam od dziecka. Bardzo lubiłam zabawy z siostrą, oczywiście w szkołę. 

Drugim zawodem, o którym myślałam, była praca lekarza-kardiologa.  

- Jakie zajęcia w świetlicy lubi Pani prowadzić? 

- Bardzo lubię prowadzić logorytmikę, przygotowywać przedstawienia teatralne, imprezy świetlicowe, 

konkursy. 

- Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 

- W wolnym czasie bardzo lubię czytać książki, chodzić do kina i teatru oraz spotykać się z 

przyjaciółmi. 

- Jakie sporty lubi Pani najbardziej? 

- W szkole najbardziej lubiłam grać w badmintona i ping-ponga. Obecnie jeżdżę na rowerze i rolkach. 

Chętnie oglądam mecze piłki nożnej  i siatkówki, cieszę się z sukcesów indywidualnych sportowców.  
- Czy ma Pani ulubioną książkę? 

- Oczywiście. Moimi ulubionymi książkami jest seria powieści  J.K. Rowling o Harrym Potterze. 

Bardzo lubię do nich wracać. Już nawet nie pamiętam, ile razy je czytałam, za każdym razem 

odkrywając coś nowego. 

- Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 

- Zdecydowanie pierogi ruskie. 

- Gdzie chciałaby Pani spędzić wakacje? 

- Najchętniej pojechałabym do Hiszpanii. Zawsze bardzo chciałam zobaczyć Barcelonę. Nie jestem 

jednak pewna, czy w tym roku uda mi się zrealizować ten plan. 

- Dziękuję Pani za interesującą rozmowę i życzę spełnienia wszystkich marzeń! 

- Dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła Maja Szykuła, IIIb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 To i Owo na sportowo 
Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt z klas V-VI zajęła drugie miejsce w 

półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce, a w finale 

wojewódzkim nasze reprezentantki zajęły bardzo wysoką piątą lokatę. Gratulacje! 

Skład drużyny koszykarek: Natalia Gorzelnik, Ilona Syzdek, Aleksandra Wilk, Milena Adamiec, Kamila 

Cieszyńska, Aleksandra Jakubowska, Natalia Jasińska, Daria Krzanicki, Karolina Leśko, Martyna 

Wesołowska, Gabriela Zaborowska, Julia Chłanda. 

Nasze uczennice odnoszą sukcesy także w siatkówce. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce w Igrzyskach 

Miejskich w tej dyscyplinie i awansowały do półfinału wojewódzkiego. Drużynę siatkarek tworzą: 

Aleksandra Wilk, Ilona Syzdek, Natalia Gorzelnik, Milena Adamiec, Kamila 

Cieszyńska, Natalia Jasińska, Aleksandra Jakubowska, Daria Krzanicki, Marta Stasicka, 

Gabriela Zaborowska. 

        Natalia Gorzelnik, VI 



W świecie książek 
 

Niedawno przeczytałam  serię książek o przygodach Tomka 

Łebskiego autorstwa brytyjskiej pisarki Liz Pichon i z wielką 

przyjemnością mogę je polecić wielbicielom dowcipnej lektury. 

Wszystkie części są równie zabawne i zawierają przygody tych 

samych bohaterów. Główną postacią (jak się zapewne domyślacie) jest 

Tomek Łebski. Książki przedstawiają ciekawe, często śmieszne historie z 

życia chłopca i jego przyjaciół.  

 Narratorem powieści jest Tomek, który na każdej stronie lektury 

rysuje zabawne obrazki (przedstawiające najczęściej nielubianego kolegę z 

ławki lub śmieszne potwory). Ciekawostką jest, że wszystkie ilustracje 

wykonała sama autorka powieści! 

 Czas akcji nie jest dokładnie określony, ale zawsze wiadomo, gdzie chłopiec aktualnie 

przebywa. Najczęściej jest to dom, szkoła lub mieszkanie Darka, jego najlepszego kumpla. 

 Pierwszoplanowymi bohaterami, oprócz Tomka, są jego rodzice. Mama zawsze troszczy się 

o dzieci, a tata często przebywa w swojej chatce i udaje, że coś "naprawia". Tomasz ma starszą 

siostrę Dankę, która ciągle nosi okulary przeciwsłoneczne. Zawsze jest  złośliwa, nudna, ponura i 

nieprzyjemna dla swojego brata. Często pojawiającymi się postaciami są również Darek i Norbert 

(koledzy, z którymi Tomek założył zespół Pzombie) oraz reszta jego klasy, m. in. Asia Paczyńska, 

Marek Meldunkowy, Piotwór i Olga. 

 Postaciami drugoplanowymi są dziadkowie Tomka. Babcia robi "wspaniałe" dania, jak 

babeczki z kiełbasą, tort z grochem i pizzę z czekoladą ‒ już na samą myśl o takich przysmakach 

można stracić apetyt... Za to dziadek załatwił Darkowi, Norbertowi i Tomkowi pierwszy koncert 

Pzombie w Domu Spokojnej Starości „Zielony Liść”. Innym bohaterem jest pan Fermiński (tata 

Darka), który zawsze przeszkadza w próbach zespołu, mówiąc, że chłopcy powinni grać muzykę 

klasyczną. Zabawną postacią jest Kurczak, pies Darka. Pewnego razu zjadł spodenki taty Tomka, 

ale o tym przeczytacie już sami... 

W książce przedstawiono całe mnóstwo przezabawnych zdarzeń, ale gdybym chciała opisać 

każde z nich, skończyłby mi się zeszyt do polskiego! Przybliżę więc tylko jedną historię, a jeżeli 

jesteście ciekawi, jak się skończyła, będziecie musieli odwiedzić naszą wspaniałą szkolną 

bibliotekę. 

 Pewnego razu Tomek wraz z rodzicami wybrał się na targ z mnóstwem rzeczy do sprzedania. 

Gdy mama poszła pooglądać inne towary, tata z synem sprzedali jej starą broszkę za pięć złotych. 

Nazajutrz usłyszeli w wiadomościach, że ozdoba ta jest warta fortunę! Czy udało im się odzyskać 

cenny przedmiot? Co powiedzieli mamie na swoją obronę? Tego dowiecie się z książki! 

Czytając tę lekturę, można popłakać się ze śmiechu! Dzięki dużej liczbie atrakcyjnych 

obrazków tekst czyta się bardzo szybko, a rodzice z pewnością będą z Was dumni, że tak 

błyskawicznie pochłaniacie opasłe tomiska...  

Wszyscy, którzy mają taką możliwość, powinni poznać przygody Tomka 

i jego przyjaciół.  

 

Aleksandra Rudyk,  VI   



 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

Witamina B 

Kto je jajka, chude mięso, nabiał i brokuły, 

Może w lustrze sprawdzić szybko, jak rosną muskuły.  

Witamina B to sprawia – chyba o tym wiecie,  

Pamiętajcie, by na pewno była w Waszej diecie. 

 

Oliwia Walentek, klasa IIa 

 

 

Magnez 

Magnez makroelementem jest ważnym bez liku, 

Można go znaleźć w niejednym składniku. 

Kaszę, otręby i płatki owsiane możemy zjadać na drugie śniadanie. 

Dużo magnezu ma również kakao, co każde dziecko zajada śmiało. 

Wszyscy, którzy chętnie magnez zjadają,  

Zdrowe serduszka i mięśnie mają. 

         Nikodem Myśliwiec, klasa IIa 

 

 

 

Witaminy, minerały,  

humor po nich mam wspaniały. 

Witaminy A i D –  

biegać po nich mi się chce. 

Gdy codziennie je zajadam,  

chętnie do nauki siadam. 

Gdy chcesz zdrowy być jak ryba,  

pij codziennie tran z wieloryba. 

    

Zofia Gucwa, klasa IIa 

       

 

Witaminki  
Jestem sobie zdrowa witaminka, 

Mam na imię C jak Celinka. 

Mój dom to cytrynka –  

Po zjedzeniu jej kwaśna, ale zdrowa minka. 

Moja koleżanka K jak Karolinka, 

To krzepka i zdrowa witaminka. 

Jej domkiem jest smaczna botwinka. 

 

Aleksander Choma, klasa IIa 
 



    Pisać każdy może… 
 

W najnowszym numerze gazetki zachęcamy do przeczytania opowiadań 

fantasy, nagrodzonych w międzyszkolnym  konkursie literackim „Pisać każdy 

może”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17 w Rzeszowie pod 

patronatem Radia Rzeszów. W tym numerze przeczytacie opowiadania Ignacego Atamana i Michała 

Kołodzieja, a w kolejnej gazetce zamieścimy utwór Karoliny Leśko. 

 

Kamień filozoficzny 
Paryż to piękne i tajemnicze miasto. Miejscowi snują wiele opowieści o cudach i świętych,               

o smokach i przerażających bestiach. Jednak najciekawsza z nich jest mało znana. Większość ludzi o niej 

zapomniała, inni uznali ją za mało atrakcyjną. Chodzi o historię kamienia filozoficznego, substancji dającej 

życie i zdolnej przemieniać nieszlachetne metale w złoto. Ten cudowny twór alchemiczny stworzył uczony 

Juliusz Tuzch’e. Niestety, kamień nie przetrwał do naszych czasów. W tym opowiadaniu wyjaśnię, dlaczego 

tak się stało. 

 

Piękna Maria, córka bogatego kupca, dziesięć lat temu nie przypuszczałaby, że wyjdzie za mąż za 

człowieka, który całymi dniami i nocami będzie pracował w swoim laboratorium nad takimi bzdurami, jak 

transmutacja czy eliksiry. Nie uwierzyłaby też, że z takim mężczyzną będzie szczęśliwa. Jednak dziewczyna 

wiodła radosne życie u boku wybitnego uczonego Juliusza Tuzch’e. Mieli dwóch synów i córeczkę: 

Charlesa, Gastona i Fanny.  

 

Pan Juliusz codziennie pracował w swoim laboratorium alchemicznym. Znajdowało się ono             

w podziemiach katedry Notre Dame. Katakumby te pan Juliusz odkrył trzy lata temu, gdy chciał wydrążyć 

pod domem nową piwnicę. Pod koniec pracy wbił kilof tak głęboko, że przyrząd ugrzązł w skale. Pan 

Juliusz ciągnął za trzonek bardzo mocno, a kiedy udało mu się wyciągnąć narzędzie pracy, kawałek ściany 

rozkruszył się, ukazując sieć podziemnych korytarzy. Zwiedzanie ich zajęło uczonemu cały rok. W końcu 

dotarł do podziemi Notre Dame. Znalazł tam niemałą salę, wypełnioną cylindrami miarowymi, lejkami, 

eliksirami i słojami, w których - w specjalnej substancji - zatopiono przeróżne zwierzęta. Po bogatym 

zdobieniu sali pan Juliusz domyślił się, że podziemia należały do króla lub bogatego biskupa.  

 

Pewnego dnia, gdy Maria przyrządzała obiad, do kuchni wpadł pan Juliusz.  

- Kochana żono! Pamiętasz, jak opowiadałem ci o cudownym kamieniu, stworzonym przez Egipcjan, który 

miał moc przemiany metali w złoto?! O tej wspaniałej substancji, z której można wytworzyć eliksir życia?! -

– zapytał podekscytowany.  

- Oczywiście mężu, chodzi o kamień filolologiczny?  

- Filozoficzny! – poprawił żonę pan Juliusz.  

- Ale dlaczego mówisz mi o tym teraz, a na dodatek z takim entuzjazmem?  

- Wyobraź sobie, że właśnie niemal stworzyłem ten kamień! Brakuje mi tylko jednej substancji,                     

a mianowicie złota! To właśnie gram czystego złota spowoduje możliwość przemiany rtęci, ołowiu i innych 

metali w ten drogocenny kruszec! – oznajmił z przejęciem pan Juliusz.  

- Ale gdzie znajdziesz czyste złoto? W dzisiejszych czasach nie ma czystego złota.  

- Mylisz się, moja droga! Czyste złoto można także wytworzyć!  

- Wobec tego na co czekasz, skoro marzysz o tym od miesięcy?!  

- Co racja, to racja! Wrócę, gdy mi się uda.  



Juliusz wypadł z kuchni, zostawiając Marię z obiadem. W tym czasie mały Gaston podsłuchiwał za 

drzwiami i, jak to dziecko, postanowił opowiedzieć chłopcom w szkole o odkryciu swojego ojca. Pan 

Juliusz wrócił do domu z pracowni, gdy żona już spała. 

- Nie będę jej budził, niech śpi. Jutro z samego rana powiem Marii, że udało mi się stworzyć kamień i 

zacząłem wytwarzać eliksir życia. Gdy skończę tę pracę, zacznę przemieniać metale w złoto. Dzięki temu 

eliksirowi będziemy zdrowsi i pożyjemy dłużej. Może trzysta, czterysta lat? – mówił szeptem do siebie pan 

Juliusz.  

Nazajutrz mały Gaston wraz z rodzeństwem poszedł do szkoły. Nie mógł utrzymać języka za zębami 

i od razu zdradził sekret ojca Pierrowi, swemu najlepszemu przyjacielowi.. Następnie opowiedział o 

cudownym kamieniu filozoficznym jeszcze dwudziestu siedmiu innym osobom. W szkole, do której 

uczęszczał syn pana Juliusza, języka francuskiego uczył Paul Violin. Jego pasją, choć nikt tego nie wiedział, 

była alchemia. Niestety, był to człowiek zły i niegodziwy. Gdy usłyszał rozmowę Gastona i Pierre’a o 

kamieniu i jego twórcy, zdecydował, że wykradnie tę niezwykłą rzecz i wykorzysta ją do zapanowania nad 

Francją.  

 

Późną porą, po opracowaniu planu działania, Violin wymknął się w czarną noc. Włamał się cicho do 

domu rodziny Tuzch‘e. Przeszukał dobrze każdy zakamarek. W końcu trafił do piwnicy. Tu znalazł wejście 

do ciemnych korytarzy. Miał ułatwione zadanie, gdyż drogę do laboratorium pan Juliusz oznaczył chustami, 

żeby nie zabłądzić. Po dotarciu do pracowni alchemicznej przestępca rozglądnął się w poszukiwaniu 

kamienia filozoficznego. Wiedział, że musi być czerwony, wielkości kurzego jajka. Zobaczył go! 

Umieszczony na podpórce kryształ, rubinowy jak krew, błyszczał w świetle pochodni umieszczonych w sali. 

Złodziej porwał go szybko i włożył do worka, który wcześniej przygotował. Niespodziewanie poczuł opór. 

Zobaczył, że do kamienia przyczepiona jest rurka, łącząca go z flakonikiem, wypełnionym pięknie 

mieniącym się płynem. Był to eliksir życia! Violin odczepił rurkę, wziął buteleczkę z napojem i czym 

prędzej uciekł z pracowni alchemicznej. Jednak gdy wychodził z domu, potknął się na progu i upadł. Hałas 

obudził mieszkańców. Rodzina Tuzch‘e wbiegła do kuchni. Pan Juliusz, widząc zbira, od razu zrozumiał, że 

ma on w worku kamień, a w ręku eliksir życia, zdolny ożywić rzecz martwą, a żyjącym przedłużyć życie. 

Było już jednak za późno na złapanie bandyty. Paul Violin uciekał do katedry Notre Dame wypełnić drugą 

część swego planu. Wbiegłszy do kościoła, popędził do schodów wiodących na dach katedry. Pan Juliusz 

jak cień podążał za złodziejem. Wkrótce obaj dotarli na szczyt Notre Dame. Tam, wśród straszliwych 

grymasów gargulców, pan Juliusz poczuł strach. Zastanawiał się, dlaczego to tutaj kazał mu biec 

przestępca? Przecież nie ma stąd drogi ucieczki. Jednak szybko zrozumiał plan nauczyciela. Violin 

błyskawicznie wdrapał się na grzbiet jednej z kamiennych bestii i wlał połowę eliksiru do paszczy potwora. 

Ten natychmiast rozpostarł skrzydła! Pan Juliusz ciosem w brzuch wytrącił eliksir łotrowi i złapał 

buteleczkę. Violin wystartował na swym podniebnym wierzchowcu. Nie zastanawiając się długo, alchemik 

Tuzch‘e wlał do pyska drugiego z gargulców eliksir, wskoczył na niego i już pędził obok złodzieja.  

- Nie dasz mi rady! – krzyknął Violin.  

- Sam się przekonasz!  

I z całym impetem runął swoją bestią na gargulca przestępcy. Zaatakowany 

wierzchowiec rozpadł się na pół i wpadł do Sekwany wraz z Violinem i magicznym 

kamieniem.  

 

Smutny pan Juliusz wrócił na szczyt Notre Dame i pozostawił tu swojego rumaka. 

Wiedział, że zaraz wróci on do swej postaci rzygacza, ponieważ kamień filozoficzny 

został zniszczony. Od tej pory zniechęcony Tuzch’e nie zajmował się już alchemią, a o Violinie i 

niezwykłym kamieniu życia pozostała tylko legenda. 

Ignacy Ataman, VI 

 



O KRAINIE PATAPONÓW 

Gdzieś w najgłębszych zakamarkach kosmosu istniała pewna nietypowa planeta. Mieszkali na 

niej Pataponowie – stworzenia bardzo inteligentne, zbudowane w gruncie rzeczy z oka i 

kończyn. Poruszały się w rytm muzyki, który dyktował ich przywódca, używając 

czterech świętych bębnów: Pata – Bębna Siły, Pona – Bębna Odwagi, Dona – Bębna 

Cudów i Chaka – Bębna Korzeni. 

Przywódca Pataponów, zwany Orionem, miał zaprowadzić ich na Kraniec 

Świata, gdzie podobno zamieszkiwała podopieczna Boga Słońca. Kraniec Świata był dla 

tych dziwnych stworzeń obiecanym rajem. Niestety, nikt nie miał pojęcia, jak tam 

dotrzeć. Na dodatek, według legendy,  Krańca Świata strzegł Dettankarmen, mityczny, przypominający psa, 

kolosalny stwór, którego nie sposób było pokonać. Na dodatek mieszkali tam także odwieczni wrogowie 

Pataponów - Karmenowie, humanoidalne stworki z maskami na twarzy. Nie byli oni szczególnie uzbrojeni 

ani wyszkoleni, jednak ich liczebność mogła sprawić duży problem Pataponom.  

 

I. Przygotowania 

Właśnie nastał ranek. Patapony powoli wstawały ze swoich łóżek i wychodziły z namiotów. 

Wojownicy, jak co dzień rano, konserwowali swoją broń przed następną wyprawą, a Orion od ponad trzech 

godzin zgłębiał tajemnice coraz większych ksiąg. Wszyscy przygotowywali się do oblężenia ostatniej 

twierdzy, broniącej Kryształowego Pałacu, czyli miejsca spoczynku legendarnego Dettankarmena. 

 Twierdza ta była nietypowa. Składały się na nią serie wież, broniące szlaku prowadzącego do 

głównego miasta. O sile Karmenów stanowił fakt, że byli oni w posiadaniu magicznego przedmiotu, Laski 

Roscrovie, znanej ze swoich leczniczych atutów. Pataponowie wiedzieli o niej, jednak nawet                        

w najśmielszych snach nie spodziewali się, że kiedykolwiek na nią natrafią. Tymczasem Orion i Dew 

zdawali sobie sprawę z tego, że bardzo im się ona przyda, jeżeli Dettankarmen istnieje i przyjdzie im się        

z nim zmierzyć. Planowali więc atak tak, aby skorzystać z okazji i zdobyć ten jedyny na świecie przedmiot. 

I tu zwolnijmy na chwilę. Kim w zasadzie był Dew? Otóż według pewnej legendy to Patapon, 

który odnalazł zaginiony Bęben Siły – Pata. W nagrodę za uratowanie cennego bębna Orion wręczył mu 

Maskę Niesławy. Różniła się ona jednak od tych teatralnych. Miała omoc przejścia w tzw. Tryb Bohatera. 

Dawał on Dewowi – w zależności od specjalizacji – dostęp do specjalnej mocy.  

Co tymczasem działo się w obozie? Panowało w nim ogromne poruszenie. Z małych 

patapońskich chatek dało się słyszeć dźwięk bicia młotkiem w miecze, krzeszenia ostrzałek, uderzania grotu 

strzały o tarczę. W kilku domkach można było dostrzec magów, zwanych Machoponami, którzy                  

w ogromnym skupieniu wypowiadali zaklęcia. Krótko mówiąc, wszyscy przygotowywali się do walki.  

Tylko w świątyni Oriona jak zawsze panował spokój.  Władca cierpliwie oczekiwał przybycia 

Dewa. Miał do niego pełne zaufanie i wiedział, że przygotuje on wojowników jak nikt inny. 

- Panie, przychodzę z dobrymi wieściami. Nasza armia jest w pełni gotowa – zameldował          

w końcu Dew. 

- To wspaniała wiadomość! Chyba wiesz, przyjacielu, jak ważną rzecz skrywa karmeńska 

twierdza. W razie starcia z bestią, mieszkającą u bram Krańca Świata, możliwość leczenia będzie na wagę 

złota! –  odpowiedział ucieszony Orion. 

II. Nierówna walka 

I stało się! Rankiem następnego dnia Patapony wyruszyły do boju. Dojście do pierwszej wieży 

trwało dwanaście godzin. Orion, wiedząc, że wojownicy muszą zachować siły na najważniejszą walkę, 

zrządził trzygodzinny postój, aby armia mogła się zregenerować. Jednak w trakcie odpoczynku zaatakował 

ich  niespodziewanie konwój Karmenów ze swoją dziesięciotysięczną armią! Nieproszeni goście całkowicie 

zaskoczyli Oriona. Zdezorientowani patapońscy wojownicy rzucili się do broni. Była to niezwykle nierówna 



walka. Oddziały przeciwników gromiły armię Pataponów, która zaczęła w popłochu uciekać, widząc swoich 

martwych towarzyszy.  

 Walka wydawał się być przegrana, gdy nagle Hatapon, czyli żołnierz niosący sztandar 

Pataponów, krzyknął z zachwytu. Dostrzegł on bowiem w obozie wroga pewien magiczny przedmiot. Była 

to Laska Roscrovie w całej okazałości. Szybko zawołał do siebie jednego z Machoponów, który, 

pochwyciwszy laskę, zaczął eksperymentować z zaklęciami. Musiał się spieszyć, gdyż około dwudziestu 

metrów od niego było już karmeńskie wojsko.  

- Pata pata patarara! – zakrzyknął Machopon, ale to zaklęcie nie zadziałało. 

- Pon pon pon pon! U-ha U-ha ha! – lecz i to wołanie również nie przyniosło żadnych efektów. 

- Miyamoto da Masket! – ryknął Machapon w ostatniej chwili. 

I nagle stało się coś zaskakującego! Na dźwięk magicznego zaklęcia patapońskie wojska 

powróciły do życia, zregenerowane i w pełni sił. Cała bitwa zakończyła się astronomicznym łomotem, jakie 

dostali Karmenowie. Do dziś w starych opowieściach wydarzenie to nazywa się Japońskim Oświeceniem, 

ze względu na frazę „Miyamoto”. 

III. Wesoły wstęp z dramatycznym zakończeniem 

Droga do Kryształowego Pałacu stała już otworem. Pataponowie nie posiadali się ze szczęścia. 

Każdy z nich wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać kraniec ich planety. Nikt i nic nie mogło powstrzymać 

ich przed dotarciem do Krańca Świata. A przynajmniej tak im się wydawało.  

Po jednej, jedynej nocy odpoczynku, armia Oriona wyruszyła wprost do paszczy lwa. Twierdza 

wyglądała niesamowicie! Wykonana była z wysokiej jakości kryształu. Wszystkie kolumny przy wejściu     

i na arenie zwieńczone były łukami w stylu gotyckim. Ogrom przepychu onieśmielał skromnych 

patapońskich wojowników. 

Po wejściu niezorganizowanej armii na dziedziniec, brama wiodąca do twierdzy nagle  zamknęła 

się. Echo, które dało się słyszeć z dalekich czeluści, okazało się chrapaniem Dettankarmena!  

IV. Walka z Dettankarmenem 

Nagle rozległ się potężny ryk! Zamknięcie bramy obudziło legendarnego potwora! I wtedy 

rozegrała się scena z piekła rodem. Mierząca pięć metrów wysokości bestia zaczęła siekać swoimi pazurami 

malutkich, patapońskich wojowników. Zmieniając swoją formę i stając się  szamanem, Dettankarmen palił 

żywcem swoich przeciwników. Walka była niewyobrażalnie zacięta. Brak solidnego przygotowania 

wojowników armii Oriona doprowadził tysiące istnień do śmierci. Dettankarmen wydawał się być 

ostatecznym zwycięzcą.  

Tymczasem Dew i Orion, wraz z resztką piechurów, walczyli do końca. I udało im się 

zwycięzyć! Jak? Dew przypomniał sobie, że Dettankarmen, przybierając formę szamana, spala innych. A co 

by się stało, gdyby bestia spaliła siebie? Plan był prosty - Dew musiał wspiąć się na „pochodnię” 

Dettankarmena  i przekierować ją w stronę bestii. Tak też uczynił. Efekt końcowy był oślepiający. I to 

dosłownie. Potwór wyemitował olbrzymie ilości światła, które go zabiło, ale też – niestety - oślepiło jedno 

oko Oriona. Jednak cena ta była warta zapłaty. 

V. I wszyscy żyli długo, szczęśliwie i w KŁAMSTWIE 

 Na samym krańcu świata było pięknie! Oczom ocalałych Pataponów ukazała się cudowna, 

zielona łąka. W oczy rzucała się dróżka, która, wśród traw i kwiatów, prowadziła do platformy zawieszonej 

przy Krańcu Świata. Na jej końcu widniała sporych rozmiarów świecąca kula. Dew i Orion podeszli do niej. 

Ich oczom ukazał się niesamowity widok. Z kuli wyszła sama Bogini Słońca. Była niezwykle piękna. 

Można ją było porównać do Matki Natury. Królowa podarowała Orionowi Pendant Światła, który już po 

wsze czasy miał zapewnić właścicielowi i jego poddanym wieczny spokój. 

Szkoda tylko, że rzekomy Kraniec Świata był tylko wysoko położoną skarpą.  .

  

  

Michał Kołodziej, VI 



To i owo ze świetlicy 
DZIEŃ KOBIET 

      8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy tematyczną 

dekorację na tablicy, a na kółku plastycznym tworzyliśmy zawieszki w wybranym 

przez nas kształcie. Dodatkowo na dziewczynki czekały: kalambury, zagadki językowe, 

konkursy i rozpoznawanie piosenek. Było dużo śmiechu i doskonale się bawiliśmy. 

PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 

10 marca odbyło się uroczyste pasowanie na Świetlika uczniów klasy I. Najpierw 

wszyscy  odpowiadali na pytania związane ze znajomością świetlicowego regulaminu. 

Następnie musieli sprostać próbom i zadaniom, w których wykazali się refleksem, 

spostrzegawczością i zręcznością. Były to między innymi: próba smaku, zapachu, 

rozwiązywanie zagadek, a także decydowanie, czy wypowiedziane przez 

wychowawczynię zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Nad wszystkim czuwało jury wybrane z kl. 

III: Radosław Kozak, Maja Szykuła, Weronika Wróbel, Kinga Radecka oraz Antonina Łozińska. 

Pierwszaki przeszły wszystkie próby znakomicie! Następnie uczniowie złożyli uroczyste 

ślubowanie i zostali pasowani na Świetlików przez kolegów z klasy III. Na koniec otrzymali 

pamiątkowe dyplomy.  

 

QUIZ „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” 

7 kwietnia w związku z obchodzonym w naszej szkole, Dniem Zdrowia wzięliśmy 

udział w świetlicowym quizie o zdrowym stylu życia. Naszym zdaniem było 

samodzielne wypełnienie testu składającego się z kilkunastu pytań otwartych  

i zamkniętych. I miejsce zajął Radosław Kozak z kl. IIIb, II miejsce - Matylda 

Durska z kl. IIIa, a III miejsce - Antonina Kociuba z kl. IIb, Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i upominki, a my nagrodziliśmy ich brawami. 

 

WIOSNA 

21 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zaprezentowaliśmy przedstawienie 

„Opowiedział dzięcioł sowie”. Tego dnia odbył się także Festiwal Zielonej Piosenki,                

w którym wzięli udział zarówno uczniowie ze świetlicy, jak i przedszkolaki. Wszyscy 

byli ubrani we wspaniałe, wiosenne stroje. Wesołe piosenki, które zaśpiewali, 

wprowadziły nas w radosny nastrój. W nagrodę wszyscy uczestnicy otrzymali pyszne, zielone 

galaretki. 

 

WARSZTATY Z MISTRZEM PSZCZELARSTWA 

19 kwietnia wzięliśmy udział w warsztatach poprowadzonych przez mistrza pszczelarstwa pana 

Aleksandra Rębacza, który przybył z Męciny Małej, znajdującej się niedaleko Krynicy 

Zdroju. Jest on  właścicielem pasieki "Boża Iskierka" i na temat pszczół oraz 

produkowanego przez nie miodu posiada wiele ciekawych informacji. Na spotkanie 

przywiózł akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustracje oraz żywe okazy. Cierpliwie i 

wyczerpująco mówił o tym, jak wygląda życie w ulu oraz jaka panuje w nim hierarchia. 

Przedstawił zdrowotne właściwości miodu, zapoznał nas z budową ula. Ogromną atrakcją 

była możliwość spróbowania miodu na wafelkach oraz pyłku kwiatowego. Największe 

zainteresowanie wzbudziły  żywe pszczoły, które mogliśmy oglądać z bardzo bliska. Na zakończenie 

otrzymaliśmy plaster wosku, z którego tworzyliśmy świece. Na wszystkich czekała także 

niespodzianka w postaci słoiczka miodu i pałeczki niekapki oraz certyfikat „Przyjaciela pszczół”. 

Spotkanie bardzo nam się podobało i na pewno zapamiętamy wszystkie informacje przekazane przez 

Pana Rębacza.                                                                             

 

Radosław Kozak, kl. IIIb 



Na turystycznym szlaku… 
 Dnia  25 marca odbył się rajd „Powitanie wiosny” organizowany 

przez PTTK. Trasa biegła z Julina do Rakszawy  i liczyła 10 km. W 

imprezie wzięli udział członkowie Koła PTTK z nasze szkoły. 

Wyjechaliśmy z dworca PKS o godzinie 7:30. Na miejscu przywitał 

nas przewodnik i rozpoczęliśmy wędrówkę – najpierw  przez pole, a potem przez las. 

Byliśmy podzieleni na grupy po dwie szkoły, każda miała swoją trasę. Po drodze 

zatrzymywaliśmy się co jakiś czas, by odpocząć i posłuchać o historii tego miejsca. Po 

przejściu trasy zwiedziliśmy (niestety tylko z zewnątrz) Dwór Julin i wsiedliśmy do 

autokaru, aby pojechać do miejsca zbiórki razem z innymi grupami. Tam zwiedziliśmy 

stadninę, a chętni przejechali się na koniach pod okiem instruktora. Potem zjedliśmy pyszną 

kiełbasę i wypiliśmy gorącą herbatę. Następnie wykonywaliśmy  ekologiczną marzannę i 

wzięliśmy udział w loterii. Na koniec przyjechaliśmy się bryczką i wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do Rzeszowa. Na miejscu byliśmy około 17.00. 

Była to dla mnie druga po „Mikołajkowych marszach na orientację” wycieczka z 

PTTK i bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze ciekawsze! 

Mateusz Sikora, IV 

 
Wycieczka do Eksperymentarium 3Z 

 

3 kwietnia klasa 2b pojechała na wycieczkę do Eksperymentarium 3Z. Tam oglądaliśmy pokazy 

niewidzialnych sił. 

Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawiali nam za pomocą doświadczeń niewidzialne siły, 

takie jak powietrze, prąd, pole elektromagnetyczne. Dowiedzieliśmy się, ile waży powietrze, co to jest 

przyciąganie ziemskie. Widzieliśmy, jak działa Tesla i wywołuje pioruny, dowiedzieliśmy się, jak utrzymać 

piłeczkę pingpongową w powietrzu za pomocą suszarki do włosów, że odkurzacz można wykorzystać nie 

tylko do sprzątania, a także obserwowaliśmy wiele innych ciekawych doświadczeń. 

Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, pani wychowawczyni obiecała, że pojedziemy tam 

jeszcze w przyszłym roku. 

Maja Sikora, kl. IIb 

 

Wycieczka do kina 
 

W piętek 24 marca z całą klasą pojechaliśmy autokarem do Multikina na film pt. 

„Piękna i Bestia”. Ten film opowiada o pięknej dziewczynie, która zakochała się w bestii. 

Bestia była księciem, na którego czarodziejka rzuciła zły czar. Bestia mogła zamienić się w 

księcia, jeśli ktoś się w niej zakocha, zanim z róży opadną wszystkie płatki.  

Uważam, że ten film jest bardzo ciekawy i warto go obejrzeć. Uczy, że nie należy 

oceniać nikogo po wyglądzie. 

Patrycja Pacanowska, III



22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI 
Szanuj Ziemię, szanuj ją,  

Bo to przecież jest twój dom. 

Tu ptaki mieszkają 

I ciągle ćwierkają. 

Gdy nie będziesz rozrzucał śmieci, 

Każdy ptaszek do ciebie przyleci. 

Szanuj więc Ziemię na jej życzenie, 

Bo to jest jej największe marzenia. 

Maciej Sierżęga, IV 

Gdy zatruwasz wodę,  

Zdychają ryby młode! 

Wiktor Maślanka, IV 

 

Przyroda to krzewy i drzewa, 

Przyroda to gęsty las. 

Przyroda to to, co śpiewa, 

Przyroda to to, co rośnie wokół nas. 

Tomasz Adamiec, IV 

Ziemia to nasza piękna planeta, 

Więc dbaj o nią jak o zdrowie. 

Segreguj śmieci i odpady, 

A ona czystym powietrzem i wodą odpowie. 

Gabriela Bryła, IV 

Butelki, plastiki, puszki, papierki. 

Zamiast łąk, parków, lasów – bałagan wielki. 

Przyrodniku mały, przestroga dla ciebie taka: 

Jeśli nie masz gdzie śmieci wyrzucić, 

Włóż je do plecaka. 

Bartosz Płonka, IV 

Żeby zwierzę mieć, 

Trzeba tylko chcieć. 

Trzeba dać mu jeść  

I posprzątać po nim też. 

Za tę dobroć twą, 

Da ci miłość swą. 

Julia Lekowska, IV 

 

Jedz owoce i warzywa, 

Będziesz zdrowy jak ryba. 

Spożywaj często ogórki czy jabłka, 

Nie będzie ci już w jesieni potrzebna zimowa 

czapka. 

Jedz często pomarańcze, banany, marchewki, 

Graj w piłkę, koszykówkę, siatkówkę, 

Będziesz zdrowy. Ja ci to mówię! 

Jan Urban, IV 

By z przyrodą w zgodzie żyć 

Musisz zawsze czujnym być. 

Segreguj plastik, szkło i papier 

Nie siedź ciągle na kanapie. 

Zakręcaj wodę, światło gaś, 

Pamiętaj, by do auta pasażera brać. 

Szanuj zieleń, nie śmieć w lesie, 

A los szczęście ci przyniesie. 

A gdy drzew posadzisz kilka, 

To ocalisz z lasu wilka. 

Gdy te rady zastosujesz, 

Środowisko uratujesz. 

Maksymilian Lutak, IV 

Ziemia, nasza planeta 

Na nasz codzienny uśmiech czeka. 

Dbajmy o nią nie od święta,  

Lecz na co dzień, 

Aby była czysta i piękna. 

Bartłomiej Sitarz, IV 

Przyroda to nasz świat, 

Więc żyj z nią za pan brat. 

Chroń ją, sprzątaj, odpady segreguj. 

Śmieci mają swoje miejsce, 

Więc je wyrzuć jak najprędzej. 

Emilia Duda, IV 

 

Pamiętaj, człowieku młody, 

Aby szanować wytwory przyrody. 

Gaś światło, zakręcaj wodę. 

Wtedy chronisz przyrodę! 

Oliwia Bober, IV 

Psy, pamiętaj, są jak ludzie, 

Nawet te, co siedzą w budzie. 

Nawet te, co łańcuch mają, 

Nawet te, co nas nie znają. 

Mimo to nas wciąż kochają,  

Nawet gdy głośno szczekają. 

Więc pamiętaj, przyjacielu: 

Swoim psem się opiekuj! 

Mateusz Sikora, IV 

Pamiętajcie wszystkie dzieci, 

By nie wyrzucać wokoło śmieci. 

Dbajcie o swoje środowisko: 

O rzekę, las i pastwisko. 

Adrian Wróbel, IV 

 



Wstrząs mózgu 
1. Cierpią, gdy nie dbamy o środowisko 

2. Czerwony owoc podobny do poziomki. 

3. Włącza się je wieczorem 

4. Rosną w nim grzyby 

5. Wrzucasz do niego śmieci 

6. Szlachetny lub ziemny, dzięki niemu działa 

kuchenka 

7. Nadeszła po zimie 

8. Mineralna w butelce 

Oliwia Bober, IV 

 

 

1. Stosujemy go, gdy wrzucamy odpady do odpowiednich pojemników 

2. Zielony owoc z brązową, włochatą skórką 

3. Inaczej śmieci 

4. Najkrótszy miesiąc 

5. Duży ptak z czerwonymi nogami 

6. W tym kraju panuje Elżbieta II 

Ignacy Ataman, VI 
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