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                           Szkolna sonda 
Na nasze pytania odpowiadali uczniowie klas IV-VI. 

1. Czy wyjeżdżasz na wakacje? 

tak – 48 osób   nie – 7 osób 

2. 2. Czy lubisz wakacje? 

tak – 52 odpowiedzi   nie – 2 odpowiedzi 

3. Czy jesteś zadowolony ze swoich ocen na koniec roku szkolnego? 

tak – 36 uczniów   nie – 20 uczniów 

Sondę przeprowadziły: Martyna Wesołowska, Milena Adamiec VI 



Wywiad numeru 

Wielu uczniów naszej szkoły odniosło w tym roku szkolnym liczne sukcesy. Do 

grona laureatów konkursów należą między innymi uczniowie klasy szóstej: 

Aleksandra Rudyk i Arkadiusz Sobczak, którzy opowiedzieli nam o swoich 

najważniejszych osiągnięciach. 

- Olu, zajęłaś pierwsze miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

"Ptaki Cudaki" za pracę w formie przestrzennej. Jak wpadłaś na pomysł swojej pracy? 

- Co do pomysłu, nie miałam trudności. Weszłam do szatni, zobaczyłam, 

że w szafce mam wiele zakrętek i mnie olśniło! Już wiedziałam, że nie 

zrobię przeciętnej pracy. 

- Jak przebiegała praca nad tworzeniem Ptaka Cudaka?  

- Znakomicie! Tylko najpierw musiałam objechać całe miasto w celu 

znalezienia kleju na gorąco. Pracę robiłam w towarzystwie mojej 

najlepszej przyjaciółki Marty, która również wykonywała swojego Ptaka 

Cudaka. Zjadłyśmy przy tym trochę cukierków, z których papierki były 

potrzebne do projektu Marty. 

- Czy spodziewałaś się pierwszego miejsca w konkursie międzynarodowym? 

- Nie, nie spodziewałam się. Początkowo myślałam, że jest to konkurs wojewódzki i że mam szansę 

najwyżej na wyróżnienie. Najlepsze było to, że któregoś dnia przyszłam jak zwykle rano do szkoły i 

od razu dowiedziałam się, że zajęłam pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie 

plastycznym. Byłam w szoku! 

- Olu, dziękuję za rozmowę, gratuluję ci sukcesu i życzę kolejnych! 

Z Aleksandrą Rudyk rozmawiała Martyna Wesołowska (VI) 

- Cześć Arek! Jesteś finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, organizowanego 

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Od kiedy uczysz się języka angielskiego? 

- Już w przedszkolu uczyłem się angielskiego, ale wtedy jeszcze go nie lubiłem. 

- Skąd pomysł na dodatkową naukę języka angielskiego i udział w tak trudnym konkursie? 

- Na dodatkowe lekcje zapisali mnie rodzice. Dzięki nim polubiłem ten język. W konkursie 

przedmiotowym wystartowałem, aby sprawdzić swoje umiejętności. 

- Jak przygotowywałeś się do konkursu? 

- Przede wszystkim uczęszczałem na dodatkowe lekcje. Poza tym często w wolnym czasie czytam 

angielskie książki albo próbuję lepiej poznać gramatykę tego języka. Często słucham piosenek w 

języku angielskim. Staram się zrozumieć, o czym są. Gdy czegoś nie rozumiem, sprawdzam 

tłumaczenie w Internecie. W języku angielskim najtrudniejsze jest dla mnie słownictwo, ponieważ 

jest to język z największym chyba zasobem słów. 

- Co sprawiło ci największą trudność podczas konkursu? 

- Konkurs przedmiotowy składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. 

Dwa ostatnie etapy odbywały się w soboty. Według mnie najtrudniejsze było zadanie na trzecim 

etapie, a dotyczyło wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

- Arku, jeszcze raz gratuluję ci tytułu finalisty. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Cześć! 

 

Z Arkadiuszem Sobczakiem rozmawiał Witold Dereń (VI) 



Osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, mogą się pochwalić licznymi sukcesami w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych. O wszystkich osiągnięciach możecie przeczytać na stronie 

internetowej naszej szkoły. Poniżej wymieniamy tylko te sukcesy, które uczniowie klas I-VI 

odnieśli w konkursach i zawodach międzyszkolnych od września 2016 do czerwca 2017 roku.  

XII edycja Wojewódzkiego Miejskiego  Konkursu „Rzeszów - moje miasto” 

Maja Sikora (IIb) – II miejsce w konkursie literackim na legendę o Rzeszowie 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze zakątki naszego regionu”, „Znaczek 

pocztowy z Rzeszowa” 

Adrian Piętowski (IIb) – wyróżnienie 

Finał XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 

Drużyna w składzie: Aleksandra Wilk (VI), Maciej Sierżęga, Adrian Wróbel (IV) – V miejsce  

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 

Maja Szykuła (IIIb) – I miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki „Leon”  

Łukasz Łoziński (IIIb) – II miejsce 

Nikodem Myśliwiec (IIa), Cezary Otulak (IIa), Nikodem Prokop (IIIa) – III miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Jesteśmy bezpieczni w sieci” 

Michał Kołodziej (VI) - wyróżnienie  

X Edycja Konkursu Nauk  Przyrodniczych „Świetlik”  

Maja Sikora (IIb) - nagroda 

Adrian Mucha (IIa), Maciej Sierżęga (IV), Mateusz Sikora (IV) - wyróżnienia 

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Zostań mistrzem słowa”, pod honorowym 

patronatem prof. Jana Miodka i Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Aleksandra Rudyk i Maciej Wilk (VI) – wyróżnienia 

Finał IX Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klasy IV Friendly English 

Mateusz Sikora (IV) – I miejsce 

Maksymilian Lutak IV) – II miejsce 

Konkurs matematyczny „Kangur 2017” 

Radosław Bereś (IV) - wyróżnienie 

Adrian Wróbel (IV) - wyróżnienie 

Międzyszkolny konkurs matematyczny „Mały Pitagoras” 

Arkadiusz Sobczak (VI) – III miejsce 

Ignacy Ataman (VI) - wyróżnienie 

IX edycja Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Uczeń Ratowniczek”  

Drużyna w składzie: Maja Szykuła, Weronika Wróbel, Miłosz Chłanda, Radosław Kozak (IIIb) – I miejsce 

w kategorii klas młodszych 

Konkurs MAM TALENT  (Akademia Przyszłości) 

Sylwester Zięba (IV) – I miejsce 

Kamila Ziemba (IIIa) i Nikola Ziemba (IIIb) – III miejsce 

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce 

Drużyna dziewcząt z klas V-VI - V miejsce  

Międzyszkolny konkurs „Matematyczny As 2017” 

Arkadiusz Sobczak (VI) - laureat  

XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus” dla uczniów klas trzecich 

Radosław Kozak (IIIb) – III miejsce 



Wojewódzkie eliminacje XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-

Krajoznawczego PTTK 

Drużyna w składzie: Aleksandra Wilk (VI), Maciej Sierżęga, Adrian Wróbel (IV) – I miejsce  

Maciej Sierżęga (IV) – I miejsce w rowerowym torze przeszkód  

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Z motylami witamy wiosnę” 

Patrycja Zagórska (IIb), Dawid Cieszyński (IIb) - wyróżnienia 

Drugi etap wojewódzkiego konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” 

Ignacy Ataman, Arkadiusz Sobczak i Maciej Wilk (VI) - laureaci 

Finał Miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

Drużyna w składzie: Aleksandra Wilk, Gabriela Zaborowska, Witold Dereń, Adrian Wróbel – III miejsce 

Witold Dereń – I miejsce w klasyfikacji indywidualnej 

Finał międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „Big Ben”  

Arkadiusz Sobczak (VI) – laureat 

Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce 

Drużyna dziewcząt z klas IV-VI – II miejsce 

XI edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Wiosna w papierowym ogrodzie” 

Maja Sikora (IIb) - nagroda  
Międzyszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny pt. „Odnawialne źródła energii”  

Maksymilian Sierżęga (IIIb) – wyróżnienie 

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kukiełki, pacynki, marionetki” 

Michalina Salach (IIa) - wyróżnienie 

Międzyszkolny konkurs literacki pt. „Pisać każdy może…”  

Karolina Leśko, Ignacy Ataman i Michał Kołodziej (VI) - nagrody za opowiadania fantasy  

Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego 

Arkadiusz Sobczak (VI) – finalista 

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ptaki Cudaki”  

Aleksandra Rudyk (VI) - I miejsce w kategorii klas IV-VI za pracę w formie przestrzennej 

Konkurs plastyczny „Czyste wody – zdrowe ryby” 

Adrian Piętowski (IIb) - wyróżnienie   

XVII edycja Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla klas I-III  „I Ty możesz 

zostać ekologiem” 

Urszula Wilk (IIIa) – III miejsce 

VI Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Z wizytą na Olimpie” 

Ignacy Ataman (VI) – I miejsce 

Karolina Leśko (VI) – V miejsce 

Międzyświetlicowy Konkurs „W zdrowym ciele, zdrowy duch. Higiena ważna sprawa” 

Adrian Piętowski (IIb) - nagroda 

Patrycja Zagórska i Maja Karabanowska (IIb) - wyróżnienia 

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „English is for you”  

Arkadiusz Sobczak (VI) - I miejsce 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Znaczek z dalekiej podróży – Azja”  

Patrycja Zagórska (IIb) – II miejsce 

Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce 

Drużyna dziewcząt z klas V-VI – II miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie 

Ignacy Ataman (VI) – II miejsce 

VI Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania 

Urszula Wilk (IIIa) - wyróżnienie  



VIII Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne Origami” 

Maciej Sierżęga, Mateusz Sikora (kl, IV)  - wyróżnienia 

Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Poznaj Profesora” 

Ignacy Ataman (VI) - II miejsce 

Igrzyska Miejskie – Mini Koszykówka Dziewcząt Szkół Podstawowych 

Drużyna dziewcząt – I miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna w kategorii szkół podstawowych  

Ignacy Ataman i Karolina Leśko (kl. VI) - laureaci  

IV Memoriał Zenona Jaracza w konkurencji: łuki klasyczne 

Oliwia Leśko (IIIb) - III miejsce  

Ogólnopolska Olimpiada z matematyki Pionier 2016 

Radosław Bereś (IV) - wyróżnienie  

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z matematyki „Leon” 

Arkadiusz Sobczak (VI) – laureat 

II Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny „Pięknie piszę”  

Jagoda Nowak (IIa) - wyróżnienie  

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Gwiazdo świeć, kolędo leć, misterium niech się dzieje…” 

Ignacy Ataman (kl. VI) – I miejsce  

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Choinkowe cuda wianki”  

Jagoda Nowak (IIa) - nagroda 

Daria Konefał (IIb) – wyróżnienie 

Konkurs międzyświetlicowy pt. „Moja Magiczna Kraina” 

Marcelina Motowidełko (IIb) – I miejsce 

Dawid Cieszyński (IIb) – II miejsce 

Mikołajkowe marsze na orientację  

Wiktor Drzał, Dominik Trzyna (IIIb) – I miejsce 

VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Bezpieczna droga do szkoły” 

Maja Sikora (IIb) – I miejsce w kategorii uczniów klas drugich 

Radosław Kozak (IIIb) – II miejsce w kategorii uczniów klas trzecich 

Adam Miąsik (I) – wyróżnienie w kategorii uczniów klas pierwszych 

IX Międzyszkolny konkurs PTTK „2016 - Wędruj z nami ojczystymi szlakami” 

Aleksandra Wilk (VI) - I miejsce w teście wiedzy 

Adrian Korbecki (VI) – III miejsce w teście wiedzy 

Drużyna: Filip Idzik, Aleksandra Wilk, Adrian Korbecki (VI) – I miejsce w kategorii „Plakat – Wędruj z 

nami ojczystymi szlakami” 

Jesienne Drużynowe Marsze na Orientację 

Szymon Jakubowski (VI), Szymon Salach (V) – II miejsce 

Igor Drzał (VI), Michał Kołodziej (VI) – III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel – Zwierzak” 

Nikola Tomczak (kl. IIa) - wyróżnienie 

_______________________________________________________________________________________ 

„Wordsnake” – „Wąż wyrazowy” 

14 czerwca odbyła się finałowa rozgrywka klas trzecich „Final fight” w grze z języka angielskiego 

„Wordsnake” - „Wąż wyrazowy”. Tytuł „The Champion of Wordsnake” otrzymał Brajan Hasiak-Ostrowski 

(IIIb).      Gratulations Brajan! 

p. Małgorzata Maczuga 



To i owo ze świetlicy       
 

II ŚWIETLICOWY OMNIBUS 

W II edycji konkursu Świetlicowy Omnibus zmierzyli się uczniowie klas 

II i III. Uczestnicy losowali pytania z różnych dziedzin. Mogli udzielić dwóch 

błędnych odpowiedzi i raz zmienić pytanie. Rywalizację rozpoczęli uczniowie 

klas II. Zwyciężyła Anna Szwajka z kl. IIa. Drugie miejsce zajęła Maja Sikora z kl. 

IIb, a trzecie - Cezary Otulak z kl. IIa. Następnego dnia w walce o tytuł Omnibusa zmierzyli się 

uczniowie klas III. Pierwsze miejsce zajął Nikodem Prokop z kl. IIIa, drugie - Karolina Jasińska z 

kl. IIIb, a trzecie - Maja Szykuła z kl. IIIb. Ania zmierzyła się w rundzie finałowej z Nikodemem. 

Walka była bardzo wyrównana i zacięta. Oglądaliśmy jej przebieg z zapartym tchem. Zwyciężyła 

Ania, uzyskując miano Świetlicowego Omnibusa. 

 

TEATRZYK MATEMATYCZNY 

17 maja uczniowie z klasy IV wraz z panią Agnieszką Solecką—nauczycielką 

matematyki, zaprosili nas do udziału w teatrzyku matematycznym. Oglądaliśmy 

przedstawienie kukiełkowe „Kopciuszek”, a naszym zadaniem było jak najszybsze 

odpowiadanie na pytania zadawane w trakcie trwania teatrzyku. Wszyscy świetnie się 

spisali. Następnie wypełnialiśmy matematyczne kolorowanki. Tydzień później 

kontynuowaliśmy naszą przygodę z matematyką. Tym razem pani Agnieszka Solecka pokazywała 

nam bryły geometryczne, a my tworzyliśmy je za pomocą rurek i plasteliny. Doskonale się przy tym 

bawiliśmy. 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA W OBIEKTYWIE” 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” nastąpiło 8 

czerwca. Wszystkie zdjęcia były piękne i oddawały uroki wiosennej przyrody. Jury miało 

trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Nagrody w konkursie otrzymali: Mikołaj Winczura z 

kl. IIb, Joanna Burzyńska z kl. Ia oraz Antonina Łozińska z kl. IIb, wyróżnienia: Jagoda 

Nowak z kl. IIa, Oliwia Bober z kl. IV, Sylwia Jasińska z kl. Ia. Gratulujemy. 

 

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS WIEDZY „OMNIBUS KLAS III” 

5 maja wraz z koleżanką z klasy, Mają Szykułą, pojechaliśmy do Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Rzeszowie, by wziąć udział w konkursie wiedzy „Omnibus klas 

trzecich”. Naszym zadaniem było rozwiązać test, który zawierał pytania m.in. z języka 

polskiego, matematyki, przyrody. Niestety, nie udało nam się zdobyć nagród. Maja zajęła 7 miejsce, 

a ja - 11. Konkurs był bardzo fajny, ponieważ mogliśmy sprawdzić siebie i swoją wiedzę. 

 

Radosław Kozak, kl. IIIb 

ŚWIETLICOWA OLIMPIADA 

W czerwcu braliśmy udział w corocznej Olimpiadzie Świetlicowej. W konkurencjach 

sportowych staraliśmy się osiągnąć jak najlepsze wyniki i zdobyć upragniony medal. Pierwsze 

miejsca w poszczególnych dyscyplinach zajęli: 

 Bieg na wytrzymałość – Nikodem Dudek (IIa) oraz Karolina Jasińska (IIIb) 

 Slalom z kozłowaniem piłki – Radosław Bereś (IV) 

 Rzuty do kosza –Nikodem Myśliwiec (IIa) 

 Skakanie na skakance – Matylda Durska (IIIa) 

 Rzuty do celu – Brajan Hasiak-Ostrowski (IIIb) 

 Slalom z jeżem przy pomocy kija hokejowego – Cezary Otulak (IIa) 

 Slalom z woreczkiem na głowie – Nikodem Dudek (IIa) 

 Kręcenie hula-hopem – Oliwia Walentek (IIa) 



 Mecz piłki nożnej – drużyna w składzie: Nikodem Dudek (IIa), Nikodem Myśliwiec (IIa), 

Adrian Mucha (IIa), Kacper Zarzyczny (Ia), Szymon Krzanowski (Ia), Filip Wiglusz (IIb). 

 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali medale. 

 

SUPERŚWIETLIK 

Jak co roku od września do czerwca walczyliśmy o tytuł Superświetlika. Aby zwyciężyć 

należało zdobyć jak najwięcej sprawności w kategoriach: Czyścioszek, Sowa mądra 

głowa, Artysta malarz, Sportowiec. Zwyciężczyniami zostały: Zofia Gucwa z kl. IIa 

oraz Nikola Tomczak z kl. IIa. Dziewczynki zebrały najwięcej świetlicowych sprawności i 

dzięki temu uzyskały miano Superświetlików. Otrzymały dyplomy i nagrody. Pozostałym życzymy 

powodzenia w następnym roku szkolnym. 

________________________________________________________________________________ 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 

 
 

 
Okres wakacji to czas wypoczynku i zabaw. Warto jednak,  

abyście pamiętali o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać: 

1. Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni. 

2. Mów rodzicom dokąd wychodzisz, a po zmroku nie opuszczaj domu bez opieki osoby 

dorosłej. 

3. Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku idź lewą stroną 

pobocza. 

4. Wybierając się na wycieczki rowerowe, sprawdź, czy twój rower jest sprawny oraz pamiętaj 

o kasku i ochraniaczach. 

5. Kąp się tylko w miejscach dozwolonych i oznakowanych oraz przestrzegaj regulaminu 

kąpieliska. 

6. W góry wychodź tylko pod opieką osoby dorosłej, załóż odpowiedni strój na zmienną 

pogodę i przygotuj pożywny prowiant. 

7. W obcym miejscu nie oddalaj się od swoich opiekunów. 

8. W słoneczne dni pamiętaj o nakryciu głowy oraz piciu wody. 

9. Zapamiętaj numery alarmowe: 999- pogotowie ratunkowe, 998- straż pożarna, 997- policja, 

112- uniwersalny numer alarmowy. 

10.  Po wakacjach wróć w pełni sił do szkoły!   

 

 

 



     

 

Na turystycznym szlaku… 
 9 czerwca 2017 roku klasa szósta, do której uczęszczam, 

wybrała się na wycieczkę do Krakowa. O godzinie 5.45 

uczniowie zgromadzili się przed szkołą. Świeciło słońce i 

zapowiadał się piękny dzień. Naszymi opiekunkami były panie: Agnieszka Solecka i Monika 

Grędziak.  

 Autokar miał przyjechać o godzinie 6.00, jednak spóźnił się aż o 50 minut! 

Wyjechaliśmy więc dopiero o 7.00. Do Krakowa jechaliśmy dwie godziny. Po przyjeździe 

do dawnej stolicy Polski autokar zaparkował przy ul. Tynieckiej przed Parkiem Edukacji 

Globalnej – Wioski Świata. W tym miejscu można poznać warunki życia ludzi na 

wszystkich kontynentach. Nasza przewodniczka była miła i posiadała obszerną wiedzę.  

Najpierw odwiedziliśmy Peru. Weszliśmy do domu z blachy. Byłem w szoku, nie 

mogłem uwierzyć, że ludzie mogą tak mieszkać. W tym miejscu zorganizowano nam 

warsztaty, musieliśmy ułożyć mapę Ameryki Południowej. Potem obejrzeliśmy zeszyty 

peruwiańskich dzieci. Okazało się, że muszą pisać bardzo starannie i pięknie, w przeciwnym 

razie nauczyciel nakazuje im przepisanie notatek. 

Następnie powędrowaliśmy do Ghany w Afryce. Weszliśmy do niedużych, okrągłych 

budynków. Dowiedzieliśmy się, że mają kolisty kształt, ponieważ mieszkańcy Afryki 

wierzą, że w kątach mieszkają duchy! Obejrzeliśmy dom mieszkalny i kościół. Zachwyciło 

mnie piękne tabernakulum z drewna, wykonane na kształt domów tubylców.  

Kolejnym punktem naszej wędrówki był dom Papuasów, zrobiony z gałęzi bambusów. 

Ciekawostką był brak okien. Przewodniczka opowiedziała nam o życiu mieszkańców Papui 

Nowej Gwinei.  

Później udaliśmy się do mieszkania Mongołów. Była nim okrągły, płócienny namiot 

wsparty na drewnianym szkielecie. Dowiedzieliśmy się, że wchodząc do domu w Mongolii, 

nie należy zdejmować czapki, nie wolno nadepnąć na próg. Trzeba też poruszać się do domu 

w ustalonym porządku: należy skierować się w prawą stronę namiotu, gdzie znajduje się 

salon, dalej jest sypialnia, a na środku – kuchnia. 

Potem weszliśmy do igloo. Wejście było bardzo niskie, więc musieliśmy iść 

przygarbieni. Na podłodze leżały skóry reniferów i dzików. 

Na koniec zwiedziliśmy indiańskie tipi. Jest to namiot wsparty na drewnianym palu, 

znajdującym się w środku. W tipi mogliśmy założyć czapkę szamana, zrobioną ze skóry i 

ozdobioną rogami bizona. 

Po obejrzeniu wiosek z różnych stron świata pożegnaliśmy naszą przewodniczkę i 

wyruszyliśmy autokarem w stronę Starego Miasta. Po zjedzeniu obiadu udaliśmy się do 

Krakowskiej Manufaktury Czekolady, mieszczącej się przy placu Mariackim. Tam 

uczestniczyliśmy w warsztatach robienia czekoladek. Na koniec sympatyczny pan, który 

prowadził zajęcia, malował czekoladą obrazki i napisy na naszych twarzach i dłoniach.  

Po wyjściu z manufaktury mieliśmy trochę czasu na kupienie pamiątek, a potem 

wyruszyliśmy w drogę powrotną. Podróż minęła szybko i już o 18.00 byliśmy przed szkołą, 

gdzie czekali na nas rodzice. 

Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana, cieszę się, że pojechałem do Krakowa. 

Wszystkim radzę odwiedzić to miasto! 

Ignacy Ataman, VI 



8 czerwca wraz z dwoma chłopcami z klasy czwartej – Adrianem 

Wróblem i Maćkiem Sierżęgą – pojechałam na czterodniowy finał 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – 

Krajoznawczego w Ustrzykach Dolnych. Do turnieju 

przygotowywaliśmy się ponad pół roku.  

Przed szkołą spotkaliśmy się o 9.30, a potem pod opieką pani 

Agnieszki Fryzeł, pojechaliśmy na konkurs. Przez całą drogę 

powtarzaliśmy wszystkie ważne materiały. Na miejsce dotarliśmy około 

13.00. Na wstępie dostaliśmy od organizatorów drobne upominki i 

zakwaterowaliśmy się w hotelu. Ponieważ bardzo interesuje nas krajoznawstwo, więc po posiłku 

postanowiliśmy zwiedzić Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zobaczyliśmy tam dużo 

pięknych zdjęć przedstawiających bieszczadzkie krajobrazy i wystawę zwierząt, które żyją w tych 

górach. 

Następnie wróciliśmy do hotelu i przywitałam się z dziewczynami z Wielkopolski, z którymi 

dzieliłam pokój. O 22.00 poszłam spać i z niecierpliwością czekałam na jutrzejszy dzień. 

W piątek wstaliśmy o 7.00 i po śniadaniu spakowałam do plecaka potrzebne rzeczy (wodę, 

przekąskę, telefon, portfel). Nie zapomniałam o najważniejszej rzeczy na konkursie – legitymacji 

PTTK. Potem jeden z organizatorów zaprowadził naszą drużynę do szkoły, w której miały się 

rozgrywać poszczególne konkurencje. Tam od razu zobaczyłam listę uczestników i kartkę z 

harmonogramem zawodów. Na początku pisaliśmy bardzo trudny test. Zajęłam w nim 

indywidualnie czwarte miejsce! Następnie odbywały się dalsze konkurencje. Na koniec 

pojechaliśmy busem na marsze na orientację. Wystartowaliśmy o 16.28. Trasa okazała się bardzo 

trudna. Byliśmy zmęczeni i jak najszybciej chcieliśmy wrócić do hotelu. Tam chwilę odpoczęłam, a 

potem przez telefon opowiedziałam moim rodzicom o całym dniu. 

W sobotę 10 czerwca rano, niestety, musiałam pojechać do domu, gdyż w tym dniu 

musiałam wziąć udział w  ważnych  zawodach koszykówki. Miałam wielkiego pecha, gdyż ominęła 

mnie wycieczka na najwyższy szczyt Bieszczadów – Tarnicę (1346 m n.p.m.). 

11 czerwca – w ostatnim dniu imprezy – odbyło się rozdanie nagród. Nie spodziewałam się, 

że zajmiemy wysokie piąte miejsce! 

Aleksandra Wilk, VI 
 

W środę 14 czerwca z całą klasą byłem na wycieczce w Trzcinicy, a także w 

zamku Kamieniec w Odrzykoniu. 

  Najpierw odwiedziliśmy Karpacką Troję, skansen archeologiczny w Trzcinicy. 

Braliśmy udział w zabawach dawnych Słowian. Następnie obejrzeliśmy film o 

historii dawnego grodziska znajdującego się niegdyś na tych terenach. Potem 

oglądaliśmy znaleziska: groty strzał, ozdoby, pieniądze i wiele innych 

eksponatów. W pomieszczeniu znajdowały się też makiety pokazujące osadę i 

przedstawiające sceny z życia jej mieszkańców. Niedługo potem wyszliśmy na 

zewnątrz i obejrzeliśmy rekonstrukcje dawnych chat. Następnie zobaczyliśmy 

wały obronne wysokie na kilka metrów. Jednak widok z murów to nic w 

porównaniu z potężną wieżą widokową, z której widać było całą okolicę. Potem 

kupiliśmy pamiątki i zjedliśmy kiełbasę.  

 Kilkadziesiąt minut później dojechaliśmy do drugiego punktu naszej wycieczki – zamku 

Kamieniec w Odrzykoniu. Pani przewodniczka opowiadała nam o historii tego miejsca. Z zamku 

również widać było zapierające dech pejzaże. Na koniec odwiedziliśmy salę tortur. To 

zadziwiające, w jaki wymyślny sposób można było wyrządzić krzywdę człowiekowi. Do szkoły, 

skąd odebrali nas rodzice, wróciliśmy mniej więcej o 19.00. 

 Ta wycieczka bardzo mi się podobała, mam nadzieję, że następne będą równie ciekawe. 

Serdecznie polecam wszystkim odwiedzenie tych dwóch miejsc z rodzicami podczas wakacji. 
        Mateusz Sikora, IV 



Wstrząs mózgu 

 

1. Mieszkasz w nim 

2. Zwierzę występujące w górach 

3. Tańcowała igła z … 

4. Przedmiot, którego uczy pani Agnieszka Solecka 

5. Zdrowy jak… 

6. Na niej widzisz obraz w pomniejszonej skali (np. 

1:10000) 

7. Najwyższe góry w Polsce 

8. Po nich jeżdżą pociągi 

9. Szklane, przezroczyste, można przez nie patrzeć 

10. Mama … tata. 

Przygotował Radek Bereś, IV 
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