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Szkolna sonda 
Na pytania odpowiadali uczniowie klas: IVa, V, VI i VII. 

1. Czy wyjeżdżałeś gdzieś podczas wakacji? 

tak – 63 osoby nie – 3 osoby 

2. Czy przeczytałeś jakąś książkę na wakacjach? 

tak – 36 uczniów  nie – 30 uczniów 

3. Czy przyniosłeś karmę lub inne potrzebne rzeczy dla zwierząt ze schroniska? 

tak – 26 osób  nie – 40 osób 

Sondę przeprowadziły: Martyna Wesołowska, Milena Adamiec, VII 



Wywiad numeru 
W związku z reformą systemu edukacji w naszej szkole podjęli pracę nauczyciele nowych 

przedmiotów, np. fizyki, chemii. Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Panią Malwiną Kwiecień, 

która uczy klasę siódmą biologii oraz chemii. 

– Dzień dobry! Od kiedy pani uczy biologii i chemii? 

– Od 2011 roku, czyli 6 lat. 

– Co panią zainteresowało właśnie w tych dziedzinach? 

– Możliwość zgłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie oraz przemian w nim zachodzących. W 

biologii i chemii nic nie dzieje się bez powodu, a każda reakcja ma swój skutek. 

– Czy pani zainteresowania są powiązane z naukami przyrodniczymi, czy ma pani jakieś inne hobby? 

– Interesuję się zdrowym odżywianiem, które wiąże się z eliminowaniem szkodliwej „chemii” z 

naszego pożywienia i otoczenia. 

– Czy lubi pani uczyć dzieci? 

– Tak, dlatego wybrałam taki zawód. Lubię przekazywać wiedzę i sprawia mi satysfakcję, jeśli 

jest ona przez uczniów przyswajana. 

– Pani uczniowie wolą biologię czy chemię? 

– Po ocenach uczniów mogę stwierdzić, że uczniowie dzielą swoje zainteresowania równo 

pomiędzy biologię i chemię. 

– Jak pani podoba się w naszej szkole? 

– Podoba mi się. W szkole panuje miła atmosfera, a moi uczniowie są chętni do nauki. 

– Dziękuję pani za udzielenie wywiadu i życzę spełnienia marzeń oraz satysfakcji z pracy 

pedagogicznej. 

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Rudyk, VII 

CHROŃMY ZIEMIĘ! 
W dzisiejszych czasach obserwujemy ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na surowce, energię elektryczną, wodę. 

Wynika to z rozwoju przemysłu i wzrostu konsumpcji. Ma to swoje dobre i złe strony. Plusem jest rosnący poziom gospodarki, 

natomiast minusem – degradacja środowiska. 

Skażenie środowiska niesie z sobą wiele niekorzystnych zmian. Przypomnę, że wlewanie chemikaliów i innych 

zanieczyszczeń do rzek, mórz lub oceanów może zabić żyjące w nich zwierzęta. Śmieci, np. torby plastikowe czy elektrośmieci, 

rozkładają się około tysiąca lat lub w ogóle nie podlegają utylizacji. Warto również wspomnieć o zanieczyszczeniach 

pochodzących z kominów fabrycznych albo wydobywających się z kominów budynków mieszkalnych. Przez nie powstaje smog – 

zjawisko polegające na skażeniu powietrza. Oddychanie smogiem jest nieprzyjemne, ale przede wszystkim – niebezpieczne dla 

zdrowia. Dlatego coraz częściej podczas nasilenia tego zjawiska możemy usłyszeć w mediach komunikaty, aby nie wychodzić z 

domu. 

Jeszcze około stu lat temu mało kto interesował się ochroną naszej planety. Nie zdawano sobie sprawy z tego, jak ważne 

jest czyste środowisko dla życia na Ziemi, dlatego nie podejmowano działań chroniących naszą planetę. 

Sądzono, że złóż naturalnych (np. ropy naftowej czy gazu) wystarczy na kilka tysięcy lat. Teraz ludzie zastanawiają się, 

jak ograniczyć zużycie surowców, gdyż te powoli się kończą, a dziś chyba nikt nie wyobraża sobie bez nich życia. Z ropy 

naftowej wytwarza się np. paliwo do samochodów. Bez niej transport nie byłby już taki sam. Nie można zapomnieć, ze 

wykorzystywanie zasobów wody pitnej również może być ogromnym zagrożeniem dla życia na Ziemi. Ludzie i rośliny nie 

przetrwają bez niej. 

Wszyscy, nawet przypadkowo, szkodzimy środowisku. Wiadomo, że niemożliwe jest całkowite zlikwidowanie emisji 

zanieczyszczeń, jednak możemy się starać je ograniczać. Bardzo ważne jest, aby przykładały się do tego przedsiębiorstwa i 

fabryki, zakładając filtry na kominach czy budując oczyszczalnie ścieków. Ale chronić środowisko można chociażby przez 

drobne działania, jak np. zakręcanie kranu przy myciu zębów czy kąpiel pod prysznicem zamiast w wannie pełnej wody. Nie 

można zapomnieć też o segregowaniu śmieci. Dzięki temu plastik, papier oraz szkło zostaną powtórnie przetworzone. Nie 

możemy wyrzucać śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. w lesie, który jest domem wielu gatunków roślin i 

zwierząt.  

Nasza Ziemia jest obecnie dużo bardziej zanieczyszczona niż dawniej. Daje o sobie znać globalne ocieplenie, powoli 

topnieją lodowce. Na szczęście ludzie zorientowali się, że trzeba chronić środowisko dla przyszłych pokoleń. Wydaje mi się, że 



działania związane z redukcją zanieczyszczeń idą we właściwym kierunku. Edukuje się młodych i starszych, zmieniane jest 

prawo, aby zmobilizować wszystkich do przestrzegania właściwych norm.    Arkadiusz Sobczak, VII 

Śladami Jana z Czarnolasu… 
FRASZKI SIÓDMEJ KLASY 

 
O szkole 
Kiedy rano wstaję, 

Po kolegę się udaję. 

Na rowery wsiadamy 

I do szkoły wyruszamy. 

Tam śpiewam, liczę, recytuję, 

Nowe doświadczenia zyskuję. 

Maciej Wilk 

 

 

O fraszce 

Pewna Natalka mała 

Fraszkę napisać musiała. 

Poety talentu nie miała, 

Więc cały wieczór myślała. 

Kanapek zjadła wiele, 

Prawie jak w każdą niedzielę. 

Zagryzła czekoladą, popiła lemoniadą. 

Po głowie się drapała, 

Lecz fraszka nie powstała. 

- No trudno – powiedziała. – 

Ja bardzo się starałam. 

Talentów mam bez liku, 

Ale nie do wierszyków. 

Niech Pani się zlituje 

I „pały” nie wpisuje! 

Natalia Jasińska 

 

O szkole 

Spałam raz sobie jak aniołek, 

Obudziłam się, a tu wtorek. 

O Boże, przespałam jeden dzionek. 

Lecz nie jest mi źle wcale, 

Czuję się wręcz doskonale. 

Jeden dzionek w szkole mniej 

I od razu jest mi lżej. 

Kamila Cieszyńska 

 

 

Na jesień 

Kiedy w kalendarzu wrzesień, 

Wszyscy wiemy, że już jesień. 

Żółte liście opadają 

I w depresję nas wpędzają. 

Lecz my się nie poddajemy, 

Depresji nie ulegniemy. 

Bo optymizm to podstawa, 

Wtedy dobra jest zabawa.   

 Ewelina Czop 

Na ciasto drożdżowe 

Ciasto drożdżowe jest pyszne i zdrowe, 

Każdy łakomczuch ci to powie. 

Smaczne i tanie. 

Pstryk! I gotowe. 

Ale gdy ostatni kawałek zostanie, 

To co podasz na śniadanie? 

Aleksandra Rudyk 

 

 

O czasie 

Wiosna, lato, jesień, zima 

I tak cały rok przemija. 

Tak ucieka szybko czas. 

Jeden wita, drugi żegna nas. 

Ignacy Ataman 

 

O nauce 

Jeśli na mądrości ci zależy, 

Dużo uczyć się należy. 

Dodatkowa korzyść jest taka, 

Że wiedzą zakasujesz niejednego Polaka. 

Arkadiusz Sobczak 

 

Na przyszłość 

Pomimo trudności 

Zawsze marz 

O lepszej przyszłości! 

Emilia Piątek 

 

 

Na kłamstwo 

Zawiniłeś, bracie równo, 

Teraz cierpisz, jest ci smutno. 

Ranisz innych, kłamiąc w oczy. 

Taisz, zmyślasz, bujasz. 

Zapominasz, że kłamstwo ma krótkie nogi? 

Nie kłam, bo wyrosną ci rozpoznawalne rogi! 

Karolina Leśko 

 

Na czas 

Czas ucieka nieubłaganie szybko, 

Minuta za minutą. 

Obudź się nim będzie za późno. 



Martyna Wesołowska 

Pisać każdy może… 
W tym numerze naszej gazetki zamieszczamy utwory napisane przez naszych uczniów w 

minionym roku szkolnym. Teksty te zostały nagrodzone w międzyszkolnych konkursach literackich. 

Gratulujemy Autorom! Jednocześnie wszystkich uczniów zachęcamy do pisania! Najciekawsze prace 

zostaną opublikowane na łamach „To i Owo”. 

 
 

 

Pisanie wiersza to dla mnie nowe wyzwanie, 

Chwytam wiatr w żagle i rozpoczynam zadanie. 

Związki frazeologiczne często stosuję, 

Gdy ich używam, jak ryba w wodzie się czuję. 

 

Odważnie w szranki staję, 

Z wrażenia gęsiej skórki dostaję. 

Moja główka wciąż pracuje, 

Nowych związków poszukuje. 

 

Wyrażeń frazeologicznych jest bez liku, 

Mnożą się jak cyferki w szkolnym dzienniku. 

Frazeologia wciąż mnie zaskakuje, 

Swoim bogactwem wielu sympatyków zyskuje. 

 

Maciej Wilk, 

wyróżnienie w VII Międzyszkolnym Konkursie Frazeologicznym „Zostań Mistrzem Słowa” 
 

Między światami 
Tej nocy Wojtek długo nie mógł zasnąć, zbyt tęsknił za rodzinnym miasteczkiem Midrem. Dobrze 

pamiętał, jak codziennie z kolegami rano wychodził na ryby. Wieczorem z ojcem oglądał piękny zachód 

słońca. 

 Niedawno przeprowadził się z rodziną do miasta Remichir położonego w górzystym terenie. Czuł się 

tu obco. Teraz wszyscy spali, a on jeden ze zdziwieniem przyglądał się księżycowi. Satelita zaczął stawać 

się niebieski. I nagle młodzieniec usłyszał wycie wilka! To wycie wyróżniało się od innych, przypominało 

piosenkę. W „śpiewie” było słychać tęsknotę i radość równocześnie. Chłopiec siedział jak 

zahipnotyzowany. Z przyjemnością słuchał, aż w końcu zasnął. Obudził się o północy. Wycie nie ustało. 

Wojtek szybko założył buty, płaszcz i pobiegł za głosem. 

 W końcu zatrzymał się przed lasem. Znieruchomiał. Przypomniał sobie, że trzeba być ostrożnym. 

Nie wiadomo, kto lub co wydaje te niezwykłe odgłosy! Schował się za głazem. Wtem usłyszał skrzeczący 

głos. 

- Witaj! – powiedział ktoś i zaśmiał się złowieszczo. 

 Wojtek przeraził się, nogi miał jak z waty. Nie wiedział dlaczego, ale nie mógł nimi nawet poruszyć. 

Nie śmiał nawet spojrzeć w górę. Gdy wreszcie się odważył, dostrzegł wśród gałęzi jakieś ohydne 

monstrum. 

- Witaj! – powtórzył potwór. –Jesteś pomiędzy światem ludzi a Przeklętym Lasem. Ja jestem przeklęty! I od 

wielu dni nie mogę znaleźć jedzenia, oprócz marnych orzechów! 

 Chłopiec czuł nad swoją głową coraz bardziej śmierdzący oddech. 

- Dlaczego nie uciekasz? Byłoby zabawnie! – marudziło monstrum. – Ale lepsze to niż nic. 

 Nagle Wojtek poczuł zimną dłoń na swoim ramieniu. Wtem znów usłyszał wycie wilka. Lecz inne, 

groźniejsze. Pojawiło się stworzenie przypominające ogromnego psa. Jaśniało bielą, końcówki jego futra 

lśniły tęczą. Oczy miało jak błękitne diamenty. Wyglądało jak gwiazda oświetlająca wszelkie ciemności. 

Istota była piękna! 



- Wynoś się! – warknął pies ludzkim głosem. 

 Stwór wystraszył się i krzyczał: 

- O nie, biały strażnik! – i uciekł. 

- Nie musisz się mnie bać – uspokoił czworonóg zdumionego chłopca. 

- Dziękuję – wyjąkał Wojtek, oszołomiony tym, co się stało. 

- Proszę – rzekła istota. 

- Co to było za stworzenie? – zapytał chłopiec. 

- To boggart – odpowiedział pies. – Przeklęły go elfy, ponieważ dwa księżyce temu zniszczył ich święte 

kwiaty. Takich barbarzyńców wyrzucają z Szainy. 

- Co to jest Szaina? – dopytywał dalej chłopiec. 

- Kraina magii, do której cię zabiorę, jeśli będziesz chciał – odrzekło psisko. 

 Czworonóg zaczął się kurczyć i wkrótce przybrał postać dziewczynki o jasnych włosach i bardzo 

bladej twarzy. Była ubrana w letnią, żółtą sukienkę w niezapominajki. 

- Kim jesteś? – zapytał zdziwiony młodzieniec. – Wilkołakiem? 

- Nie, jestem olmem – odparła panienka. – Jesteśmy pół ludźmi, pół 

psami, nie wilkami. 

- Jak masz na imię – wypytywał chłopak. 

- Jestem Yasmina, ty pewnie nazywasz się Wojciech Ciekowski? 

- Tak.. skąd wiesz? – spytał po dłuższej chwili ze zdziwieniem. 

- Powiedzieli mi – odparła. – Wzywają nas, gdy ktoś potrzebuje 

pomocy. 

 Chłopiec milczał. Nie wiedział, co ma powiedzieć. Po chwili 

znów zapytał: 

- Jak daleko stąd do świata magii? 

- Jeśli pójdziesz ze mną, to się dowiesz – odpowiedziała. 

 I znowu nastała cisza. W końcu Yasmina straciła cierpliwość: 

- Idziesz wiec czy nie? 

- Idę! – krzyknął z zachwytem Wojtek. 

 Dziewczynka przyjęła postać wielkiego psa husky. 

- Wsiadaj na mój grzbiet – rozkazała. 

 Wojtek zawahał się, lecz posłuchał olmki. Poczuł ogromną 

radość. Zawsze marzył o lataniu. Czuł, jak wiatr uderza w jego twarz, z  zachwytem patrzył na tańczące 

gwiazdy. Musiał się kilka razy uszczypnąć, by się upewnić, że to dzieje się naprawdę. W końcu zauważył, 

że niebieskawy księżyc jest coraz bliżej! Miał wrażenie, że zaraz w niego uderzą. Nie zderzyli się, lecz 

satelita się przed nimi otwarł i Wojtek ujrzał ogromny las obwieszony lampionami w najróżniejszych 

kolorach. Wylądowali na miękkiej trawie. 

- Chodź za mną – rzekła Yasmina. – I  pamiętaj, nie zbliżaj się do lasu obwieszonego tabliczkami! 

- Dobrze – obiecał jej chłopiec. 

 Przybyli na niewielką polanę. A tam pulchne satyry tańczyły wokół ogniska. Z boku elfy grały na 

harfach, lirach i na długich fletach, zrobionych z kości słoniowej i zorzy, instrumenty te  Yasmina nazywała 

flimami. Centaury z kielichami pełnymi wina ganiały po zakazanym lesie, śpiewając na całe gardło. A na 

środku łąki stał stół z najróżniejszymi smakołykami. Były tam tłuste udka kurczaków, miód o smaku 

malinowym, słony ser, wędlina, słodki nektar i wiele innych przysmaków, które zachwyciły Wojtka. Gdy 

się już najedli, olmka zaprowadziła chłopca na polanę pełną czerwonych maków, niebieskozielonych 

tulipanów i wielu innych kwiatów, których młodzieniec nie znał. Wszyscy usiedli na ogromnych liściach 

(zadziwiająco miękkich – jak poduszki) i zaczął się koncert. Elfy - odziane w wieczorny wietrzyk i liście 

buków, brzóz i lip – raz śpiewały wesołe, skoczne piosenki, a raz tak smutne, że niektórym gnomom łezka 

spływała po policzku, a wielkie z nich były łobuzy. Wróżki wielkości kciuka krążyły wokół ucztujących i 

zakładały im wianki na głowy. Każda z nich unosiła się w powietrzu dzięki niezwykłym skrzydłom o 

różnych odcieniach i wzorach. 

 Wojtek widział coraz bardziej rozmazany obraz. Nie wiedząc kiedy, położył się na miękkim futrze i 

zasnął. Obudził się następnego dnia w swoim łóżku. Wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Tylko 

niebieskozielony tulipan i diament w kształcie ryby o kolorze oczu Yasminy przypominały chłopcu, że to 

wszystko nie było snem. Tej przygody mały rybak nigdy nie zapomniał. A powiem wam w sekrecie, że 

diament był biletem do następnych przygód Wojtka w krainie Szaina. 



 

Karolina Leśko, nagroda w I Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Pisać 

każdy może…” 
 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje 
Nie zawsze ma się dobry dzień 

I ja to doskonale wiem. 

Łatwo też wpaść w szewską pasję, 

Ale wtedy rzadko ma się rację. 

Czy warto żyć z innymi jak pies z kotem? 

Podać pomocną dłoń nie jest dużym kłopotem. 

Choć ktoś działa na ciebie jak płachta na byka, 

Znajdź w nim przyjaciela, a nie przeciwnika. 

A przed atakiem gniewu zapamiętaj sobie: 

„Jak ty komu, tak on tobie!” 
 

Aleksandra Rudyk, wyróżnienie w VII Międzyszkolnym Konkursie 

Frazeologicznym „Zostań Mistrzem Słowa” 

Legenda o biednej Marysi i zaczarowanej studni 
Dawno, dawno temu, w małej osadzie żyła sobie biedna dziewczynka 

Marysia. Mieszkała razem ze swoim ojcem, który był szewcem,mama 

umarła, gdy dziewczynka miała kilka lat. 

Marysia i jej tata byli bardzo biedni, często nie mieli co jeść, ale 

zawsze chętnie pomagali innym, mieli dobre serca. Marysia ogromnie 

tęskniła za mamusią. Często chodziła do pobliskiej studni, gdzie kiedyś 

zabierała ją mama. Siedziała tam i płakała. Wyobrażała sobie, że rozmawia z 

mamą.  

Pewnego wieczoru była bardzo smutna, od wczoraj nic nie jadła, 

martwiła się też o swojego tatusia, który miał chore oczy i coraz trudniej mu 

było naprawiać buty. Jak zwykle opowiadała swojej mamie, co robiła, gdy 

nagle usłyszała cichutkie wołanie: 

 - Marysiu, Marysiu… 

  Dziewczynka zdziwiła się i pomyślała, że się przesłyszała. Po chwili znowu usłyszała ciche wołanie: 

„Marysiu” i plusk wody. 

Zaciekawiona dziewczynka zajrzała do studni, a na wodzie zobaczyła twarz swojej ukochanej mamusi! 

Mama wołała do niej:  

- Chodź do mnie – wskocz do studni. Nie bój się! 

Marysia bardzo się bała wskoczyć, ale w końcu posłuchała mamy i skoczyła. 

Gdy znalazła się w środku, okazało się, że na dnie znajdują się drewniane drzwi. Dziewczynka przeszła 

przez nie i znalazła się w pięknym ogrodzie, pełnym drzew, krzewów i kwiatów. Pod największą jabłonką 

stał ogromny stół, na którym było mnóstwo pysznego jedzenia. Zobaczyła też swoją ukochaną mamę, która 

przytuliła ją i powiedziała, żeby już nigdy nie była smutna, bo będzie mogła przychodzić tu codziennie i jeść 

wszystko, co tylko zapragnie. Może też zabierać jedzenie dla  taty i już nigdy nie będą głodni. Powiedziała 

też córce , że gdy skończy osiemnaście lat, spotka dobrego księcia Rzecha, który zostanie jej mężem. Razem 

założą tutaj miasto i będą żyli długo i szczęśliwie. Wtedy też na zawsze znikną drzwi w studni. Na koniec 

poprosiła córkę,  żeby nigdy nikomu nie mówiła o studni. Potem ostatni raz przytuliła Marysię i zniknęła.  

Stało się tak,  jak powiedziała mama. Marysia i jej tata już nigdy nie byli głodni, a gdy córka dorosła, 

spotkała księcia Rzecha. 



Księżna Marysia kazała ładnie obudować studnię i sama codziennie przynosiła tam kwiaty. Przez wieki 

studnia służyła mieszkańcom Rzeszowa, którzy mówili, że woda z tej studni jest najczystsza i 

najsmaczniejsza!  

Studnia na zawsze pozostała w centrum miasta. 

Maja Sikora, II miejsce w XII edycji Wojewódzkiego Miejskiego Konkursu „Rzeszów – moje miasto” 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

Marchew, rzepka, kalarepka  

Niech w Twej diecie często bywa. 

Po nich będziesz bardzo krzepka,  

Wtedy można dokazywać! 

 

Ach! Ogórki i sałata! 

Może nawet i brokuły! 

Namów na nie swego brata, 

Niechaj złamie swe reguły. 

 

Wiemy wszyscy, że słodycze 

Smaczne są i kolorowe, 

Lecz warzywa i owoce  

Są naprawdę bardzo zdrowe!  

 

 Oliwka Walentek, klasa 3a 

 

 

   Rymowanka ta dotyczy rzeczy ważnej, 

mianowicie Twego zdrowia. 

   W wolnej chwili każdej jedz warzywa,  

to Ci mega siły doda. 

   Czy zielone, czy czerwone, żółte, białe, fioletowe. 

Jedz je śmiało i na dworze czy na parze, czy surowe. 

Hej dziewczyny i chłopaki!  

Jedzmy te przepyszne smaki, 

By być silnym, zdrowym, gładkim. 

A cukierki i chipsiki  

niech się staną faktem rzadkim! 

 

    Aleksander Choma, klasa 3a 

 

Popatrzyła cebula na melon, 

Powiedziała: - Dziś kupię welon. 

Podreptała cebula do chrzanu, 

Powiedziała: - Oświadczam się panu! 

Pomidorze, powiedz ‘tak’… 

A pomidor – hyc przez krzak! 

Patrzcie, co się dzieje – buraków nikt nie je!  

 

   Oliwier Mynart, klasa 

3a  

  

ROZWIĄŻ REBUS 



           

 

 

      Przygotował Ignacy Ataman, VII 

Kącik religijny 

Wrzesień 
18 września w Liturgii Kościoła wspominaliśmy św. Stanisława Kostkę – Patrona dzieci, młodzieży i 

naszej Ojczyzny. 

Kalendarium 

1. 12 XII 1550 r. - narodziny w 

Rostkowie na Mazowszu. 

2. 1564 r. - nauka w Wiedniu. 

3. 1565 r. - pierwsza choroba i 

cud uzdrowienia. 

4. 10 VIII 1567r. - ucieczka do 

Dylingi, spotkanie ze św. Piotrem 

Kanizjuszem. 

5. 28 X 1567r. - przybycie do 

Rzymu i wstąpienie do Zakonu. 

6. 15 VIII 1568 r. - druga choroba 

i śmierć w Święto Matki Bożej. 

7. 1606 r. - ogłoszenie Stanisława 

błogosławionym. 

8. 31 XII 1726r. - ogłoszenie 

Stanisława Świętym. 

 

Do jakiego Zakonu wstąpił 

Stanisław Kostka, dowiesz się po 

rozwiązaniu krzyżówki. 

Wpisz do diagramu następujące słowa związane z życiem 

Świętego Młodzieńca: WIEDEŃ, RZYM, PAWEŁ, 

ROSTKÓW, DYLINGA, NOWICJAT, KOMUNIA, 

MARYJA. Dla ułatwienia ujawniono niektóre litery. Litery 

znajdujące się na ponumerowanych polach ułożone kolejno 

utworzą rozwiązanie. Powodzenia! 

 

HASŁO: ________________________________ 

Październik 
Październik to miesiąc różańcowy. Matka 

Boża w czasie objawień w Fatimie 100 lat 

temu zachęcała dzieci do tej modlitwy. 

Podejmijmy również wezwanie Maryi  

i módlmy się na różańcu w kościele  

i w domu razem z bliskimi. 

 



A teraz kolejne zadanie. 

Jaka to część i tajemnica różańca? 

Pokoloruj poniższą ilustrację.   

Część ___________________________ 

Tajemnica _______________________________ 

 

Przygotowała Anna Borowik, katechetka 

 

To i owo ze świetlicy 
DZIEŃ CHŁOPAKA 

 

30.09.2017chłopcy z klasy 1a i 1b wzięli udział w zabawach z okazji Dnia Chłopaka.  Ich 

zadaniem było rozpoznanie pokazywanych przez dziewczynki zawodów wykonywanych przez 

kobiety, rozszyfrowanie pisanych na plecach wyrazów, nadmuchanie balonów w jak najkrótszym 

czasie, rozpoznanie z zamkniętymi oczami przedmiotów używanych przez kobiety  i wiele innych. 

W  nagrodę dziewczynki poczęstowały kolegów cukierkami i lizakami. Było bardzo wesoło. 
 

SUPERŚWIETLIK 

 

Wpaździerniku został ogłoszony coroczny konkurs na Superświetlika, w którym biorą udział wszyscy 

uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zdobywają oni  punkty w czterech kategoriach: Sowa 

Mądra Głowa, Artysta Malarz, Czyścioszek, Sportowiec. Uczniowie mogą otrzymać także punkty 

ujemne, które anulują zdobyte punkty dodatnie. Po podsumowaniu punktów i zachowania uczniów na 

koniec roku Superświetlikiem zostanie osoba, która zdobędzie najwięcej sprawności. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 
   JAKI POWINIEN BYĆ WYMARZONY NAUCZYCIEL? 

 

 

 

 
 

 

 

 

opracowały: Jagoda Nowak, Emilia Myśliwiec, Ania Szwajka z kl. IIIa 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO 

 

20.10.2016 zostały ogłoszone wyniku konkursu Moje ulubione zwierzątko.  Komisja miała bardzo trudne 

zadanie, by wyłonić zwycięzców, gdyż prace były różnorodne i bardzo pomysłowe. Nagrodzeni zostali: 

Patrycja Zagórska kl. IIIb, Lena Tarnawska kl. IIa, Gabriel Durski kl. Ia. Wyróżnienia otrzymali: 

Zofia Gucwa kl. IIIa, Antonina Winczura kl. Ia, Amelia Czanik kl. Ib, Joanna Burzyńska kl. IIa, 

Julian Partyka kl. Ib, Kamil Ziobro kl. IIa.Piękne prace ozdabiały tablice w holu naszej szkoły. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Na turystycznym szlaku… 
 W Ojcowskim Parku Narodowym 

 

 W sobotę 7 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym 

wycieczka Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, tym razem udaliśmy się do 

Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Ze szkoły wyjechaliśmy o godz. 7.00, a dwie godziny później dotarliśmy do Ojcowa. Tam 

przywitał nas przewodnik i ruszyliśmy w pieszą wędrówkę Doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej 

i Źródełka Miłości. Po drodze zobaczyliśmy również Igłę Deotymy, Rękawicę i inne piękne skały 

wapienne, z których słynie ten najmniejszy w Polsce park narodowy. Minęliśmy również hodowlę 

pstrągów tęczowych i wędzarnię. 

 Zwiedziliśmy także Jaskinię Ciemną, gdzie zobaczyliśmy ciekawe formy naciekowe oraz 

hibernujące nietoperze. Dodatkową atrakcją był fakt, że w jaskini tej nie ma oświetlenia  i 

zwiedzaliśmy ją przy świetle świec i latarek. 

 W Centrum Edukacyjno-Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego oglądaliśmy 

Multimedialną Ekspozycję Przyrodniczą OPN, z pięknymi makietami przedstawiającymi florę i 

faunę parku narodowego. 

 Następnie autokarem pojechaliśmy zobaczyć chyba najsłynniejszą atrakcję parku – ostaniec 

skalny o nazwie Maczuga Herkulesa i najlepiej zachowany zamek na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej – zamek w Pieskowej Skale. 

 Około godz. 16:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa. W busie jak zawsze 

panowała miła atmosfera. Wycieczka bardzo mi się podobała. 
Mateusz Sikora, kl. 5 

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

Wstrząs mózgu 
 Pytania do krzyżówki 

1. Nieodmienna część mowy 

2. ... bierna 

3. Osoba czyszcząca szkołę 

4. Główny chirurg w szpitalu 

5. Opinia i krótkie opisanie filmu, książki. 

6. Dzieli tekst na części 

7. Królowa wszystkich nauk 

8. Poprawność pisowni 

9. ... wyrazów obcych 

10. Inaczej powstanie 

11. Narząd wzroku 



   

Hasło …………………………..   Przygotował Michał Kołodziej, VII 
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