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    PORA NA WAKACJE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. Oliwia Bober, V 

Wszystkim Czytelnikom życzymy wspaniałych wakacji! 
 

Szkolna sonda 
1. Czy masz zamiar wypożyczyć na wakacje jakąś książkę z biblioteki szkolnej? 

tak – 36 nie – 33 

2. Czy jesteś zadowolony ze swoich ocen? 

tak – 40   nie – 29 

3. Czy wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? 

tak – 61   nie –  8 osób 

 

Sondę w kl. IVb, V, VI i VII przeprowadziły: Milena Adamiec, Kamila Cieszyńska, VII 



2 

 

Na turystycznym szlaku… 
          

WIOSENNA WYCIECZKA 
7 maja 2018 roku nasza klasa wraz z panią Moniką Grędziak i panią Karoliną 

Bulandą wybrała się na fascynującą wycieczkę. Naszym celem było zwiedzenie 

zabytkowej Kopalni Soli w Bochni i niezwykłego Muzeum Motyli Arthropoda.  

Punktualnie o godzinie 7:15 wyruszyliśmy wynajętym busem sprzed szkoły i po 

dwóch godzinach dotarliśmy na miejsce, czyli do Bochni. 

Najpierw weszliśmy do budynku kopalni z szybem „Campi”. Po kupieniu pięknych pamiątek nasza klasa wraz 

z opiekunami szybko pojechała w dół dwiema windami górniczymi. W podziemiach przywitała nas pani przewodnik, 

która przypomniała nam ważne zasady obowiązujące z kopalni soli. Nagle z oddali wyłoniła się tajemnicza kolejka. 

Po chwili z pociągu wysiadł maszynista, który przywitał nas górniczym pozdrowieniem: „Szczęść Boże”  i zaprosił 

nas na przejażdżkę. Kolejka nosiła nazwę „Kuba 2” na cześć konia pracującego kiedyś w tej kopalni. Pociąg pędził z 

niesamowitą prędkością, aż niektórzy pasażerowie okropnie krzyczeli. Gdy wysiedliśmy z wagoników, pani 

przewodnik zaprowadziła nas do komory multimedialnej, w której, dzięki nowoczesnej technologii, przemówiły do 

nas postacie Bolesława Wstydliwego i cystersa. Ci historyczni bohaterowie opowiadali niesamowite historie o 

powstaniu Kopalni Soli w Bochni. Następnie z panią przewodnik wybraliśmy się do komory 81. Ku naszemu 

zdziwieniu, w podziemiach płynęła mała rzeczka w solnym tunelu. Po chwili czekania pan flisak zaprosił nas do łodzi. 

Tratwa trochę  kołysała, wiec niektórzy się bali. Podczas krótkiego rejsu pan opowiadał nam ciekawostki o kopalni. 

Następnie udaliśmy się do komory „Ważyn”, jest to najgłębszy punkt Zakładu Górniczego w Bochni, który 

mierzy około 300 metrów pod poziomem terenu. Do tego miejsca prowadzi aż 305 schodów! Po ich pokonaniu 

udaliśmy się do jadalni, gdzie zjedliśmy pyszny obiad, po którym pani wychowawczyni pozwoliła nam pobawić się w 

podziemnej hali sportowej. Ja wraz z moimi kolegami graliśmy w piłkę nożną i w badmintona. Po świetnej zabawie z 

całą klasa udaliśmy się schodami w górę w kierunku szybu „Campi”. Wsiedliśmy do windy i w mgnieniu oka 

wyjechaliśmy na powierzchnię. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzenie Muzeum Motyli w Bochni. Właściciel kolekcji 

oprowadził nas po tym niezwykłym miejscu, opowiadając przy tym wiele fascynujących ciekawostek o motylach. 

Całe pomieszczenie, w którym się znajdowaliśmy, było wypełnione gablotami z różnokolorowymi owadami. 

Następnie nasza grupa zakupiła oryginalne pamiątki, ręczne robione przez pana Filipa Kobielę, właściciela muzeum. 

Przedstawiały one przeważnie motyle. Ja zakupiłem sobie brelok ze skorpionem, tak również zrobili moi koledzy. 

Dziewczyny zaś kupowały naszyjniki z motylami. 

Około godziny 18.00 udaliśmy się do autokaru, aby wyruszyć w drogę powrotną do domu. Podróż minęła nam 

bardzo szybko, ponieważ całą trasę śpiewaliśmy różne piosenki. Do Rzeszowa dotarliśmy o godzinie 20:30, gdzie 

czekali na nas stęsknieni rodzice. 

Moim zdaniem wyprawa do Bochni była jedną z najciekawszych wycieczek szkolnych. Dostarczyła nam 

wielu fascynujących wrażeń, emocji i niezapomnianych wspomnień. 

                                                                                                     Maciej Sierżęga, V 

WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ BRATKOWICE 2018 

 

 W sobotę 12 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły z klas IV, V, VI i VII uczestniczyli w 

Wiosennych Drużynowych Marszach na Orientację, organizowanych przez PTTK, tym razem w 

Bratkowicach.   

 Po przybyciu na Dworzec Główny PKS w Rzeszowie udaliśmy się do autobusu  i pojechaliśmy do 

Bratkowic, gdzie miały się zacząć marsze na orientację. Następnie nasi opiekunowie wylosowali nasze 

numerki startowe. Ja i mój kolega Maks dostaliśmy numerek 47. Pan dyrektor pokazał nam mapę oraz 

najlepszy sposób na pokonanie trasy. Przez jakiś czas musieliśmy oczekiwać na swój start. Po około 47 

minutach od startu pierwszej drużyny wystartowaliśmy. Mieliśmy dobry czas – 61 minut, w ciągu których 

pokonaliśmy trasę, zdobywając wszystkie punkty. 

 Po powrocie z trasy można było poczęstować się kiełbasą z chlebem oraz keczupem lub musztardą. 

Po zakończeniu zwodów udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy do domu. 
         Jan Dawid, klasa V 

WYNIKI: 

Kategoria szkół podstawowych: 

 Ola Jakubowska i Weronika Kielar z klasy 6 – V miejsce 

Kategoria klas 7 SP i  gimnazjów: 

 Andrzej Bereś z kl. 6 i Szymon Jakubowski z kl. 7 – II miejsce 
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 
Wakacje to czas zabawy i odpoczynku, ale nie możecie zapomnieć o swoim bezpieczeństwie. 

Pamiętajcie o poniższych zasadach, a Wasze wakacje upłyną nie tylko miło, ale również 

bezpiecznie! 

1. Wyjeżdżając w góry, wędrujemy tylko po wyznaczonych szlakach, a przed wyjściem w góry 

koniecznie sprawdzamy prognozę pogody. 

2. Nie bawimy się w pobliżu maszyn rolniczych oraz nie wsiadamy do nich.  

3. Nie zrywamy nieznanych roślin i nie zbliżamy się do obcych zwierząt. 

4. Kąpiemy się tylko w dozwolonych miejscach strzeżonych przez ratowników i wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 

5. Chronimy swoje ciało przed zbytnim nasłonecznieniem, stosujemy kremy z filtrem oraz 

dbamy o dostateczne nawadnianie organizmu. 

6. Nie bawimy się w pobliżu jezdni. 

7. Nie zadajemy się z nieznajomymi i otwieramy drzwi tylko osobom dobrze znanym. 

8. Korzystamy z placów zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. W sytuacjach zagrożenia pamiętamy o ważnych numerach alarmowych: 

 999 – pogotowie ratunkowe, 

 998 - straż pożarna, 

 997 – policja. 

Jeśli przypomnieliście już sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas letniego 

wypoczynku, spróbujcie rozwiązać rebus. Odczytując rozwiązanie, dowiecie się, jaka jest 

najważniejsza rada na zbliżające się wakacyjne dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIE:………………………………………………………………………………. 
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Pisać każdy może… 
W tym numerze naszej gazetki zamieszczamy fragment utworu pt. „Magiczne 

kulki”, którego autorem jest Miron Mirosław z klasy V. Jednocześnie zachęcamy do pisania innych 

uczniów. Najciekawsze prace opublikowane zostaną na łamach „To i Owo”. 

 

MAGICZNE KULKI 
 

ROZDZIAŁ 1 
Koktajlik był zwykłym dzieciakiem z przedmieścia. Mieszkał w zwykłej dzielnicy w całkiem 

zwyczajnym domu. Wyglądało na to, że w jego życiu już nic się nie zmieni aż do pewnego dnia… 

Dziś był pierwszy dzień szkoły. Tak, wakacje się skończyły i trzeba było wracać do nauki. Koktajlik 

nie był z tego powodu szczęśliwy. Rodzice spakowali go, a ten szybko poszedł do szkoły. Po drodze spotkał 

swojego najlepszego kolegę Królika Kujona, który lubił się uczyć, ale - podobnie jak on - nie lubił chodzić 

do szkoły. 
 

ROZDZIAŁ 2 
 

Koktajlik i KK (Królik Kujon - skrót) odnaleźli swoją salę w której mieli spędzić te „radosne” 10 

miesięcy. Do klasy weszła nauczycielka. Miała na nosie okulary w grubych oprawach, bluzkę w kwiaty i nie 

była najszczuplejsza. Klasa niechętnie powiedziała: 

- Dzień dobry. 

Nauczycielka zaczęła mówić dopiero, gdy klasa się uciszyła. 

-Drogie dzieci, witam was w nowym roku szkolnym. Chciałabym przedstawić Wam nową uczennicę- 

Emilkę. Może chciałabyś powiedzieć coś o sobie? 

Koktajlik zerknął na dziewczynkę stojącą na środku sali. Wyglądała na nieciekawą, ale była ładna. 

- Bardzo lubię przygody i sama chciałabym jedną przeżyć.  

Jej prezentację przerwał dzwonek na przerwę. Wszyscy błyskawicznie wybiegli z sali. Koktajlik 

zaciągnął KK do toalety, by z nim porozmawiać. 

- Słuchaj -  zaczął Koktajlik. - Ta dziewczyna jest jakaś dziwna - powiedział. 

- Wcale nie! - krzyknął  KK. – Jest całkiem ładna i wydaje się miła.  

Nagle w kabinie obok zaczęło się świecić. Szybko wyszli i zobaczyli świecące kuleczki, które 

lewitowały. Koktajlik błyskawicznie je złapał i policzył.  

- Co to jest!? - powiedział wystraszony KK. 

- Nie wiem - odparł tak samo wystraszony Koktajlik  - ale jest ich czternaście. 

Nagle do toalety weszła Emilka. 

- Eeee… wiem, że nie powinnam wchodzić do męskiego, ale słyszałam krzyki. Co się stało? 

- Spadaj ! - krzyknął Koktajlik.  

Wtem jedna świecąca kulka rozgrzała się do czerwoności i wybuchła. W tej samej chwili Emilka 

zniknęła. 

- Gdzie Emilka!? To jakaś magia! - wyjąkał KK.  

- Trzeba ją znaleźć - powiedział Koktajlik.  

Szybko wybiegli z toalety, aby jej szukać.  

- Musimy ją szybko znaleźć, zanim coś się stanie…. 

 

ROZDZIAŁ 3 
Emilka obudziła się w małym, ciemnym pomieszczeniu. Kiedy już doszła do siebie i przypomniała 

sobie co się stało, niemal krzyknęła z przerażenia. 

Nagle drzwi się otworzyły, a do ciemnego pokoju wszedł Koktajlik z KK.  

- Gdzie ja jestem? - zapytała Emilka. 

- W komórce na szczotki - odpowiedział Koktajlik.  

Powoli wyszli z „komórki na szczotki’’ a Koktajlik przeprosił Emilkę, że na nią krzyknął i razem 

poszli na stołówkę. Usiedli przy jednym stoliku, jedli obiad, rozmawiając na różne tematy. Opowiadali o 
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swoich wakacyjnych przygodach, śmiejąc się przy tym głośno. Znali się dopiero jeden dzień, a wyglądali 

jak trójka najlepszych przyjaciół. A co ciekawe, zapomnieli o świecących, lewitujących kulach i o całym 

zamieszaniu. 

 Kiedy Koktajlik wrócił do domu, zadowolony ze zawarcia nowej znajomości, czekali już na niego 

rodzice.  

- Co się stało? - zapytał z niepokojem.  

Pierwsza odezwała się mama Koktajlika. 

- Synu, dlaczego nie byleś dzisiaj na drugiej i trzeciej lekcji? 

-Mamo, miałem ważne sprawy. 

- A czy mogę wiedzieć jakie to ważne sprawy? - wtrącił się tata. 

- Tak,jaaa…eee…nooo… - dopiero teraz zdał sobie sprawę, że zniknięcie Emilki było tak ważne. 

-No, więc mogę wiedzieć, jak to było? - zapytał ponownie tata. 

-No więc, ja….no bo w szkole jest taka fundacja dla bezdomnych psów, że jak się kupi karmę- to ma się 

podwyższoną ocenę z aktywności - powiedział z dumą Koktajlik (oczywiście kłamał, bo naprawdę szukał 

Emilki). 

Rodzice chwilę patrzyli na niego z niedowierzaniem, ale w końcu  się odezwali:  

- Bardzo się cieszymy, że twoje kieszonkowe przeznaczasz właśnie na te bezdomne pieski.  

Mama pogłaskała syna po głowie i razem z tatą poszła do drugiego pokoju pracować. Dzisiaj 

Koktajlik miał ciężki dzień w szkole, więc rzucił plecak w kąt i położył się na łóżku. Koktajlik miał też 

starszego brata o imieniu Goran, który uprzykrzał mu życie. Bardzo lubił grzebać w jego rzeczach, bo 

zawsze znajdował tam coś fajnego, co często przydawało mu się później. Gdy tego dnia zobaczył jego 

plecak, leżący samotnie w kącie, wpadł w euforię. Nikt go nie pilnował, a na dodatek był pękaty, to 

znaczyło, że w środku było coś ciekawego! Już chciał zobaczyć jego zawartość, ale najpierw rozejrzał się 

wokół. Nikogo nie było. Mógł wreszcie otworzyć. Gdy zobaczył, co jest w środku, był pod wielkim 

wrażeniem. Ujrzał trzynaście świecących kulek wielkości piłek do golfa. Jednak po trzech minutach 

powiedział:  

- Eeeee,  głupie te kulki, czy tu nie mogłoby być czegoś fajnego, jak np. ten nowy iphon x? 

Nagle na niebie pojawiła się błyskawica, a z plecaka coś wypadło. Był to nowy iphon x! Goran był w 

szoku. Te kulki spełniały życzenia, dobrze wiedzieć!!!                                                                       

 
Miron Mirosław, V 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRZEPISY EMILKI 
Domowa granola  

 Podaję przepis na 10 porcji, bo granolę można przechowywać w szczelnie 

zamkniętym pojemniku. Składniki:  

1 szklanka płatków owsianych  

4 łyżki orzechów włoskich  

4 łyżki orzechów laskowych  

4 łyżki rodzynek  

4 łyżki suszonej żurawiny  

2 łyżki miodu  

6 suszonych moreli  

½ łyżeczki cynamonu  

½ łyżeczki mielonego imbiru  

Szczypta gałki muszkatołowej  

Można również dodać siemię lniane, sezam, pestki słonecznika, pestki dyni.  

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni C. Orzechy i morele posiekać. Wszystkie składniki wymieszać i 

rozłożyć na papier do pieczenia, na 20 minut włożyć do piekarnika. Jemy z jogurtem naturalnym lub 

mlekiem.  

Emilia Chmiel, V 
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Kącik religijny 
Czerwiec 

To miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu, w którym mieszka cała pełnia 

Bóstwa, które jest źródłem życia i świętości, w którym płonie ognisko miłości ku 

nam. Oddajmy Jemu cześć przez gorliwe odmawianie Litanii ku Jego czci.  

Pan Jezus objawił się Siostrze Małgorzacie Marii ukazując swoje boskie serce i 

prosił, by ludzie wynagradzali za grzechy, którymi je ranią. Dał również obietnice dla 

Jego czcicieli. Korzystajmy więc obficie z Jezusowych zapewnień. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najświętsze Serce Jezusa, proszę najgoręcej spraw, niech 
Cię kocham, kocham coraz więcej.  

Módlmy się codziennie tą modlitwą,  

 na pewno Serce Boże wspierać nas będzie w każdej potrzebie. 

 

Wakacje, znów będą wakacje ... 

Z pewnością każdy czeka na ten czas, kiedy trochę będzie mógł poleniuchować  

i naładować baterię naszego ciała nową energią do pracy. 

Życzę Wam udanego, fantastycznego wypoczynku. 

 
 

 

 

Pani Anna Borowik, katechetka 
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To i owo ze świetlicy 
 

„NAJCIEKAWSZA BUDOWLA Z KLOCKÓW”  
08.05.2018 nastąpiło rozstrzygnięcie Świetlicowego Konkursu „Najciekawsza budowla z 

klocków”. Wszystkie prace uczniów były bardzo interesujące i jury nie miało łatwego zadania, 

by wyłonić zwycięzców. Ostatecznie nagrody otrzymali: Cezary Kukuryk z IIa, Kamil Ziobro 

z IIa i Jakub Gnat z IIIb, a wyróżnienie - Karol Warzocha z Ia. Serdecznie gratulujemy!! 
 

MINI PLAYBACK SHOW 

11.05.2018 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Mini Playback Show. Nagrodę jury otrzymał 

zespół w składzie: Patrycja Zagórska, Marcelina Motowidełko z kl. IIIb oraz Amelka 

Zagórska (z przedszkola). Nagrodę publiczności zdobył zespół w składzie: Ania Żukowska, 

Milena Ramska i Zuzia Tarnawska z kl. IIIb. Wyróżnienie trafiło do rąk najmłodszego uczestnika - 

Patryka Żurka z kl. Ia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będzie więcej odważnych osób, 

które chętnie pokażą swoje taneczne i aktorskie umiejętności. Gratulujemy!  
 

III ŚWIETLICOWY OMNIBUS 

W III edycji konkursu Świetlicowy Omnibus zmierzyli się uczniowie klas I, II i III. Uczestnicy 

losowali pytania z różnych dziedzin. Mogli udzielić dwóch błędnych odpowiedzi i raz zmienić pytanie. 

Rywalizację rozpoczęli uczniowie klas III. Zwyciężył Nikodem Myśliwiec z IIIa. Drugie miejsce zajęła 

Ania Szwajka z IIIa, a trzecie Cezary Otulak z IIIa. Następnego dnia w walce o tytuł Omnibusa zmierzyli się 

uczniowie klas I. Zwyciężył Jakub Śmigiel z Ib, drugie miejsce zajął Filip Latosiński a trzecie - Maja 

Kondratko. W klasie II pierwsze miejsce zajęła Joasia Burzyńska, drugie - Nina Bereś a trzecie - Dawid 

Kowalski. Zdobywcy pierwszych miejsc z poszczególnych klas zmierzyli się w rundzie finałowej. Walka 

była bardzo wyrównana i zacięta. Oglądaliśmy jej przebieg z zapartym tchem. Zwyciężył Nikodem 

Myśliwiec uzyskując miano Świetlicowego Omnibusa. Drugie miejsce otrzymała Asia Burzyńska, a 

trzecie - Jakub Śmigiel. Gratulujemy! 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA W OBIEKTYWIE” 

Rozstrzygnięcie wiosennego konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” nastąpiło 8 

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

trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Nagrodę w konkursie otrzymała Gabriela Bereś 

z kl. IIa,  wyróżnienia trafiły do: Zuzanny Tarnawskiej z kl. IIIb, Leny Tarnawskiej z 

kl. IIa, Amelii Czarnik z kl. Ib oraz Patryka Czarnika z kl. Ib.  Gratulujemy. 

 

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 czas – Mikołaj Winczura, kl. IIIb, Skok z miejsca – Karol Warzocha, kl. Ia, Slalom 

z kozłowaniem piłki – Nikodem Myśliwiec, kl. IIIa, Rzuty do kosza – Marcin Stasicki, kl. 

IIa, Skakanie na skakance – Zosia Gucwa, kl. IIIa, Kręcenie hula-hoop – Oliwia Walentek, 

kl. IIIa, Mecz piłki nożnej – drużyna w składzie: Krystian Hanf, kl. IIIa, Filip Węgrzyński 

kl. IIIb, Mikołaj Winczura, kl. IIIb, Kajetan Dudek, kl. IIIa, Jakub Jabłoński, kl. Ib, 

Dawid Kowalski, kl. IIa. 
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. Zwycięzcami zostali: Amelia Czarnik z klasy 1b, która zdobyła największą liczbę 

odznak oraz Olga Szczerba i Patryk Czarnik - również z klasy 1b. Cała trójka uzyskała miano 

Superświetlików. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostałym życzymy powodzenia w następnym 

roku szkolnym. 
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK 

Ostatnio czytam bardzo fajną serię książek autorstwa Tui T. Sutherland pod 

tytułem "Skrzydła Ognia". 

Główni bohaterowie tej serii książek to pięcioro smocząt  przeznaczenia: 

błotoskrzydły Łupek, moroskrzydła Tsunami, deszczoskrzydła Gloria, nocoskrzydły 

Gwiezdny Lotnik i piaskoskrzydła Słonko. Już jako jajka zostały odebrane od rodziców 

przez ich trzech opiekunów: Pustułkę, Płetwonoga i Barchana, dorastały w jaskiniach pod górą, by wypełnić 

proroctwo, które w skrócie mówi, że przybędą smoczęta wyklute w najjaśniejszą noc, by zakończyć wojnę 

smoków. Ale jest jeden problem: żadne z nich nie wie, jak się do tego zabrać.  

Smoki uciekają z jaskiń i szukają rodziców, mają wiele ciekawych i ekscytujących przygód i... a 

resztę przeczytajcie sami! 

Maja Sikora, IIIb 

 

 „Klub latających ciotek” to książka autorstwa Rafała Witka. Historia opowiada o jedenastoletnim 

Emilu i o jego rok starszej kuzynce Soni. Rodzice Emila postanowili go wysłać z denerwująca Sonią na 

wakacje do cioci Stasi, która mieszka w Przejazdowie. Po zapoznaniu z okolicą Emil i jego towarzyszka 

postanowili pojechać na wycieczkę rowerową. Po jakimś czasie dotarli na polanę. Na samym środku 

znajdowała się bardzo wysoka wieża. 

Dalsze przygody bohaterów bardzo ciekawe i tajemnicze, poznacie je, czytając książkę. Zachęcam 

do wypożyczenia jej ze szkolnej biblioteki! 

Emilia Myśliwiec, IIIa 
__________________________________________________________________________ 

Wstrząs mózgu 
 
Uzupełnij brakujące wyrazy w tytułach książek. 

1. „…, Czarownica i stara szafa” 

2. „Chłopcy z … Broni” 

3. „Akademia Pana …” 

4. „Przygody … Sawyera” 

5. „W pustyni i w …” 

6. „O psie, który jeździł …” 

7. „Doktor Dolittle i jego …” 

                                                                                    

Wskazówka: każdy odgadywany wyraz zawiera „ó” lub „u”. 

 

1. Tytuł serii książek Brandona Mulla 

2. W tej wiosce mieszkały dzieci z książki Astrid 

Lindgren 

3. „Tajemniczy …” w tytule powieści F.H. Burnett 

4. Imię szpaka pana Kleksa 

5. „… za jeden uśmiech” w powieści Adama Bahdaja 

6. Imię Tuwima 

 

_________________________________________________________________________ 
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