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Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

maj - czerwiec 

 2019 
185 

Ukazuje się od 1993 roku www.sp6.resman.pl gratis 

 
                                                                                                           rys.  Maja Skimina, VIII 

     

Szkolna sonda 
 

1 Czy jesteś zadowolona/ zadowolony ze swoich ocen na koniec roku skzolnego? 

Tak – 82 odpowiedzi  nie – 29 odpowiedzi 

 

2. Czy na wakacjach wyjeżdżasz gdzieś na obóz lub kolonię? 

Tak – 41    nie – 70  

 

3. Czy wyjedziesz gdzieś za granicę? 

Tak – 67     nie – 44 

Sondę przeprowadzono wśród uczniów klas: IVa, IVb, V, VI, VII, VIII. 
 

Kamila Cieszyńska, Aleksandra Rudyk, VIII 
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Wywiad numeru 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią Agnieszką Solecką, nauczycielką matematyki oraz 

wychowawczynią klasy ósmej. 

 

- Czy będzie Pani za nami tęsknić? 

- Tak, jesteście przecież moją pierwszą klasą, w której mam wychowawstwo. 

- Co Pani czuła, gdy pierwszy raz przyszła Pani do naszej klasy jako nauczyciel matematyki i wychowawca? 

- Pamiętam, że było to 20 października 2015 roku. Co czułam? Na pewno obawę przed tym, jak ułoży 

się nam współpraca. 

- Jak wspomina Pani lekcje matematyki? 

- Bardzo miło, szczególnie te, podczas których chętnie pracowaliście i byliście aktywni. 

- Czy sprawialiśmy duże problemy wychowawcze? 

- Różnie z tym bywało. Jedni sprawiali mniejsze problemy, inni – większe. 

- Którą wycieczkę z nami wspomina Pani najmilej? 

- Wszystkie wycieczki wspominam bardzo miło, ale najbardziej chyba tę ostatnią, do Zakopanego, 

dlatego że pozytywnie zaskoczyliście mnie swoim zachowaniem, punktualnością. Doceniam też, że 

obeszło się bez marudzenia, narzekań. 

- Czy pamięta Pani jakąś najzabawniejszą przygodę na klasowej wycieczce? 

- Tak, utkwiło mi w pamięci, że organizując wycieczkę, nie mogę zapomnieć o najważniejszym 

punkcie programu, czyli o wizycie w popularnej sieci z przekąskami. 

- Z czego jest Pani najbardziej dumna? 

-  Najbardziej z tego, że moi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach. Szczególnie 

jestem dumna z tego, że doczekałam się w waszej klasie laureata konkursu przedmiotowego z 

matematyki. 

- W imieniu całej klasy ósmej dziękuję Pani za życzliwość, troskliwą opiekę i naukę. Życzę Pani dalszych 

sukcesów w pracy i szczęścia w życiu osobistym. 

  

Przygotowała: Martyna Wesołowska, VIII 

  

W ŚWIECIE KSIĄŻEK 
„Smok z czekoladowym sercem” 

 

Avanturine była młodą smoczycą, która marzyła o tym, by wreszcie wylecieć poza 

jaskinię, ale rodzina jej nie pozwalała, ponieważ była młoda i miała zbyt miękkie łuski. 

Jednak uparta smoczyca postanowiła uciec. Chciała upolować człowieka i zanieść bliskim, 

aby uwierzyli, że jest już na tyle dorosła, aby zacząć polować. 

W końcu  znalazła człowieka w długim fioletowym ubraniu i postanowiła go upolować. 

Już miała zaatakować, gdy poczuła odurzający zapach i się zatrzymała. 

- Co to jest? – spytała. 

Człowiek popatrzył zdziwiony tym, że smoczyca potrafi mówić i odpowiedział: 

- Czekolada… 

Avanturine już chciała zjeść tę „czekoladę” ale człowiek ją powstrzymał. Dodał 

jeszcze parę składników i dał smoczycy do wypicia. Wtedy Avanturine poczuła się 

słabo i usnęła. A gdy się obudziła – była człowiekiem. A to dopiero początek jej niesamowitych przygód! 

Książkę pt. „Smok z czekoladowym sercem” Stephanie Burgis znajdziecie w naszej szkolnej 

bibliotece! 

Maja Sikora, IVb 
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JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY… 
 

6 maja 2019 roku klasa szósta wraz z panią Moniką Grędziak i 

panią Renatą Soboń wybrała się na fascynującą dwudniową 

wycieczkę do Zakopanego. Punktualnie o godzinie 6.20 cała klasa 

zebrała się w holu szkoły. Kilkanaście minut później po kontroli 

policyjnej autokaru, wyruszyliśmy w kierunku autostrady A4. W 

Brzesku zjechaliśmy na drogę prowadzącą prosto do Zakopanego. W 

pobliżu Nowego Sącza zatrzymaliśmy się na krótki postój. Podróż 

mijała bardzo szybko. Około 12.00 byliśmy już Zakopanem, gdzie 

czekał na nas pan przewodnik. Na wstępie opowiedział nam o 

kompleksie pięciu skoczni narciarskich. Chwilę później udaliśmy się 

na zwiedzanie Wielkiej i Małej Krokwi. Wszystkim te obiekty 

sportowe bardzo się spodobały. Następnie podjechaliśmy naszym busem pod Gubałówkę, 

weszliśmy do kolejki i wjechaliśmy na górę. Z tego wzniesienia roztaczał się niesamowity widok! 

Przepiękny Giewont zapierał dech w piersiach. Po wysłuchaniu opowiadania przewodnika o 

Gubałówce zakupiliśmy pamiątki i wróciliśmy na dół.  

Potem pieszo udaliśmy się do Muzeum Tatrzańskiego, gdzie oglądaliśmy różne stroje 

góralskie, narzędzia, zwierzęta i rośliny występujące w Tatrach. Było tam wspaniale! Po przyjęciu 

dawki fascynujących i ciekawych informacji spacerowaliśmy po słynnym zakopiańskim deptaku - 

Krupówki. Można tam było kupić pamiątki lub przepyszne góralskie oscypki. Około godziny 16.00 

zameldowaliśmy się w naszym pensjonacie. Wybraliśmy pokoje, zjedliśmy obiadokolację i 

pojechaliśmy zwiedzać dalej. W góralskiej chacie rodowity mieszkaniec Zakopanego opowiadał 

nam o tatrzańskiej kulturze.  

Około godziny 20.00 wróciliśmy do ośrodka, gdzie bawiliśmy się w różne gry. O godzinie 

22.00 wszyscy rozeszli się do swoich pokoi na zasłużony nocny odpoczynek po wspaniałym dniu 

pełnym wrażeń. 

7 maja cała grupa obudziła się około godziny szóstej. Szybko ubraliśmy się i poszliśmy na 

śniadanie. Około ósmej wyjechaliśmy w kierunku Doliny Kościeliskiej, która znajduje się w 

Tatrzańskim Parku Narodowym. Czekał tam na nas przewodnik, który wyjaśnił nam zasady 

obowiązujące na tym chronionym terenie i zaprosił nas do spaceru Doliną Kościeliską. Szliśmy 

około pół godziny i doszliśmy do drewnianej bacówki, gdzie wszyscy kupili i zjedli po oscypku. 

Podczas drogi nie obeszło się bez rzucania śnieżkami i w końcu każdy miał całe nogi w śniegu. W 

trakcie spaceru przewodnik pokazywał nam różne skały lub kwiaty i ciekawie o nich opowiadał. 

Wskazywał też nam pobliskie szczyty i je nazywał. Mijaliśmy też wielu innych turystów, którzy 

miały taki sam cel wyprawy jak my, czyli schronisko na Hali Ornak. Na drodze leżał śnieg i było 

błoto, więc wszyscy mieli przemoczone buty. Po około dwóch godzinach doszliśmy do celu. W 

schronisku ogrzaliśmy się i po półgodzinnym odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Przewodnik pytał się nas o nazwy różnych rzeczy poznanych w pierwszej części wędrówki. Po 

drodze jeszcze raz odwiedziliśmy bacówkę z oscypkami, gdzie wszyscy ponownie zjedli po 

smażonym serze.  

Niedaleko celu wyprawy wszystkim poprawiło się tempo marszu i szybko doszliśmy do autobusu, 

który zawiózł nas od razu do restauracji Modrzewiowy Dwór. Tam zjedliśmy obiad: zupę 

pomidorową oraz kotlet schabowy z frytkami. Wszystkim bardzo smakowało. Następnie poszliśmy 

obejrzeć atrakcje lokalu: siłownię, bawialnię, basen itp. 

Po południu pożegnaliśmy się z przewodnikiem i zaczęliśmy się szykować do powrotu do domu. 

Podczas czterogodzinnej podróży rozmawialiśmy ze sobą i graliśmy w różne gry. W końcu o 

godzinie 22.00 dotarliśmy do naszej szkoły. Pożegnaliśmy się ze sobą, z opiekunami, z panem 

kierowcą i pojechaliśmy do domu z naszymi rodzicami. 
Maciej Sierżęga, Jan Urban (kl. VI) 
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

Po dziesięciu miesiącach nauki zbliża się oczekiwany przez wszystkich 

uczniów czas wakacji. Warto więc pamiętać o bezpiecznym zachowaniu podczas 

tych swobodnych dni, ponieważ w trakcie letnich ferii dochodzi do wielu 

groźnych wypadków.   

Oto kilka rad i uwag, jak spędzić bezpiecznie wakacje:   

 

NAD WODĄ: 

• pływaj tylko w miejscach wyznaczonych do kąpieli i strzeżonych przez ratowników, 

• unikaj wchodzenia do wody oznakowanej zakazami kąpieli, 

• nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna i nie odpływaj daleko od 

brzegu, 

• w wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym, 

• przestrzegaj regulaminu kąpieliska. 

 

ZABAWA NA DWORZE: 

• podczas jazdy na rowerze, rolkach -  korzystaj z kasku, 

• nie baw się na jezdni, 

• graj w piłkę w miejscach do tego przeznaczonych. 

• podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych. 

 

W GÓRACH 

• zawsze idź po wyznaczonym szlaku i nie zbaczaj z niego, 

• słuchaj opiekunów, 

• nie wyruszaj w góry podczas burzy, 

• zainstaluj w telefonie aplikację "Ratunek" dostępną na smartfony, 

• na bieżąco oceniaj trasę, pogodę, możliwości i trudności na szlaku. 

 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach: 

• w trakcie zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, 

• po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej, 

• nie otwieraj drzwi obcym, jeśli jesteś sam w domu, 

• nie korzystaj z propozycji podjazdu lub spaceru z obcą osobą, 

• informuj rodziców, dokąd wychodzisz, 

• nie podchodź i nie dotykaj obcego psa, nawet jeśli wydaje się łagodny. 

 

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie: 
Zdrowie, życie i bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, więc dbajcie o siebie w trakcie 

wakacji. Spędźcie ten czas spokojnie, bezpiecznie i radośnie. 

 

Bibliografia: 

1. K.Denek - "Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej", Warszawa,1985r 

2. Louis R.Mizell - "Jak ustrzec swoje dziecko", Warszawa, 1996r.  

3. „Baw się i bądź bezpieczny” – materiały z akcji ogólnopolskiej UNESCO. 
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4. strony internetowe: edukacja.edux.pl, www.straz.krakow.pl/dokumenty/Bezpieczenstwo_nad_woda.pdf 

www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/1084/gorskie-wedrowki---zasady-bezpieczenstwa, http://rodzice.net/news/zagadki-

dla-dzieci/lato.php 

                   Zagadki o wakacjach 

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe zagadki. 

Możesz sprawdzić, czy poprawnie odpowiedziałeś - poprawne 

odpowiedzi są na brzegu strony. 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły? 

(czerwiec) 

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie. 

                                                 (wakacje) 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować.   

                                        ( plaża) 

Jeden jest jednoczęściowy, 

drugi z dwóch części się składa. 

Gdy na plażę się wybierasz, 

właśnie ten strój zawsze wkładasz. 

                                       (strój kąpielowy) 

Idą dwa miesiące, 

słoneczne, gorące, 

w pierwszym lipy kwitną, 

w drugim sierpy zgrzytną. 

                                                             (lipiec i sierpień) 

Mały z płótna domek, 

w lecie go stawiamy. 

Gdy jesteśmy na wakacjach, 

nocą w nim sypiamy. 

                                                                                   (namiot) 

By chronić skórę latem 

przed słońca nadmiarem. 

Smaruj się nim, a potem 

opalaj z umiarem.  

                                                               (filtr ochronny) 

W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy. 

                                             (lody) 

Kiedy lato spędzasz w mieście, 

chcesz poszaleć w wodzie czasem. 

Poproś mamę, tatę, siostrę, 

żeby wzięli cię na... 

                                                                       (basen) 

Plastikowe rączki 

na dość długim sznurku. 

http://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/1084/gorskie-wedrowki---zasady-bezpieczenstwa
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Można na niej skakać 

latem na podwórku.              (skakanka)  

 

 

Jesteśmy już tutaj 8 lat. W ciągu tego czasu wiele się zmieniło... Niektórzy uczniowie 

odchodzili, a inni przychodzili. Tego, co razem przeżyliśmy, nie da się opisać. Wszystkie 

wycieczki, lekcje, przerwy to czas, w którym razem śmialiśmy się lub stresowaliśmy. Podczas 

naszej drogi towarzyszyły nam różne emocje, zarówno te dobre, jak i te złe, lecz wspomnienia 

pozostaną na zawsze... 

 

Uczniowie klasy ósmej (alfabetycznie jak w dzienniku):  

 

1. Adamiec Milena   

2. Adamowicz Malwina   

3. Ataman Ignacy    

4. Bereś Nataniel  

5. Bilut Oliwier 

6. Cieszyńska Kamila 

7. Czop Ewelina 

8. Drzał Igor 

9. Giełbaga Kinga 

10. Grabowska Maja 

11. Idzik Filip 

12. Jadwisiak Kacper 

13. Jakubowski Szymon 

14. Kidacki Mateusz 

15. Kołodziej Michał 

16. Korbecki Adrian 

17. Leśko Karolina 

18. Piątek Emilia 

19. Rudyk Aleksandra 

20. Sierżęga Daria 

21. Skimina Maj 

22. Sobczak Arkadiusz 

23. Trzyna Aleksandra 

24. Wesołowska Martyna 

25. Wilk Maciej

 

Wychowawcy: 

p. Ewa Stec (kl. I-III) 

p. Teresa Obłoza (kl. IV) 

p. Agnieszka Solecka (kl. V-VIII) 

 

ŻYCZYMY WAM POWODZENIA W SZKOLE ŚREDNIEJ! 
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Warto przeczytać!  
 

Zgodnie z zapowiedzią w najnowszym numerze gazetki 

zamieszczamy opowiadanie pt. „Roboty” autorstwa Mirona 

Mirosława z klasy szóstej, laureata szkolnego konkursu literackiego. 

 

Na odległej planecie zwanej CYBERKORONĄ mieszkały tylko roboty: duże, małe, 

szybkie, wolne – o kształtach bardzo dziwnych i mniej dziwnych. Planeta zrobiona była z 

żelaza, srebra i innych metali. Spośród wszystkich tam żyjących maszyn wyróżniała się 

jedna: mały, srebrny robocik Metan, z miniantenką, guzikami i gąsienicami zamiast nóg. 

Metan był niezwykle inteligentnym i mądrym robotem. Jego pasją było projektowanie 

i budowanie maszyn, mechanizmów oraz różnych przedmiotów codziennego użytku, które 

tworzył od dawna. Z biegiem czasu produkował coraz lepsze i doskonalsze wynalazki. 

Pewnego razu zbudował wielki komputer ze sztuczną inteligencją. I tu zaczęły się jego 

problemy… 

Robot zaprojektował komputer z myślą o ludziach, którzy mają trudności ze 

znalezieniem przyjaciół i nie radzą sobie z życiem towarzyskim. „Elektryczny towarzysz” 

miał rozwiązywać tego typu problemy i niebawem miał trafić do każdego samotnego 

mieszkańca planety. Najpierw Metan skonstruował tylko prototyp „Elektrycznego 

towarzysza”. Pracował nad nim całe dnie i noce, testował  i sprawdzał, aż w końcu 

„Robokumpel” był gotowy. Odpalony został za pomocą niebieskiego klucza. Początkowo 

wszystko działało bez zarzutów. Ale zanim przeszło się do konwersacji, trzeba było wybrać 

język i datę „stworzenia” (nie urodzenia, bo na planecie mieszkały przecież roboty). Po 

uzupełnieniu formalności można było przejść do rozmowy z komputerem. 

- WITAM - przywitał się komputer. Głos brzmiał dziwnie i cyfrowo. 

- WITAJ -  odpowiedział konstruktor.  

Metan był bardzo dumny ze swojego dzieła i nie chciał zakończyć rozmowy na 

zwykłym przywitaniu się … 

- POWIEDZ MI….ILE TO JEST 7002891:0? – zapytał. 

- ZERO!  - odpowiedziała natychmiast maszyna. 

- NIEPRAWDA! 

- PRAWDA! 

- NIE! 

- TAK! 

Metan ze zrezygnowaną miną przyłożył robodłoń do czoła. Próbował wytłumaczyć 

maszynie, że nie da się dzielić przez zero, jednak ta nie słuchała i wciąż powtarzała to samo: 

- 7002891:0 JEST ZERO! 

Krzyczała coraz głośniej. Stwórca pokiwał głową. Zbliżył się do klawiatury, lecz 

komputer włączył ekran na czerwono i zaczął odliczać od 10. Metan przez moment nie 

wiedział co robić, gdy nagle przypomniał sobie o autodestrukcji. Rozpaczliwie złapał za 

klucz, jednak nie mógł go przekręcić: …9…8…7. Klucz nadal był zablokowany! 

6…5…4…3… W końcu udało się – system autodestrukcji został wyłączony w ostatniej 

sekundzie! Konstruktor przez chwilę się nie ruszał. W końcu zdał sobie sprawę, jak 

niebezpieczny był to wynalazek oraz jakie zagrożenie ze sobą niósł. Od tego momentu 

Metan budował tylko miksery, tostery, odkurzacze… 
 

Miron Mirosław,  VI 



8 

 

Kącik religijny 
Oddajmy cześć Sercu Jezusowemu przez gorliwe odmawianie Litanii.  

 
Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, naszą 

parafię, nasze rodziny i nas samych,  
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. 

 
 

Rozwiąż krzyżówkę, hasło ukryte jest w pierwszej kolumnie 
 

To nasze ostatnie gazetkowe spotkanie w tym roku szkolnym, życzę Wam udanych, pełnych przygód  

i słonecznych wakacji.                                                                                             

 

 

1.         Symbol Zmartwychwstałego Jezusa 

2.         Stół eucharystyczny 

3.         Ziemskie lub wieczne 

4.         Pierwsza niewiasta 

5.         Powszedni lub eucharystyczny 

6.         Otrzymujesz je przy chrzcie 

7.         Duchowe stworzenie 

8.         Dobry ..., wisiał na krzyżu obok Jezusa  

9.         Ogród, inaczej raj 
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Przygotowała p. Anna Borowik 

To i owo ze świetlicy

NAJCIEKAWSZA BUDOWLA Z KLOCKÓW 

O tym, że budowanie z klocków to najlepsza zabawa, nie trzeba przekonywać nikogo. Bawią się nimi 
wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli.  Są źródłem ogromnej radości tworzenia. Konkurs pt. „Najciekawsza 
budowla z klocków” odbył się w naszej świetlicy. Dzieci miały możliwość budowy różnego rodzaju 
konstrukcji z klocków drewnianych, plastikowych. Nauczyciele fotografowali powstałe „dzieła”,  z których 
wyłoniono najciekawsze prace. 
Nagrodzeni  uczniowie: Dominik Pańczak, Adam Tadla, Patryk Czarnik. Wyróżnienia: Hubert Drzewicki, 
Michał Cygan.Wszyscy otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody.  GRATULUJEMY!!! 
 

WIOSNA W OBIEKTYWIE 
W naszej świetlicy został zorganizowany kolejny Szkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem  „Wiosna 

w obiektywie”.  W konkursie mogli wziąć udział nie tylko uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, ale 
również nasi starsi koledzy. Napłynęło wiele ciekawych  i interesujących prac, przedstawiających piękno 
zmieniającej się  na wiosnę przyrody. Jury miało twardy orzech do zgryzienia  przy wyborze zdjęć i 
wyłonieniu zwycięzców.                                     
Ostatecznie nagrody otrzymali następujący uczniowie:  
Zuzanna Drachus kl. Ia,  Amelka Zagórska kl. Ia,  Oskar Redzimski kl. IVb 
Wyróżnienia otrzymali: 
Franciszek Urban kl. Ia , Patryk Czarnik kl. IIb, Antonina Winczura kl. IIa , Amelka Czarnik kl. IIb, Małgorzata 
Miąsik kl. IIa , Gabriela Zaborowska kl. VII 

GRATULUJEMY!!! 
 

ŚWIETLICOWY OMNIBUS 

To już IV edycja konkursu wiedzy o wszystkim, czyli „Świetlicowy Omnibus”.  W poszczególnych 
klasach został przeprowadzony turniej, który miał na celu wyłonienie zwycięzców.  Zadania w 
poszczególnych grupach wiekowych  zostały dostosowane do wieku dzieci. Uczniowie biorący udział w 
konkursie mieli możliwość wyboru zagadnień z wiedzy ogólnej, historycznej, przyrodniczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczniowie wykazali się szeroką wiedzą. Do wielkiego finału 
zakwalifikowali się następujący uczniowie:        
 z klas pierwszych – Ewa Dzioba, Zofia Kajzar i Aneta Kmiotek,                                                                                 
z klas drugich – Hubert Drzewicki, Jakub Jabłoński i Karol Warzocha,                                                              
z klasy trzeciej – Joanna Burzyńska, Szymon Krzanowski i Kornelia Pacholarz. 
Między uczniami odbyła się wielka, zacięta walka o tytuł Świetlicowego   Omnibusa. 
Zwycięzcami zostali: I miejsce – Hubert Drzewicki z kl. II b, 
                                    II miejsce – Joanna Burzyńska z kl. III, 
                                    III miejsce – Szymon Krzanowski z kl. III. 
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom! 
 

„CZERWONY KAPTUREK” 

11 czerwca w naszej świetlicy szkolnej odbyło się przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”.   W 
baśniowe role wcielili się uczniowie klas Ia, IIb oraz III.  Spektakl z zapartym tchem obejrzeli uczniowie 
świetlicy szkolnej  oraz rodzice. Kostiumy i scenografia były autorskimi projektami uczniów. Młodzi artyści 
wspaniale odegrali swoje role,  a publiczność była pod wielkim wrażeniem,  czego dowodem były gromkie 
oklaski. 

W rolę Czerwonego Kapturka wcieliła się Amelia Czarnik, groźnego Wilka zagrał Patryk Czarnik, 
Mama to rola Anety Kmiotek,  Babcia wspaniale została odegrana przez Joannę Burzyńską. Dzielnego 
Leśniczego  zagrał Franciszek Urban. 
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W pozostałych rolach wystąpili: Zuzanna Radecka, Zofia Kajzar,  Maja Serwińska, Lena Sokolik, Zuzanna 
Drachus oraz Dariusz Prusak. 

Wstrząs mózgu 
 

Rebus Milenki Legenc 

 
                Rozwiązanie: 

……….………..               

 

 

      iść                            u               

 

 
       

       

       

     

          

       

     

 

1. Drugi dzień tygodnia 

2. Kąpiesz się w niej 

3. Znajdziesz go na plaży 

4. … roku, jest ich cztery 

5. Jeden ze środków transportu 

6. Wczoraj, dzisiaj i … 

7. Na przykład Bałtyckie 

Opracowała: Gabrysia Bereś z kl. III 

 

_________________________________________________________________________ 

 

dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

 

Numer 185. przygotowali: Gabriela Bereś, Kamila Cieszyńska, Milena Legenc, Miron Mirosław, 

Aleksandra Rudyk, Maciej Sierżęga, Maja Sikora, Maja Skimina, Jan Urban, Martyna Wesołowska,  
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Opiekun redakcji: Elżbieta Szara   Nakład: 70 egzemplarzy                Gazetka bezpłatna 

 


