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Praca Adriana Piętowskiego, Vb 

Wywiad numeru 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią 

Agnieszką Gajerską, wychowawczynią klasy IIb.  
 

- Proszę nam powiedzieć, czy pracowała Pani wcześniej      

w innej szkole?  

- Tak, pracowałam wcześniej w innych szkołach oraz                    

w przedszkolu.  

- A jakie są Pani wrażenia z naszej szkoły? Jak pracuje się Pani          

z najmłodszymi uczniami? Czy jest to trudna praca?  

- Mam pozytywne wrażenia z naszej szkoły, ponieważ wszyscy są bardzo uczynni i sympatyczni, a to 

tworzy dobrą atmosferę w pracy. Lubię pracować z młodszymi uczniami - sprawia mi to przyjemność, 

radość. Mam możliwość obserwowania każdego z nich, lubię patrzeć, jak się zmieniają, rosną, 

zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. Odczuwam dumę, gdy pod koniec trzeciej klasy widzę, jaką 

przeszli przemianę od „pierwszaka” do „prawie czwartaka”. Wtedy zapominam, jak trudna jest 

praca nauczyciela.  

- W związku z panującą epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół, praca nauczycieli odbywa się zdalnie. 

Na czym ona polega?  

- W klasach młodszych nauczanie zdalne odbywa się podobnie jak w klasach starszych. Kontaktujemy 

się z uczniami przez pocztę w dzienniku elektronicznym, a także przez teamsy i tam przekazujemy 

informacje, które dzieci muszą opanować. Dla uczniów tworzę też pokaz lekcji na stronie 

internetowej: www.genial.ly – tam dzieci mają możliwość obejrzenia dodatkowych informacji 

dotyczących wiadomości z lekcji.  

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej i dlaczego?  

- Mój tata był historykiem i dużo treści z tej dziedziny miałam przekazywane od najmłodszych lat, 

dlatego polubiłam ten przedmiot. Dzięki niemu poznałam przeszłość mojego kraju, mam wyobrażenie 

tego, jak kiedyś żyli ludzie, jakie mieli zwyczaje i obyczaje, jak rozwijała się kultura. Historia jest jak 

wehikuł czasu, wystarczy do niego wsiąść i podróżować przez epoki, czasy…  

- Czy potrafi Pani porozumiewać się w jakimś obcym języku?  

- Niestety, jeszcze nie mówię płynnie w obcym języku, dlatego uczęszczam na kurs języka 

angielskiego. 

- Co jeszcze lubi Pani robić w wolnym czasie?  

- W wolnym czasie lubię robić wiele rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Wymienić mogę kilka. 

Uwielbiam odpoczywać na połoninach bieszczadzkich, jeździć na rowerze, grać na pianinie czy 

rozwiązywać krzyżówki, a także chodzić na koncerty moich ulubionych artystów. Przyjemność 

sprawia mi także uprawianie sportu, dlatego uczęszczam na zajęcia zumby oraz power pump do 

klubu.  

- Czy ma Pani jakieś zwierzątko w domu? Jeśli tak, proszę nam o nim 

opowiedzieć.  

- Mieszka ze mną kotka – Zofia Józefina. Ma bardzo gęste i miłe 

futerko w kolorze liliowym. To młody kociak, bo ma dopiero siedem 

miesięcy, ale jest bardzo żwawy, ruchliwy i wesoły. Lubi się bawić 

piszczącą myszką i biegać po pokojach. Reaguje na swoje imię oraz 

na zapach jedzenia w miseczce.  

- Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Pani dużo zdrowia, sukcesów      

w pracy zawodowej oraz spełnienia marzeń. 

Wywiad przeprowadziła Oliwia Leśko, VI  Praca Ani Gołojuch, Va 
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Warto przeczytać! 
 

28 lutego wzięłam udział w konkursie czytelniczym zorganizowanym przez 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, dotyczącym znajomości książki „Kometa 

nad Doliną Muminków”.  Przygotowując  się do konkursu, odkryłam na nowo fascynujące przygody 

Muminków. To przepiękna seria książek autorstwa Tove Jansson o małych, białych stworzonkach. 

W książkach możemy poznać wiele wspaniałych postaci, np. gderliwego Piżmaka, naukowca 

Paszczaka, marzyciela i indywidualistę Włóczykija, niezdarnego Ryjka, śliczną Pannę Migotkę, mądrego 

Tatę Muminka i zawsze ciepłą, kochającą Mamę Muminka. Występują też postacie groźne i złe, np. zła 

Buka, czy buntownicza i złośliwa Mała Mi. Poznając losy mieszkańców Doliny Muminków, widzimy 

przyjaźń, np. Muminka i Włóczykija, młodzieńcze zauroczenia (Muminek i Panna Migotka) i ciepłych, 

kochających swe dzieci rodziców (Mama i Tatuś Muminka). Bohaterowie przeżywają wiele przygód, 

czasem bardzo niebezpiecznych, tak jak nadejście wielkiej komety, która zakłóca spokojne życie w Dolinie 

Muminków („Kometa nad Doliną Muminków”). Z kolei w książce „Lato Muminków” opisana jest historia 

wielkiej powodzi, która pozbawiła bohaterów domu. Natomiast powieść „W Dolinie Muminków” opowiada 

o niezwykłej zimie i lecie w Dolinie Muminków. 

Zachęcam wszystkich – i małych, i dużych - do przeczytania książek o Muminkach i odkrycia 

bajkowego świata bohaterów. To książki nasycone fantazją. Równocześnie poznajemy postacie, których 

odpowiedniki łatwo odszukamy w naszym ludzkim świecie. Znajdziemy tu również sporą dawkę humoru. 
 

Serię o Muminkach tworzą następujące książki: 

Małe trolle i duża powódź 

Kometa nad Doliną Muminków 

W Dolinie Muminków 

Pamiętniki Tatusia Muminka 

Lato Muminków 

Zima Muminków 

Opowiadania z Doliny Muminków 

Tatuś Muminka i morze 

Dolina Muminków w listopadzie 
 

Maja Sikora, Vb 

 

 

  
 

 
  

  

 

 

 

Praca Darii Konefał, Vb       Praca Patrycji Zagórskiej, Vb 

 

 

 

 

 

 
 

Praca Mai Koszulińskiej, IV     Praca Marceliny Motowidełko, Vb 
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BAŚŃ O WIRUSIE 
 

Dawno, dawno temu żył chłopiec o imieniu Mikołaj. Mieszkał wraz z rodzicami        

w małej chatce pod lasem, daleko od zamku. Rodzina była biedna i nie miała dostępu do 

informacji ze świata zewnętrznego. Żyła skromnie, ale bardzo się kochała. Mikołaj posiadał 

ogromny talent muzyczny, któremu poświęcał każdą wolną chwilę. Chłopiec całe dnie 

pomagał tacie w gospodarstwie, a wieczorami grał i 

śpiewał swoim rodzicom. 

 Pewnego dnia obok ich domu przejeżdżał 

kupiec, który zabłądził, szukając lekarza dla swojego 

chorego syna. Mama wskazała mu drogę i mężczyzna 

pojechał dalej. Wieczorem mama Mikołaja bardzo źle 

się poczuła, miała wysoką gorączkę i mocno kaszlała. Z 

godziny na godzinę było coraz gorzej. Rano po pomoc 

do miasteczka pojechał tata. Tam dowiedział się, że w 

królestwie panuje wirus, który zabił już wiele osób. 

Władca ogłosił, że ten, kto przyniesie lekarstwo, otrzyma najpiękniejszy dom w królestwie. 

Tata wrócił więc do domu ze smutną wiadomością, którą przekazał rodzinie. Mikołaj 

bardzo bał się o swoją mamę. Myślał przez całą noc, co 

mógłby dla niej zrobić. Rano wyruszył do króla, któremu 

obiecał, że uczyni wszystko, by znaleźć lekarstwo dla mamy 

i innych chorych ludzi.  

Przypomniał sobie, że jego babcia opowiadała mu       

o czarownicy, która mieszkała w lesie i miała 

nadprzyrodzone moce. Umiała wyczarować lekarstwo, ale 

jego cena była bardzo wysoka, bowiem czarownica              

w zamian za eliksir odbierała talenty.  

Mikołaj, mimo że bardzo kochał muzykę i była ona 

jego wielką pasją, nie wyobrażał sobie życia bez swojej 

ukochanej mamy. Bez wahania wyruszył więc w daleką 

drogę do domku w lesie, gdzie mieszkała czarownica. Gdy 

zobaczyła chłopca, była zaskoczona, że chce oddać swój 

jedyny talent za eliksir, który 

pomoże nie jemu, a innym 

ludziom. Na drugi dzień Mikołaj otrzymał lekarstwo, które 

zaniósł swojej mamie, a następnie podarował je królowi dla 

wszystkich chorych poddanych. 

Król ucieszył się i dotrzymał danego słowa. Mikołaj 

wraz z rodzicami zamieszkał w pięknym domu. Wszyscy byli 

mu bardzo wdzięczni za jego poświęcenie. W ramach 

podziękowania chłopiec otrzymał jeszcze jeden piękny 

podarunek, a był nim malutki skowronek. Ptaszek całymi 

dniami śpiewał radośnie, umilając czas wszystkim sąsiadom,   

a przede wszystkim Mikołajowi i jego rodzinie. 

Od tej pory wszyscy żyli w zdrowiu długo i szczęśliwie. 

 

Kacper Zarzyczny, kl. IV 
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BAŚŃ O RÓŻY I WĘŻU 

Dawno, dawno temu, w odległej przeszłości 

świat był podzielony na dwie części. Jedna z nich 

zwrócona była ku słońcu i dzięki temu pozostała 

kolorowa i piękna. Żyły tu barwne ptaki i szczęśliwe 

zwierzęta, drzewa kwitły i dawały piękne owoce,       

a rośliny cudownie pachniały. W rzekach pluskały ryby 

i nikomu niczego nie brakowało. W centrum tej części 

świata rosła przepiękna Róża, którą podziwiały wszystkie 

stworzenia. Wierzyły w to, że ich świat będzie istniał tak 

długo, jak długo żyła będzie Róża. 

Druga część świata pozbawiona była blasku 

słońca, trwała tu wieczna noc. Rośliny nie rosły, ziemia była spękana i sucha, a nad nią unosiła się 

gęsta, wilgotna mgła. W tej części świata królował Wąż. Wielki, czarny, zły, milczący i z zazdrością 

patrzący na szczęśliwe zwierzęta, kwitnące rośliny i słoneczne światło oznaczające granicę dwóch 

światów. 

Wąż pragnął zniszczyć słoneczną część, ale nie wiedział, jak to zrobić. Znał jednak legendę 

mówiącą o tym, że świat zwierząt i roślin będzie istniał dopóty, dopóki żyła będzie Róża, dlatego 

pragnął śmierci pięknego kwiatu. Nie wiedział tylko, jak dostać się do Róży, bo przecież na 

słonecznej części zawsze świeciło słońce, więc było bardzo ciężko się tam podkraść.  

Wąż postanowił jednak dostać się do Róży za wszelką cenę  i zaczął powoli pełznąć, 

chowając się za skałami. Dzień za dniem zbliżał się do Róży... A ta rozkwitała coraz piękniej            

i piękniej! 

Gdy Wąż był już bardzo blisko Róży, poczuł jej zapach i zatrzymał się zaskoczony, jak 

bardzo była piękna. Wówczas zauważyły Węża zwierzęta ochraniające Różę. Przestraszyły się, że 

przybysz chce zrobić coś bardzo złego. Róża spytała Węża, co robi po słonecznej stronie świata.      

I wtedy Wąż przyznał się, że przyszedł zabić Różę, ugryźć ją swoimi zębami, zatruć jadem               

i sprawić, żeby po jej śmierci słoneczna część świata stała się ciemna, sucha, skalista i smutna, jak 

wszystko w jego królestwie. 

Ale przyznał się też, że gdy zobaczył, jak szczęśliwe są stworzenia po jasnej stronie, kiedy 

poczuł, jak pachną rośliny i jak pachnie piękna Róża, pomyślał, że chciałby też żyć jak one - bez 

nienawiści, zazdrości i złości. Wąż zapragnął, żeby ciemna strona świata poznała światło słońca. 

Róża i zwierzęta, zaskoczone tym, co usłyszały od Węża, zaczęły naradzać się, jak mu 

pomóc i zanieść trochę słońca na ciemną stronę świata. Wymyśliły, że należy przesadzić Różę na 

granicę świata jasnego i ciemnego, a wtedy światło obejmie cały świat. Jak wymyśliły, tak zrobiły    

i zasadziły Różę na granicy.  

I wtedy stała się rzecz dziwna: słońce zaczęło świecić po obu stronach świata, na obie strony  

zawitała też noc. Gdy w jednej części był dzień, w drugiej trwała noc, a gdy dzień zaczynał się na 

drugiej stronie, to na pierwszą nadchodziła noc. I wszystkim bardzo się to podobało. A żeby nigdy 

żadna z części nie stała się znów ciemna, Wąż postanowił chronić Różę do końca świata. Więcej 

zrobił dobrocią niż jadem!  

Maja Arkuszewska-Wilk, kl. IV 
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W zdrowym ciele zdrowy duch!  
 

#ZOSTAŃ W DOMU – Ruszaj się codziennie! 

 

Wysiłek fizyczny stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania człowieka. Regularny, 
umiarkowany ruch to zdrowie. Aktywnością jest każda forma ruchu, również chodzenie po 
schodach, spacer z psem, sprzątanie, pomoc rodzicom w gospodarstwie domowym. 
Najważniejsze, żeby dążyć do sześćdziesięciu minut aktywności każdego dnia. 
Gdy jesteś aktywny fizycznie, twój mózg też jest bardziej aktywny. Liczne 
badania medyczne wykazały, że mózg ludzi uprawiających aktywność fizyczną 
ma większe możliwości poznawcze, bo jest lepiej dotleniony. Gdy się więc 
ruszasz, pomagasz sobie w nauce. Wiemy, że dzięki aktywności fizycznej 
poprawia się nasz nastrój, gdyż w czasie ćwiczeń wyzwalają się endorfiny 
zwane hormonami szczęścia. To właśnie im zawdzięczamy przypływ energii      
i uczucie zadowolenia.  

Ćwicząc, potrzebujemy energii, dlatego bardzo ważne jest, aby dostarczyć 
naszemu organizmowi warzyw, które są bankiem witamin i minerałów,    
a także błonnika i antyutleniaczy, istotnych dla zachowania zdrowia         
i optymalnej wydolności. Najlepszym źródłem energii są produkty           
z pełnego ziarna (kasza, płatki owsiane/jaglane, pieczywo), a także 
tłuszcze roślinne (orzechy i nasiona, oleje roślinne, siemię lniane), ryby 
morskie, które dodatkowo chronią nas przed chorobami serca. Osoby 
aktywne fizycznie potrzebują więcej białka, niż osoby prowadzące 
siedzący tryb życia. Mięśnie podczas ćwiczeń ulegają mikrourazom, więc 
aby je wzmocnić, spożywaj głównie pełnowartościowe białka zwierzęce. 

 

PAMIĘTAJ! 

 
 Codziennie postaraj się wykonywać jakąś aktywność fizyczną. 

 Spożywaj posiłki regularnie  (4–5 posiłków dziennie co 3–4 godziny) 

 Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej połowę 

tego, co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach ¾ - warzyw i ¼ - owoce. 

 Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 

 Codziennie pij co najmniej 2 duże szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem     

i częściowo – serem. 

 Ograniczaj spożycie przetworzonych produktów. 

 Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. 

 Unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami). 

 Nie dosalaj potraw, używaj ziół – mają cenne składniki i poprawiają smak. 

 Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 litra dziennie. 

Należy pamiętać o podstawowych zasadach prawidłowej pozycji przy biurku: 
 stopy zawsze muszą być oparte o ziemię (lub specjalny element krzesła), 
 całe przedramiona i łokcie mają leżeć na biurku, 
 plecy i szyja muszą być proste, 

 zachowane powinny być kąty proste (w kolanach, łokciach), 
 głowa może być lekko schylona nad biurko. 
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Prawidłowa pozycja siedząca jest niezwykle ważna. Szczególne znaczenie ma w pierwszych 
latach, kiedy mięśnie głębokie szkieletowe są mniej napięte, a cały układ – mało 
stabilny. Ideałem byłoby więc stworzenie takich warunków do siedzenia, w których blat biurka 
byłby nachylony do twarzy dziecka pod kątem 30 stopni. Automatycznie skutkowałoby to tym, że 
dziecko nie nachyla się do zeszytu czy książki, tylko jest odrzucane o te 30 stopni w tył.  
To dawałoby większą pozycję wyprostną dla kręgosłupa piersiowego. 
Równie ważne jak stałe utrzymywanie właściwej postawy ciała jest robienie częstych 
przerw w nauce i pracy. W czasie ich trwania konieczne jest rozluźnianie mięśni.  
 

Opr. Pani Anna Domaradzka, Pani Anna Rogóż 
 

       PRAWIDŁOWO                              NIEPRAWIDŁOWO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czas kwarantanny to trudny okres dla nas wszystkich. Brak możliwości spędzenia czasu ze 
znajomymi doskwiera szczególnie nastolatkom, którzy zamiast wstać od biurka, siedzą przy 
komputerach godzinami, zapominając o rzeczywistości. 
Dlatego tak ważne jest aktywne spędzanie czasu w domu: 

1.Pamiętajmy o przerwie i rozprostowaniu kości co godzinę. 

2.Nie zapominajmy o codziennym treningu górnych partii ciała: karku, głowy czy kręgosłupa. 

3.Najważniejszą zasadą aktywności jest higiena podczas pandemii. Należy pamiętać o myciu rąk 

i dezynfekcji powierzchni użytkowej, np. telefonów. 

Dzięki odpowiedniej organizacji i motywacji do ruchu, kwarantanna nie musi być nudna. 

Radek Kozak, VI 
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,,How to survive distance learning?" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Mateusza Sikory, VII                                                          Praca Tatiany Rzeszut, VII 

 

Distance learning is something new and may be trouble-making. That’s 
why I have some tips for surviving it. 

 The biggest problem with e-learning is self-discipline. Teachers don’t control our 

homework everyday so we think it won’t be a problem to leave it for the next day or 

even a week. So do and check your lessons daily. Feel like at school! Be 

responsible! 

 It’s a good idea to solve your problems on-line. Keep in touch with your tutors if you 

don’t understand Maths or Physics. E-private lessons  will help you.  

 You should have the same study time everyday. School time will be perfect e.g. from 

9.00 to 14.00 with breaks. It won’t be a shock for you after coming back to school.  

 Don’t forget about your school mates. Talk to them and laugh! Having good relations 

with friends will help in this mentally-difficult situation! 

Bartosz Płonka, kl. VII 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Praca Jagody Nowak, Va                 Praca Anny Żukowskiej, Vb               Praca Zuzanny Tarnawskiej, Vb 
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rys. Maja Kukuryk, Ib   To i owo ze świetlicy 
 

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w naszej szkole 

spowodowanych pandemią koronawirusa, świetlica zaproponowała 

dzieciom udział w zajęciach ZDALNEJ ŚWIETLICY Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Rzeszowie.  

Na stronie internetowej szkoły została przygotowana specjalna 

zakładka, na której pojawiło się mnóstwo zadań oraz rebusów, 

łamigłówek, zagadek do samodzielnego rozwiązywania. Taka forma 

spędzania wolnego czasu, oprócz dobrej zabawy, niewątpliwie rozwija 

zdolności umysłowe. Może być zarówno rozrywką, jak i nauką 

cierpliwego rozwiązywania problemów. Zaproponowane aktywności mają 

charakter dobrowolny. Można z nich korzystać w każdej wolnej chwili.    

Z wiadomości zamieszczonych na stronie świetlicy szkolnej możemy 

dowiedzieć się, co to jest koncentracja, jak motywować się do nauki          

i uczyć się z przyjemnością.  

W każdy poniedziałek na stronie ZDALNEJ ŚWIETLICY pojawiają się propozycje 

aktywności w następujących kategoriach: 

•  pięć kart pracy – dla łaknących wiedzy - na każdy dzień tygodnia,  

•  pięć kolorowanek,  

•  pomysł na pracę plastyczną,  

•  tematyczna piosenka,  

•  pięć zabaw ruchowych,  

•  w ramach zajęć kulinarnych – przepis do wypróbowania,  

• link ciekawego filmu, który możemy sami albo wspólnie z rodzicami obejrzeć na ekranie 

telewizora lub komputera.  

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko się zmieni i wszyscy zobaczymy się niedługo     

w świetlicy. 

Życzymy Wszystkim dużo zdrowia i dobrej zabawy! 

 

Wychowawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praca Kacpra Żelazko, Ib                                  Praca Kacpra Bawelskiego, Ib 
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Kącik religijny 
 

Witajcie! 
W nietradycyjny sposób przeżywaliśmy       

w tym roku czas Wielkiego Tygodnia, a szczególnie 

Triduum Paschalnego i Noc Zmartwychwstania 

Pana Jezusa. Na pewno większość z Was 

uczestniczyła w tych wydarzeniach poprzez 

różnego rodzaju media społecznościowe. Myślę 

jednak, że każdy z nas - i Wy i ja również - 

odczuliśmy pewien niedosyt, że zabrakło obrzędu 

umycia nóg, poświęcenia pokarmów, a wieczorem 

ognia, modlitwy przy grobie, a przede wszystkim - 

Uroczystej Procesji Rezurekcyjnej. Ten czas pokazał nam też, że w sytuacjach tak 

trudnych i nieprzewidzialnych trzeba bardziej świętować spotkanie z Jezusem w sposób 

duchowy w naszym sercu. Był to dla nas taki mały sprawdzian, czy pozwoliliśmy Panu 

Jezusowi Zmartwychwstać w naszych sercach, czy spotkaliśmy Go żywego tak jak Maria 

Magdalena i inne niewiasty, chociaż nie mogliśmy pójść do kościoła i przyjąć Go            

w Komunii Świętej. 

Jezus naprawdę żyje i czeka na zaproszenie ...  

On jest naszą Mocą i Siłą. 

 

15. rocznica śmierci - 2 kwietnia 2020 
100. rocznica urodzin - 18 maja 2020 

Świętego Jana Pawła II 
Obecny rok duszpasterski z racji 100. rocznicy urodzin jest poświęcony 

św. Janowi Pawłowi II. Jesteśmy bardzo dumni jako Polacy, że mamy takiego 

świętego naszych czasów. Z pewnością każdy z Was rozpoznaje na obrazkach 

św. Jana Pawła II i zna jego życiorys, niektórzy lepiej inni gorzej. Abyśmy 

wspólnie mogli włączyć się w świętowanie urodzin Papieża ogłaszam:   

Konkurs dla uczniów klas I – VIII pt. Mój przyjaciel św. Jan Paweł II   

Konkurs dla klas IV-VIII będzie polegał na ułożeniu najciekawszej 

krzyżówki o św. Janie Pawle II, a uczniowie klas młodszych (I-III) mogą 

wykonać pracę plastyczną. Zapraszam chętnych do uczestnictwa w konkursie. 

Regulamin konkursu znajdziecie w linku na stronie głównej naszej szkoły. 

Prace nadsyłamy na e-maila: anna.borowik@zszp1.resman.pl lub 

annbor.210@edu.erzeszow.pl do 18 maja br. Na laureatów czekają nagrody! 

 
Anna Borowik, katechetka 

mailto:anna.borowik@zszp1.resman.pl
mailto:annbor.210@edu.erzeszow.pl
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Haft  matematyczny 
 

Haft matematyczny to technika rękodzieła, która polega na wyszyciu obrazu graficznego nićmi na kartonie 

lub papierze. 

Spróbujemy zrobić kwadrat. Przygotuj kartkę A5 z bloku technicznego, kolorowe nici (najlepiej kordonek 

lub mulinę) i igłę. 

Na przygotowanym papierze rysujemy kwadrat, a następnie przy pomocy linijki rozmieszczamy, a przy 

pomocy igły - nakłuwamy dziurki. Odległość między nimi decyduje o gęstości rozmieszczenia nici. 

Elementem malującym jest odpowiednio naciągnięta nitka, czyli odcinek – jedna z podstawowych figur 

geometrycznych. Za pomocą odpowiednio rozmieszczonych odcinków tworzy się mniej lub bardziej 

złożone figury geometryczne. 

Aby wyszyć kąt wypukły, należy na lewej stronie kartki na ramionach kąta, w jednakowych odstępach, 

najlepiej  co 2-5 mm, nakłuć dziurki. Na każdym z ramion - tyle samo. Następnie odwracamy kartkę. Nitkę 

poprowadzimy od dziurki położonej najbliżej wierzchołka na pierwszym ramieniu do tej najbardziej 

odległej na drugim ramieniu kąta, poruszając się o jedno pole w górę i o jedno pole w dół. 

Poniżej pokazane są etapy wyszywania kąta wypukłego. 

  

Szablon 

   

   
   

 

Jeśli wykonasz powyższy kwadrat, pochwal się, zrób zdjęcie i przyślij na adres: agasolecka5@gmail.com 

Artykuł został opracowany na podstawie: www.sp4.rawicz.pl oraz joanna.palinska.cal.pl 

 

Pani Agnieszka Solecka 

 

 

http://www.sp4.rawicz.pl/
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Nadeszła wiosna, ale sytuacja, w której się znaleźliśmy, zaskoczyła nas wszystkich bez wyjątku. Ten 

trudny czas jest nie tylko czasem zabawy, ale przede wszystkim samodzielnej nauki, pracy, a także 

przygotowań do coraz cieplejszych dni. Jednym z niech może być serwis roweru. O tym jak się do tego 

zabrać, może powiedzieć wam Szajbajk. 

Daniel Dziemieszonek (Szajbajk), bo o nim dokładnie mowa, to osoba totalnie zakręcona na punkcie 

rowerów. Rowery to całe jego życie. Szajbajk uprawia kolarstwo górskie - MTB, kolarstwo szosowe, układa 

zawodnikom treningi, zajmuje się serwisem rowerów, prowadzi rowerowe forum internetowe oraz kanał na 

You Tube, który ma prawie 170 tysięcy subskrypcji i liczne grono stałych fanów. Można śmiało powiedzieć, 

że Szajbajk o rowerach wie wszystko, a nawet jeszcze więcej.  

Dzięki jego kanałowi na You Tube możesz nauczyć się serwisować swój rower, do czego gorąco cię 

namawiam. Nie jest to zbyt skomplikowane i nie wymaga dużej ilości pieniędzy. Wystarczy odrobina 

sprytu, chęci i trochę umiejętności. Pamiętaj, że jeżeli będziesz potrzebował części do roweru, zawsze 

możesz zwrócić się do swoich rodziców lub rodzeństwa o pomoc w ich zakupie w sklepie stacjonarnym lub 

internetowym.  

Zatem jeżeli chcesz nauczyć się, jak nasmarować poprawnie łańcuch, wyregulować przerzutkę lub 

hamulce, dostosować do siebie wysokość kierownicy czy siodełka, wystarczy, że obejrzysz filmik i zrobisz 

to sam.  

Szajbajk uczy także trudniejszych zadań: jak wykonać ewolucje typu wheele, bunny hop, jak 

przejechać trudne, szutrowe tereny itp. Dzięki Szajbajkowi możemy poznać tereny, które odwiedza, 

podziwiać piękno przyrody, a także zasmakować, czym jest prawdziwa turystyka rowerowa. 

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat rowerów, koniecznie zaglądnijcie na jego kanał: 

https://www.youtube.com/channel/UCj_XEf7oed3iSWHbUCWsgGw lub na platformie You Tube              

w wyszukiwarce wpiszcie hasło szajbajk. Gorąco polecam wam jego filmiki, przekonacie się, że rowerowa 

przygoda może zacząć się teraz i trwać przez całe życie. 

Jak sytuacja wróci do normy, to - mam nadzieję - spotkamy się na rowerowym szlaku.  

       Adam Miąsik, IV 

 

23 kwietnia  - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

1. Ma ją każda książka                           

2. Mieszka koło ciebie  

3. Tańcowała … z nitką 

4. Gad, który nie ma nóg i syczy 

5. Zielony płaz, który rechocze                                                       Praca Darii Konefał, Vb 

6. Rządził w dawnych czasach 

7. … z Zielonego Wzgórza  

Zuzanna Tarnawska, Vb 

1        

  2       

 3       

4        

 5       

 6       

 7       
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Drodzy Czytelnicy! 
W obecnym czasie, gdy uczycie się zdalnie, szczególnie utrudniony jest Wasz kontakt ze szkolną 

biblioteką. Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „WIRTUALNA BIBLIOTEKA” 

przygotowałam dla Was: wykazy książek (przede wszystkim lektur), które są dostępne bezpłatnie                 

w zasobach wirtualnych bibliotek, kronikę naszej biblioteki  (wrzesień 2019-marzec 2020), prezentacje 

multimedialne (m.in. „Z ortografią za pan brat”, „Budowa książki”, „Co się kryje w wierszu”), krzyżówki      

i łamigłówki oraz testy, dzięki którym utrwalicie wiadomości z nauki o języku, poznacie związki 

frazeologiczne, przypomnicie sobie przeczytane książki, sprawdzicie swoją wiedzę z zakresu edukacji 

czytelniczej. Po wykonaniu poszczególnych ćwiczeń możecie sprawdzić, jak Wam poszło, otwierając 

plik z rozwiązaniem danej łamigłówki. Poniżej zamieszczam jedną z krzyżówek. Życzę Wam sukcesów           

w nauce i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w naszej BIBLIOTECE!  

Elżbieta Szara – nauczyciel bibliotekarz 
 

CZY ZNASZ TE KSIĄŻKI? 
Uzupełnij diagram wyrazami, których brakuje w tytułach znanych książek dla dzieci. Dla ułatwienia      

w nawiasach podano nazwiska autorów. POWODZENIA! 

1. ….. diamentów (M. Widmark) 

2. ….. drzewo (A. Maleszka) 

3. Zosia z ….. Kociej (A. Tyszka) 

4. ….. Pozytywka (G. Kasdepke) 

5. Oto jest ….. (M. Jaworczakowa) 

6. ….. Muminków (T. Jansson) 

7. O ….. , który jeździł koleją (R. Pisarski) 

8. ….. z Bullerbyn (A. Lindgren) 

9. Doktor Dolittle i jego ….. (H. Lofting) 

10. Cukierku, ty ….. ! (W. Cichoń) 

11. Babcia na ….. (M. Lobe) 

12. ….. Łebski (L. Pichon) 

13. Miś zwany ….. (M. Bond) 

14. … Księżniczka (F.H. Burnett) 

15. Brzydkie ….. (H.Ch. Andersen) 

16. Niesamowite przygody dziesięciu ….. (J. Bednarek) 

 1                  

   2                

    3               

      4             

       5            

    6               

      7             

     8              

                   

       9            

    10               

      11             

       12            

  13                 

       14            

      15             

      16             

 

Rozwiązanie: ……………………………………………………….. 
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Wykreślanka wiosenna 
 

w e r t y u ł ą k a i o k r o k u s p s ł o ń c e 

c i e p ł y d e s z c z p d s f g h j k l r c v b 

z o r i a q w d g j k i ś w i ę t a k l d a s d f 

x w e s o ł o k b l p e y w z p r z y g o d a s d 

k p y k a f g j o m ś l ż n b v ś ś k c x o a g y 

w i e l k a n o c q z o ż r w x r t a y u ś i k z 

i h i a a x a g i v m n v o d x ś d ł h k ć d d a 

a j o c v ś x g a d i o h d n x h g u k d g j x w 

t k p z a h d x n k a c c z w k c z ż h l ż x m i 

y l d k a ź h g x k n v f i f d i a a d g s v o l 

g t f i v e e g c c a f b n c w b l w w x f d t e 

k o l o r o w o ź r b v ź a b a p g d d g p v y c 

h w z a b a w a d ó f b r o s r g o r ą c o m l h 

j t h x h a a g s ż e b p o d c h o d y f g s ż y 

t ę c z a a e v z a j ą c z k i v v m w f o ś h w 

k y k u ś m i e c h g d b d w x c h w c z d d w o 

l y a h b a e f s g m f w d e s z c z x m a v h l 

 
W diagramie znajdź następujące słowa: 

łąka, bocian, żaba, żonkil, zmiana, zielono, kolorowo, wesoło, tęcza, krokus, zawilec, 

motyl, ciepły deszcz, kwiaty, zajączki, pisklaczki, Wielkanoc, święta, rodzina, przygoda, 

zabawa, podchody, kałuża, gorąco, deszcz, pogoda, róża, słońce, radość, uśmiech. 

 

 

Praca Michała Jurasza, Ib 

 Wykreślanka  

 

Wykreśl co drugą literkę. Pozostałe literki utworzą 

rozwiązanie. 

Woikoósrnhalwmijouslnkafpzrhzwyksmząłćasjkubż 

Rozwiązanie: …………………………………………….…………………… 

Wykreślanki przygotował Kacperek Bawelski, Ib 
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Wstrząs mózgu 

   1          

  2           

 3            

    4         

    5         

   6          

7             

   8          

9             

 

1. Zawartość koszyczka wielkanocnego  
2. ….. - dyngus 

3. Jemy go na śniadanie wielkanocne 

4. … Poniedziałek 

5. Zanosimy tam koszyczki do poświęcenia 

6. Wielkanocne ciasto 

7. W koszyczku – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego 

8. Może być z wikliny 

9. Czekoladowy, z długimi uszami 

Amelka Zagórska, IIa 

 

 

Praca Julity Błahuty, Ib 

 

 1           

   2         

3            

  4          

 5           

   6         

7            

   8         

 9           
 

1.Biała … przykrywa zawartość koszyczka 

2.Kolorowe jajka  

3. Kotki na drzewie 

4. Kolorowa gałązka święcona w Niedzielę Palmową 

5. Dzielimy się nim na Wielkanoc 

6. Przynosi prezenty wielkanocne 

7. Z cukru lub ciasta z czerwoną kokardką      Praca Aleksandry Bielak, Ib 

8. W nim cała święconka 

9. Małe kurki 

Kacper Bawelski, Ib 
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KRZYŻÓWKA WIOSENNA 
 

1 
  

                
  

2 
    

            
  

3 
   

              
  

4 
     

              

5                   
   

6 
  

            
    

7                     
  

8 
  

                    

9 
   

            
   

10 
     

            
 

11 
  

              
   

 

 

1. Topimy ją na powitanie wiosny 

2. Przylatuje do nas wiosną, jest biało-czarny i ma długi, czerwony dziób 

3. Malowane jajka 

4. Wiosenny kwiat, z którego słynie Holandia 

5. Święta obchodzone wiosną 

6. Brakuje nam go zimą, wiosną nas przyjemnie 

ogrzewa 

7. Wiosną budzi się z zimowego snu 

8. Wiosenna nowalijka, czerwono- biała pyszna 

kuleczka 

9. Wiosenny kwiatek (inaczej szafran) 

10. Miesiąc, w którym rozpoczyna się wiosna 

11. Tradycyjne ciasto wielkanocne 

 

Mateusz Sikora, VII    Praca Kacpra Żelazko, Ib 

_______________________________________________________________________ 

 

     dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6  
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Zuzanna Tarnawska, Amelia Zagórska, Kacper Zarzyczny. 

Opiekun redakcji: Elżbieta Szara   Nakład: wydanie elektroniczne Gazetka bezpłatna 


