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rys. Tatiana Rzeszut, VIII  

 

Szkolna sonda 
 

Sondę przeprowadzono we wszystkich klasach, wzięło w niej udział 233 uczniów. Pytania 

przygotowały: Oliwia Bober i Emilia Chmiel. 

1. Czy wzięłaś/ wziąłeś udział w akcji wolontariatu i przyniosłaś/ przyniosłeś artykuły dla dzieci z 

domu dziecka?  tak –  13   nie – 220 

2. Czy korzystasz z księgozbioru biblioteki szkolnej podczas nauczania zdalnego? 
tak -  75  nie – 158 

3. Czy angażujesz się w redagowanie gazetki szkolnej?  tak -  43 nie - 190 
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Wywiad numeru 
Tym razem nasze dziennikarki zadały kilka pytań Pani Aleksandrze Szpunar, która od września 

uczy w naszej szkole języka hiszpańskiego. Zachęcamy do przeczytania tego ciekawego wywiadu. 

- Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć języka hiszpańskiego?  

- Bardzo podobała mi się barwa tego języka i taką decyzję podjęłam po pierwszym wyjeździe do 

Hiszpanii. Podczas wizyty w tym słonecznym kraju zobaczyłam, jak bardzo Hiszpanie są ciepli, 

serdeczni, przyjacielscy i bardzo chciałam móc z nimi rozmawiać, ponieważ komunikacja w języku angielskim 

była w zasadzie niemożliwa.  

- Czy łatwo jest nauczyć kogoś języka hiszpańskiego?  

- Bardzo łatwo, jest to jeden z najprostszych języków do nauki dla Polaków. Mam porównanie z innymi  

językami: włoskim, angielskim i portugalskim, którymi również się posługuję i uważam, że język hiszpański 

jest zdecydowanie tym najbardziej przystępnym, którego nauka pozwala w szybkim tempie osiągnąć 

podstawowy poziom komunikacji.  

- Co sprawia dzieciom największe trudności w nauce tego języka i jak te problemy można pokonać? 

 - Zdecydowanie odmiana czasownika, końcówki odpowiadające każdej osobie mogą bardzo się mylić, a bez 

nich nie można szybko czynić postępów. Jeśli one zostaną opanowane, nic już nie jest trudne.  

- Może ma Pani jakieś wskazówki dla uczniów, jak najskuteczniej nauczyć się języka hiszpańskiego?  

- Przede wszystkim systematyczność. Jeśli nie wracamy do poznanych informacji na zajęciach, to wiadomości 

te uciekają nam z głowy, gdyż nie zostały odpowiednio utrwalone. Pomocne z pewnością są różne platformy 

typu wordwall czy quizlet, otaczanie się językiem: słuchanie hiszpańskich piosenek i oglądanie hiszpańskich 

seriali.  

- Czy woli Pani zdalne nauczanie, czy stacjonarne?  

- Jedna i druga forma ma swoje plusy i minusy, uważam, że połączenie technik stosowanych w nauce zdalnej z 

tymi tradycyjnymi to strzał w dziesiątkę. Myślę, że po powrocie do nauczania stacjonarnego wiele z rozwiązań 

online zostanie z nami na stałe. Ale oczywiście bardzo tęsknię za żywym kontaktem z klasą – to sprawia, że 

jestem za nauczaniem stacjonarnym. 
- Czy oprócz języka hiszpańskiego umie Pani biegle posługiwać się innymi? Jeśli tak, jakimi?  

- Tak jak wcześniej wspomniałam, biegle posługuję się językiem angielskim ze względu na moje kanadyjskie i 

australijskie korzenie, biegle mówię też w języku włoskim, ponieważ budowanie wiedzy innych języków, które 

mają bazę taką jak hiszpański przychodzi z łatwością. Językiem portugalskim posługuję się w stopniu 

komunikatywnym. 

- Ile razy była Pani w Hiszpanii? Co najbardziej Panią zdziwiło podczas pobytu w tym kraju?  

- W Hiszpanii byłam niezliczoną ilość razy, przez pewien czas również studiowałam na Universidad Miguel 

Hernández w Elche, gdzie miałam okazję przyjrzeć się zwyczajom Hiszpanów z bliska. Z pewnością zdziwiło 

mnie to, że Hiszpanie bardzo pilnują godzin posiłków i zaczynają obiad jak w zegarku o godzinie 14.00. Nie 

lubią przemieszczać się miedzy miastami samochodami i wybierają pociąg. Miałam okazję mieszkać w 

okolicach Alicante i Walencji, a więc przeżyłam Święto Ognia, czyli Fallas, z przyjaciółmi, z którymi 

studiowałam. Jedna z moich koleżanek była Fallerą, więc miałam okazję obserwować przygotowania do tego 

święta z bliska. Zdziwiło mnie też to, że „zima” w Hiszpanii trwa tylko miesiąc i w tak krótkim czasie liście 

mogą spaść z drzew i wypuścić nowe pąki.  

- Jakie miejsca w Hiszpanii poleca Pani do zwiedzenia?  

- Barcelona jest pierwszym najczęściej wybieranym miejscem przez Polaków, natomiast Hiszpania południowa 

jest absolutnie wyjątkowa. Poleciłabym zwiedzenie Sewilli, w szczególności podczas targów kwietniowych 

(Feria de Abril), Kordoby - aby móc zwiedzić meczet, w którym znajduje się kościół – jedyne takie miejsce na 

świecie. Granada słynie z pokazów flamenco, które tutaj się narodziło. Pałac Alhambra i wizyta w Sacromonte 

jest czymś, czego nie można sobie odpuścić. Barcelona i zabytki Antonio Gaudiego robią niesamowite wrażenie 

i również warto je odwiedzić. 

- Jakie są Pani zainteresowania?  

- Podróże, książki obcojęzyczne, gra na fortepianie. W wolnych chwilach staram się wracać do gry na 

fortepianie. Gdy byłam w Waszym wieku, zdobyłam trzecie miejsce w Podkarpackim Konkursie 

Chopinowskim i pierwsze miejsce w konkursie gry na fortepianie na cztery ręce, tak więc, aby nie zapomnieć, 

regularnie ćwiczę. W wolnych chwilach staram się podróżować. Miejsca, do których z pewnością wrócę 

ponownie, to Australia, Kuba i Filipiny. Oprócz tego piszę książki językowe dla dzieci – do języka 

hiszpańskiego napisałam siedem, do języka angielskiego również siedem, aktualnie pracuję nad kolejnymi 

pięcioma, są to książki dla bardziej zaawansowanych językowo. 

- Dziękujemy Pani za udzielenie nam wywiadu i życzymy spełnienia marzeń!  

 

Wywiad przeprowadziły: Antosia Łozińska, Oliwia Leśko, VII 
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SZKOLNY WOLONTARIAT 
 

W dniach od 8 do 29 marca w naszej szkole odbyła się akcja 

wielkanocna. Uczniowie przynosili do szkoły artykuły potrzebne mieszkańcom 

Domu Dziecka i Młodzieży „PRZYSTAŃ”. Zebraliśmy między innymi gry 

planszowe, słuchawki, pendrive i przybory szkolne. Członkowie Wolontariatu 

przygotowali plakat i dekoracje, które zachęcały do pomocy.  

Pomimo pandemii dzieci z wszystkich klas przynosiły potrzebne rzeczy, 

angażowały się i pomagały.                                                                                          

     Emilia Chmiel, VIII 

 

 

Rebus 

  

 

Lena Tarnawska, V 

Warto przeczytać! 
 

Przeczytajcie kilka baśni autorstwa uczniów z IVb. Autorom gratulujemy wyobraźni! 
 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami stał malutki i skromny domek. Mieszkało w nim dwóch 

braci, którzy byli bardzo biedni, ale uczciwi i odważni. Jeden z nich miał na imię Max a drugi - Iwan. 

Pewnego dnia bracia wybrali się do lasu na poziomki. Nagle jeden z nich zauważył piękną 

Calineczkę, która latała między drzewami, a z jej skrzydełek spadał piękny, magiczny brokat. Chłopcy byli 

bardzo zaskoczeni tym, że tak malutka istotka jest sama w środku lasu. Wróżka powiedziała braciom, że w 

wiosce, gdzie mieszka, jest prześladowana przez czarownicę i złego smoka. Każdego dnia czarownica 

przylatuje na swoim wielkim smoku do wioski i ją niszczy. Zabiera również jedzenie, wodę, a jeśli się ktoś 

nie zgodzi, rzuca na niego urok i zamienia w ropuchę.  

Bracia, chociaż obawiali się o swoje życie, postanowili pomóc Calineczce. Chłopcy zabrali ze sobą 

wróżkę do swojej malutkiej chatki, aby odpocząć przed jutrzejszą wyprawą do wioski. Następnego dnia z 

samego rana ruszyli w drogę. Idąc przez las, zauważyli, że spod kupki liści wydostaje się piękne światło. 

Wróżka podleciała i bardzo się zdziwiła, ponieważ poznała czarodziejskie zwierciadło, którego kiedyś bała 

się czarownica. Ogromnie się ucieszyła, bo wiedziała, że bracia są bardzo odważni i z czarodziejskim 

zwierciadłem na pewno pokonają czarownicę. 
Gdy dotarli do wioski, zobaczyli, że mieszkańcy się schowali, a okrutna czarownica wszystko 

zabierała. Nagle zauważyła braci, machnęła różdżką i zamieniła Maxa w ropuchę. Iwan bardzo się 

wystraszył, że straci brata, więc wyciągnął czarodziejskie zwierciadło. Skierował je w stronę czarownicy. 

Wówczas jej własny czar odbił się od szkła i zamienił ją w ropuchę. Wszystkie wcześniej rzucone zaklęcia 

straciły moc. Max odzyskał ludzką postać i przytulił mocno brata. Wróżka, w podziękowaniu za odwagę 

braci, wyczarowała im piękny domek oraz skrzynię pełną złota. 
Od tego czasu wszyscy mieszkańcy czuli się bezpiecznie, bo wiedzieli, że nikt ich już nie skrzywdzi.  

Patryk Czarnik, IVb    
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Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie piękna i młoda księżniczka. Miała na imię 

Laura. Nie była normalną dziewczynką, ponieważ ciążyła na niej pewna klątwa. Każdego dnia z pięknej 

dziewczyny zmieniała się w szarego, złego kota. Naszej bohaterce się to nie podobało, ponieważ w nocy nie 

mogła zapanować nad sobą i strasznie nie lubiła kotów. Uważała, że to zwierzę jest niemiłe i samolubne.  

Pewnej nocy Laura zmieniła się w kota i zaczęła broić. Nie wiedziała wtedy o swojej klątwie. 

Rodzice dziewczynki się obudzili i razem z ochroną królewską łapali naszą bohaterkę, w końcu się im 

udało. Położyli ją do łóżka i uśpili. Kiedy Laura się obudziła, nie wiedziała, co się stało, więc rodzice 

wszystko jej opowiedzieli. Wtedy dziewczynka dowiedziała się o swojej klątwie. Nie mogła sama 

wychodzić z pokoju. Całe dnie patrzyła w okno.  

Pewnego wieczoru Laura zauważyła, że pod oknem stoją jej przyjaciele, którzy zaproponowali jej 

wyjście na podwórko. Księżniczka nie chciała iść z nimi, ponieważ robiło się już ciemno, ale w końcu się 

zgodziła. Na wszelki wypadek wzięła swoje magiczne lusterko. Potrafiło ono na chwilę uśpić człowieka 

albo zwierzę. Przyjaciele długo chodzili po lesie i okolicy, gdy zaczęło się robić ciemno. Księżniczka 

podczas spaceru kompletnie zapomniała o swojej klątwie. Nagle zmieniła się w kota! Przyjaciele się 

zdziwili, bo nie wierzyli wcześniej dziewczynie, że ciąży na niej klątwa. Wtedy Laura zaczęła strasznie 

broić. Przyjaciele złapali ją i szybko zaczęli biec do zamku.  

Niespodziewanie zza drzew wyłonił się duży pies koloru czarnego. Wszyscy się strasznie 

przestraszyli, dlatego wzięli od Laury lustro, którego blask oślepił zwierzę. Pies osunął się na łapkach i padł 

na ziemię. Przyjaciele nie wiedzieli, co zrobić, dlatego postanowili uciec. Aż nagle ktoś z tyłu krzyknął, aby 

mu pomogli i nie zostawiali na pastwę losu. Zaskoczeni przyjaciele zabrali psa do lekarza w zamku. 

Okazało się, że ma taką sama klątwę jak Laura. Kiedy chłopiec się obudził, był bardzo zdziwiony, co tu 

robi. Okazało się, że był w takim samym wieku jak Laura i jej przyjaciele. Chłopak miał na imię Piotr. 

Rodzice księżniczki zapytali, gdzie są jego rodzice. Piotr odpowiedział, że nie ma rodziców, ponieważ nikt 

go nie chciał przez jego klątwę. Król i królowa uważali, że Piotr jest bardzo wyjątkowym dzieckiem – 

podobnie jak ich córka - i że takie dzieci zdarzają się raz na milion. Dlatego postanowili, że chłopiec z nimi 

zamieszka. Piotr bardzo dobrze umiał grać w piłkę i szybko biegał, był nawet szybszy od taty Laury. 

Rodzice Laury byli pod wrażeniem chłopca i pokochali go jak swojego syna. Stworzyli piękną i 

szczęśliwą rodzinę, a dziewczynka była zadowolona, że w końcu ma brata. 

Amelia Czarnik, IVb 

  
RÓŻA KRÓLA 

Dawno temu w pałacu żył sobie Król. Miał piękny ogród, w którym rosło bardzo dużo róż. 

Król bardzo kochał te kwiaty, bo przypominały mu jego zmarłą żonę o imieniu Róża.  

Pewnego dnia Król zażyczył sobie, aby jego ogrodnik przyniósł mu jeden kwiat róży. Chciał 

go włożyć do wazonu stojącego obok obrazu jego ukochanej żony. Ogrodnik szybko pobiegł do 

ogrodu i zobaczył, że wszystkie róże zwiędły! Zaniósł te wieści do Króla, a ten pogrążył się w 

smutku. Ogrodnik dzień i noc próbował odratować choć jedną różę, ale wszystkie jego próby szły 

na marne. Gdy nad ranem usiadł zmartwiony przy krzaku róż, zauważył, że coś się w nim poruszyło. 

Po chwili z kwiatów wyleciała mała, przepiękna Wróżka. Ogrodnik był bardzo zaskoczony i zapytał, 

kim jest. Mała kobietka powiedziała, że jest Dobrą Wróżką. Ogrodnik wtedy rzekł: 

- Skoro jesteś Dobrą Wróżką, to bardzo cię proszę, pomóż mi odratować te róże. 

Ale Wróżka zasmuciła się i powiedziała: 

- Przykro mi, ale to musi być jakiś urok!  

Po krótkiej rozmowie okazało się, że to Zła Czarownica rzuciła okrutny czar na róże i że 

bardzo ciężko będzie go odczynić. Wróżka mówiła, że może uratować tylko jedną różę i tak też 

postąpiła. Była to co prawda jedna róża, ale miała niezwykłą cechę - już nigdy nie zwiędnie. 

Ogrodnik podziękował Wróżce, wrócił do pałacu, czym prędzej pobiegł do Króla, opowiedział mu 

wszystko i podarował mu różę.  

Król znów stał się szczęśliwy. W podzięce podarował Ogrodnikowi ogromny gar złota i 

wielkie pole do uprawy.... jak się pewnie domyślacie - róż! 

Kuba Śmigiel, IVb 
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Miasto czarów 
 

Dawno temu w dalekim miasteczku o nazwie Edenville żyli mieszkańcy, wśród których nieliczni 

byli obdarzeni czarodziejskimi mocami. Burmistrz miasta prowadził rejestr uprzywilejowanych, sam potrafił 

czytać w myślach.   

 Kilkunastoletni Ronald, syn burmistrza, był obdarzony między innymi zdolnością telekinezy -  

potrafił z odległości przesuwać przedmioty. O tej umiejętności wiedziało tylko dwóch kolegów: Euzebiusz i 

Ignacy. Chłopcy często psocili w szkole, np. śmiali się z latającej kredy, tańczących ławek, skaczących 

krzeseł. O wszystkich psikusach donosił nauczycielowi klasowy lizus Piętak. W końcu Ronald z kolegami 

trafił za karę po lekcjach do kozy - szkolnego aresztu. Lizus zalecał się do Kornelii - koleżanki z klasy:  

- Może przyjmiesz zaproszenie na piknik  na dworze mojego ojca, najpiękniejsza z pięknych?  

Albowiem ojciec Piętaka był dorobkiewiczem, który wzbogacił się na plantacji bawełny. Kornelia 

jednak odrzucała awanse kolegi. Piętak senior niegodziwie traktował swoją służbę, nie wypłacał regularnie 

należnych pieniędzy. Kiedyś nieuczciwie rozliczył się z ojcem Kornelii. Dziewczynka, która była obdarzona 

umiejętnością rozmowy ze zwierzętami, nasłała na Piętaka rój mrówek. Za karę dołączyła do towarzystwa w 

kozie. Piętak krzyczał w klasie: 

- Miałaś mrówki w słoiku!  

Grupa przyjaciół postanowiła uciec z więzienia. Kornelia nawiązała kontakt z szarą myszką, która 

zabrała klucze z kieszeni śpiącego dozorcy, a Ronald swoim niezwykłym wzrokiem umieścił je w zamku. 

Bohaterowie zbiegli do lasu. Po długiej wędrówce dotarli do małej chatki na skraju polanki. Nieśmiało 

zapukali. Drzwi otworzyła piękna, uśmiechnięta kobieta i serdecznie zaprosiła do środka strudzonych 

wędrowców. Nakarmiła głodne dzieci ziołową zupką. Przedstawiła się jako zielarka, felczerka i akuszerka. 

Wzbudziła zaufanie dzieci, a w rzeczywistości była złą czarownicą Pulcherią. Chciała zabrać dzieciom ich 

młodość, a Kornelii urodę i posiadane moce. Czyniła tak wielokrotnie, więc potrafiła przybrać postać 

atrakcyjnej kobiety. Wieczorem zmieniała się w pomarszczone czupiradło i straszydło. Wiedźma Pulcheria 

uśpiła dzieci magicznymi ziołami, zamknęła je w klatce i związała. 

 Przerażone dzieci obmyślały plan ucieczki. Czarownica posiadała czarną kotkę Adriannę i kolorową 

papużkę Roksanę. Kornelia nawiązała z nimi kontakt i okazały się one dziewczynkami zaczarowanymi 

przez wiedźmę. Czarownica naszykowała wywar z jadu żmii, śluzu ślimaka i żabiego skrzeku. Wtem 

papuga zaskrzeczała: 

- Adorrrator u drzwi do ciebie, czarrrownico!”  

Wiedźma zbladła zaskoczona, a kotka, wykorzystując chwilę nieuwagi, wskoczyła jej na czuprynę. 

Ronald podniósł wzrokiem karafkę z eliksirem i oblał czarownicę. W jej miejscu przycupnęła mała 

ropuszka. Kotka stała się dziewczyną z czarnymi włosami, księżniczką Adrianną  z sąsiedniego królestwa, a 

Roksana - jej młodszą siostrą z kolorowymi wstążkami we włosach.  

 Dziewczyny i chłopcy, trzymając się za ręce, wesoło wrócili do miasta, a ropucha uciekła do lasu i 

nikt więcej o niej nie słyszał. 

     Grupa przyjaciół ukończyła szkołę. Herosi w tajemniczy sposób pomagali potrzebującym 

mieszkańcom. Służba Piętaków zbuntowała się przeciwko swoim panom, porzuciła  pracę. Plantację 

bawełny przejęli rodzice Kornelii, którzy uczciwie traktowali robotników. Burmistrz zatrudnił Piętaków do 

sprzątania miasteczka. W końcu w mieście zapanował ład i porządek.  

  Po kilku latach odbyły się trzy huczne wesela: Kornelii z Ronaldem, Adrianny z Ignacym oraz 

Roksany z Euzebiuszem, które trwały trzy dni i trzy noce. Król sąsiedniego królestwa obdarował włościami 

swoje córki i zięciów. Odtąd wszyscy żyli w zgodzie oraz harmonii długo i szczęśliwie. 

 

Robert Rzeczyca, IVb 
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Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, mieszkała pewna staruszka. Miała wnuczkę o 

imieniu Jaśmina. Sama wychowywała dziewczynkę, która przed laty straciła rodziców, gdyż zły i 

okrutny czarownik zamienił ich w skały. Zrobił to, gdyż rodzice nie chcieli oddać swojej córeczki 

czarownikowi i jego żonie. Staruszka wraz z wnuczką musiały zmienić miejsce zamieszkania, 

ponieważ bały się, że czarownik pewnego dnia porwie małą dziewczynkę.  

Jaśmina wraz z babcią zamieszkały w chatce nad jeziorem. Domek pomogli im zbudować 

sąsiedzi, którzy przejęli się losem małej dziewczynki. Wkrótce zły czarownik utopił się w rzece. 

Jaśmina bardzo kochała swoją babcię i była jej wdzięczna za to, że się nią zaopiekowała. Pomagała 

jej we wszystkim. Gdy Jaśmina dorosła, zaczęła dopytywać babcię o swoich rodziców. Pewnego 

dnia zapytała: 

- Babciu, nigdy nie mówiłaś mi, co stało się z tatą i mamą. Opowiedz mi o tym, proszę! Ja tak 

bardzo chciałabym ich zobaczyć. 

- Kochanie, twoi rodzice zaraz po tym, jak się urodziłaś, zostali okrutnie potraktowani przez 

pewnego czarownika – staruszka zaczęła opowiadać. 

- Ale jak to? Dlaczego? - dopytywała zaskoczona dziewczyna. 

- Czarownik i jego żona nie mieli potomstwa, a bardzo pragnęli dziecka. Kiedy przyszłaś na świat, 

czarownik chciał, aby twoi rodzice ciebie im oddali - ciągnęła opowieść. 

- Ach, babciu, to straszne!- przejęła się Jaśmina. 

- Twoi rodzice nie zgodzili się na to, mimo że czarownik zaproponował im, że w zamian dostaną 

dużo złota i piękny pałac. Twoi rodzice bardzo cię kochali i za żadne skarby świata nie chcieli cię 

stracić. 

- I co się potem wydarzyło? Co zrobił ten człowiek? - zaciekawiła się dziewczyna. 

Babcia zalała się łzami. 

- On zamienił ich w skały - wydusiła z trudem. 

- Słucham? To nie może być prawda!- krzyczała. - Nie! 

- Tak, wnusiu, niestety tak było. Twoi rodzice to te dwie piękne skały nad jeziorem, gdzie często 

przesiadywałaś i bawiłaś się albo płakałaś, gdy było ci smutno i źle - odparła staruszka. 

- Boże, to niemożliwe - rozpłakała się Jaśmina i wybiegła z chatki. 

Dziewczyna biegła przed siebie, była tak wstrząśnięta i przerażona tym, co usłyszała, że 

nawet nie zwracała uwagi na to, że biegnie bez butów. Po chwili dotarła do jeziora i spojrzała na 

skały. Czuła się taka nieszczęśliwa i smutna. Po policzkach spływały jej łzy. Nagle usłyszała jakiś 

dziwny, lecz spokojny głos. Najpierw myślała, że chyba jej się tylko wydawało, ale znów usłyszała 

go. Nadstawiła uszu. 

-Jaśmino, kochana, nie płacz, proszę! Jesteśmy przy tobie - usłyszała. 

- Kim jesteś? - zapytała zaniepokojona. 

- To ja, twoja mama! Spójrz na mnie! - poprosiła. 

Jaśmina stała zszokowana, nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. 

- To ty, mamusiu? 

- Tak, nie płacz, proszę! 

- Co mogę zrobić, aby ten straszny czar prysł? - zapytała dziewczyna. 

- Czarownik powiedział, że powrócimy z tatą do poprzedniego stanu, dopiero wtedy, gdy staniesz 

się dorosłą kobietą i wyjdziesz za mąż - odpowiedział głos. 

- Zrobię wszystko, aby móc was w końcu ujrzeć i przytulić - łkała zrozpaczona Jaśmina - tak bardzo 

za wami tęskniłam. 

- Córeczko, mam nadzieję, że to się wkrótce stanie. 

      Jaśmina postanowiła, że od razu zacznie działać i szukać kandydata za męża, chociaż nie bardzo 

wiedziała, jak to zrobić. Chciała wrócić do chatki i opowiedzieć wszystko babci, lecz nagle nad jej 

głową pojawiły się trzy piękne ptaki, które zaczęły zataczać nad nią kółka, jakby chciały jej coś 

przekazać. Jaśmina uznała, że to jakiś znak dla niej. 

- Czy chcecie mi coś oznajmić, piękne stworzonka? - zapytała czule. 
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- Piękna dziewczyno, chodź za nami - przemówiły do niej. - Zaprowadzimy cię do miejsca, w 

którym mieszka pewien młodzieniec. Musisz go poślubić, a wtedy ujrzysz swoich rodziców. To 

dobry człowiek - zaszczebiotały radośnie. 

Jaśmina stała zaskoczona, ale postanowiła posłuchać wskazówek ptaków i ruszyła za nimi. 

Szła przez las. Wokół otaczały ją wysokie drzewa i krzewy. Dziewczyna podziwiała tę niesamowitą 

i przepiękną przyrodę. Miała wrażenie, że drzewa na nią spoglądają i się do niej uśmiechają. 

Poczuła wewnętrzny spokój i miała nadzieję, że jej plan się uda. 

Kiedy dotarła na miejsce, ujrzała piękny pałac z ogromnym ogrodem pełnym różnych 

kwiatów i drzew owocowych! Była niesamowicie zachwycona tym widokiem. Budynek otoczony 

był murem. Usiadła przed bramą na głazie i się rozpłakała.  

- Co ja teraz pocznę? - myślała. 
Ptaszki odleciały w stronę pałacu i dziewczyna została sama. 

Po chwili ujrzała młodzieńca, który zmierzał w jej kierunku. Jaśmina wstrzymała na chwilę 

oddech, gdyż zobaczyła, że jest on bardzo przystojny. Wystraszyła się, ale nie ruszyła z miejsca. 

Młody człowiek podszedł bliżej i zapytał: 

- Jak ci na imię? 
- Jestem Jaśmina - odparła speszona. 
- Piękne imię - odrzekł. Przypatrywał się jej z uśmiechem na twarzy. - Ja jestem Geralt. Co cię do 

mnie sprowadza młoda damo? - dodał. 

- Yyyy, nie wiem od czego zacząć - odparła. 

- Opowiedz, co cię trapi - zachęcał ją. 

- Dawno temu, kiedy się urodziłam, zły czarodziej zamienił moich rodziców w skały, ponieważ nie 

chcieli mnie oddać jemu i jego żonie - zaczęła mówić. 

Jaśmina powoli opowiedziała Geraltowi całą historię. Mężczyzna przez długą chwilę nic nie 

mówił. Dziewczyna straciła już nadzieję na to, że odzyska swoich rodziców, wstała i zaczęła się 

powoli oddalać. 

- Zaczekaj! - krzyknął Geralt. - Nie odchodź. Pomogę ci. 
- Naprawdę? - spytała zaskoczona Jaśmina. - Poślubisz mnie, mimo że się wcale nie znamy? 

- Tak, jesteś piękną i uroczą dziewczyną - rzekł z błyskiem w oczach. – Bardzo mi się podobasz i 

chcę, abyś została moją żoną i zamieszkała ze mną tu w pałacu - dodał. 

- Dziękuję! - wykrzyknęła z radością i pocałowała Geralta w policzek. 

- Chodźmy teraz do twojej chatki i zabierzemy twoją babcię do pałacu. Zamieszkacie ze mną i 

wkrótce się pobierzemy. Wyprawimy świetne wesele.  

- Dobrze, cieszę się, że mi pomożesz - odparła z ulgą Jaśmina. 
Wkrótce w pałacu odbył się ślub i wesele Jaśminy i Geralta. Było mnóstwo gości, rodzina Geralta z 

miłością przyjęła Jaśminę. Nie zabrakło też na przyjęciu bardzo ważnych dla dziewczyny gości - ptaszków, 

które pomogły Jaśminie. Gdy książę tańczył ze swoją żoną, w drzwiach sali pojawili się kobieta i 

mężczyzna. Patrzyli na młodą parę ze łzami w oczach. Kobieta wykrzyknęła:  

- Córeczko! 
Jaśmina od razu domyśliła się, że to jej rodzice i podbiegła do nich. Uściskała ich serdecznie i ucałowała 

czule. Nareszcie mogła ich poznać. Czar został w końcu zdjęty i Jaśmina była najszczęśliwszą osobą na 

ziemi. 

Od tej chwili wszyscy zamieszkali w pałacu i żyli długo i szczęśliwie... 

Adam Piętowski, IVb 

Rebus 

 

Maja 

Koszulińska, 

V 
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Mój, twój, nasz Rzeszów… 
 

Jak zapewne wiecie, wkrótce w Rzeszowie odbędą się przyspieszone wybory na urząd 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wynika to z faktu, że dotychczasowy prezydent pan Tadeusz 

Ferenc zrezygnował ze swojej funkcji przed upływem kadencji. 

Prezydent miasta to bardzo ważna osoba. Wybierany jest przez wszystkich pełnoletnich mieszkańców i ma 

decydujący głos w wielu sprawach dotyczących tego, co się dzieje w mieście.  

Uczniowie klasy 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie weszli w rolę kandydatów na 

Prezydenta Miasta Rzeszowa i stworzyli własne programy wyborcze, dotyczące propozycji zmian w naszym 

mieście. Przeczytajcie je uważnie, może również i dla Was prezentowane zagadnienia są ważne, a 

propozycje interesujące i może w niedalekiej przeszłości uda się je zrealizować…. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytacie, skąd pozyskam pieniądze na te inwestycje, skoro moim poprzednikom się nie udało? 

Odpowiedzią są środki z Unii Europejskiej, dzięki którym Podkarpacie prężnie się rozwija, ale obszar sportu 

i rekreacji, niestety, został pominięty. 

 Pamiętajcie, drodzy Wyborcy, to od Was zależy przyszłość naszego miasta. Jeśli wybierzecie właśnie mnie, 

dołożę wszelkich starań,  żeby zrealizować mój program w 100%, a nie poprzestać na pustych obietnicach.  

                                                                          Wasz prezydent- 

                                                                           Bartosz Płonka 
 

W Rzeszowie marzą mi się głównie dwie rzeczy. Jedna to więcej ścieżek rowerowych. Po pierwsze, 

zwiększy to bezpieczeństwo rowerzystów i przechodniów oraz usprawni ruch drogowy. Osobiście 

uwielbiam jazdę na rowerze i zauważam w niektórych miejscach Rzeszowa brak ścieżek dla rowerzystów.  

 Kolejną rzeczą jest brak zielonych miejsc w Rzeszowie, bo często na dotychczasowych terenach 

zielonych prowadzone są budowy bloków. Przykładem tego jest dawny park linowy, obecnie w pobliżu 

budowane są bloki. Ostatnimi zielonymi miejscami są Lisia Góra, Bulwary i Park Papieski. Według mnie 

jest tego zdecydowanie za mało.        

        Bartek Sitarz 

PŁONKA 2021 
 Bartosz Płonka-Twój kandydat 

na prezydenta      Miasta Drodzy Wyborcy, 
Macie już dość zabierania Wam parków, bulwarów i wycinania drzew pod kolejne „drapacze chmur”? 

Macie dość słuchania pustych obietnic o lodowisku, nowoczesnym basenie lub ogrodzie zoologicznym? Moim 

priorytetem jest sport i rekreacja. Jeśli zostanę Waszym prezydentem, skończę z dziką deweloperką, a 

skoncentruję się na Was i Waszych potrzebach. W czasach, kiedy większość czasu spędzamy w pogoni za 

pieniądzem, istotną dla mnie kwestią jest wypoczynek, możliwość uprawiania sportu, ale również pójście na 

koncert, lub po prostu na spacer po pięknym parku botanicznym. Mój program jest odpowiedzią na Wasze 

potrzeby a mianowicie: 

1.Aquapark z kompleksem krytych basenów oraz termami - będą wielką atrakcją nie tylko dla 

rzeszowiaków, ale również przyciągną turystów z niedalekiej Ukrainy. 

2. Obiekty sportowe – Rzeszów, niestety, nie może poszczycić się nowoczesnym stadionem lub torem 

wyścigowym. Ja zmienię to w ciągu najbliższych lat. 

3. Kryte lodowisko - to będzie niewątpliwie znakomita atrakcja w naszym mieście. 

4. Ogród zoologiczny i botaniczny- to szansa dla naszych dzieci na obcowanie z naturą. 

5. Sala koncertowa- sprawię, że Rzeszów będzie jednym z ważniejszych punktów na mapie dla 

wybitnych twórców muzyki. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamiętajcie drodzy wyborcy to od Was zależy przyszłość naszego miasta. Jeśli wybierzecie 

właśnie mnie dołożę wszelkich starań żeby zrealizować mój program w 100%, a nie 

poprzestać na pustych obietnicach.  

                                                                          Wasz prezydent 

                                                                           Bartosz Płonka 
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Rozwój z rozumem 
 Wraz z rozwojem Rzeszowa wiele małych osiedli rośnie gwałtownie, ale przez zarojenie się od 

bloków czy licznych domów tracą atrakcyjność. Jest to spowodowane wydawaniem zbyt wielu 

pozwoleń na budowę, zwłaszcza dla dużych firm deweloperskich. 

 Pozwolenia na budowę w osiedlach małych domów jednorodzinnych nie mogą być wydawane na 

budowę blokowisk. Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, jak rozwija się ich okolica. 

 Przy takiej rozbudowie należy upewnić się, że rozbudowana będzie również infrastruktura. 

Budowa nowych i rozwój istniejących parków i stref zieleni 

 Nie możemy pozwolić, by Rzeszów zmienił się w kupę betonu. Należy sadzić nowe drzewa i 

pielęgnować parki. 

Wsparcie dla lokalnych osiedlowych organizacji, takich jak osiedlowe domy kultury 

 Zwłaszcza w odległych od centrum częściach miasta to domy kultury pozwalają na rozwijanie 

zainteresowań czy miłe spędzanie czasu. Powinniśmy przeznaczyć fundusze na wyposażenie czy 

modernizację takich miejsc. 

Zadbanie o czystość Wisłoka i okolic 

 Wisłok i okolice powinny być dla Rzeszowian strefą wypoczynku, dlatego musimy chronić je przed 

śmieciami, na przykład za pomocą kampanii społecznych zachęcających do wyrzucania śmieci w 

miejscach do tego przeznaczonych. 

Budowanie kolejnych ścieżek rowerowych 

 Dobrze rozwinięta i zaplanowana sieć ścieżek rowerowych pozwoli mieszkańcom na przyjemne 

spędzanie czasu, a także da im zdrowszą alternatywę dla jazdy samochodem, co dodatkowo 

zmniejszy korki. 

Rozwiązywanie konfliktów w drodze referendum 

 Tematy budzące kontrowersje powinny być rozstrzygane na drodze głosowania, w którym powinni 

wziąć udział mieszkańcy, których dotyczy dany problem. Dzięki temu maksymalna liczba osób 

będzie zadowolona z rozwiązania. 

       Mateusz Sikora 

 

 Aktualnie Rzeszów nie jest miastem, które spełnia moje oczekiwania, ponieważ brakuje 

w nim rzeczy, które najbardziej kocham, czyli miejsc związanych z tematyką typową dla 

graczy komputerowych.  Nie ma także parku na otwartym powietrzu, z możliwością zabawy z 

użyciem fizyki, matematyki oraz iluzji optycznych. 

 Pierwszą rzeczą, którą utworzyłbym z myślą o graczach w Rzeszowie, byłoby wielkie 

pomieszczenie wielkości domu z dostępem do komputerów świetnej jakości. Dotacje na 

utworzenie danego projektu pochodziłyby z funduszy na rozwój kultury. Renowacja sprzętu 

elektronicznego powinna być dokonywana mniej więcej co 4 lata, żeby miejsce przyciągało 

coraz więcej ludzi. 

 Moim drugim pomysłem jest utworzenie parku, którego celem byłoby rozwijanie 

wyobraźni dziecka. Przykładem może być Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w 

Krakowie, w którym jest wykorzystywana iluzja optyczna oraz fizyka. Moim zdaniem 

najlepszym pomysłem byłoby dodanie do tego parku miejsca z pokojami iluzji, takimi jak na 

przykład Muzeum Świata Iluzji, gdzie można zobaczyć iluzje w prawdziwym życiu i je 

przetestować. 

 

Janek Dawid 
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Nowy, lepszy Rzeszów 
 
Po kadencji 

prezydenta Tadeusza 
Ferenca postanowiliśmy 
wystawić do walki o władzę 
w Rzeszowie najlepszego 
przedstawiciela naszego 
obozu politycznego –  

Adriana Wróbla. 
Ma on wieloletnie 
doświadczenie 
w sprawowaniu władzy. 
Liczymy na wsparcie 
Wyborców w walce o lepszy 
Rzeszów! 

 
Głównym celem naszego kandydata jest unowocześnienie naszego miasta, uczynienie go 

przyjaznym dla mieszkańców oraz dającym duże możliwości młodym ludziom.  
Poniżej przedstawiamy listę propozycji przygotowanych przez naszego kandydata, które z 

pewnością udoskonalą nasze piękne miasto Rzeszów: 
 

1. Mamy w planach wybudować duży ośrodek sportowy, który będzie zawierał w sobie 

wszystko, czego potrzeba do sportowego szczęścia. W nowoczesnym ośrodku będzie 

znajdował się stadion do gry w piłkę nożną, boisko do koszykówki, siatkówki oraz piłki 

ręcznej. Nie zabraknie również wyczekiwanego przez mieszkańców naszego miasta 

basenu połączonego z Aquaparkiem. Inwestycja ta ma na celu wypromować nasze miasto 

pod względem sportowym. To może tutaj w przyszłości  będą odbywać się mistrzostwa 

Polski, Europy, czy nawet świata w różnych konkurencjach sportowych. W późniejszym 

czasie planujemy także zainwestować sporo pieniędzy w kluby sportowe, które będą grać 

na tych stadionach. 

2. Marzy nam się, aby ludzie mówili na Rzeszów „miasto studentów”. Zależy nam na jak 

największym rozwoju młodzieży. Znacznie powiększymy Uniwersytet Rzeszowski, aby 

każdy przyszły student mógł wybrać kierunek, o którym zawsze marzył. Rozbudujemy 

nowoczesne uczelnie oraz wyremontujemy akademiki. W ten sposób utworzymy największy 

w Polsce kompleks uczelni. 

3. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobimy po objęciu władzy, będzie remont dworca 

autobusowego, który nie jest w najlepszym stanie. Planujemy prawie całkowicie go 

wyburzyć, a w jego miejsce postawić przyjemny i nowoczesny dworzec autobusowy, z 

którego będziemy mogli pojechać do najdalszych zakątków w Europie.  

4. Chcielibyśmy również zwiększyć częstotliwość lotów na lotnisku w Jasionce, z którego 

obecnie możemy dotrzeć tylko do ośmiu lotnisk, w tym pięciu w Anglii. Zależy nam, aby 

mieszkańcy naszego miasta nie musieli jeździć 317 km z Rzeszowa do Warszawy, lecz 

mogli lecieć z lotniska, na które z łatwością dotrą w 10 minut. 

 
Mamy jeszcze wiele propozycji, których nie na razie nie przedstawiamy, ponieważ dotyczą one 

mniejszych inwestycji i będziemy je realizowali z czasem. 
Jeżeli spodobał się Wam nasz program wyborczy, choć podejrzewamy, że zadowoli każdego, 

to idźcie na wybory i oddajcie głos na kandydata, który spełni swoje obietnice. 
 

Sztab wyborczy Adriana Wróbla 
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W zdrowym ciele zdrowy duch 
(łac.) Anima sana in corpore sano 

  

Zdrowa dieta, regularna aktywność, odpowiednia dawka snu - o tych aspektach pamięta 
każdy, kto na co dzień dba o zdrowie i zgrabną sylwetkę. W dzisiejszym świecie trudno nie ulec 
modzie na bycie „fit”. Na ulicach coraz więcej ludzi biega, kluby fitnes rosną jak grzyby po 
deszczu. Coraz częściej sami przygotowyjemy swoje posiłki, coraz bardziej świadomie 
podchodzimy do kwesti żywienia. Zmieniły się też preferencje co do tego, jak powinna wyglądać 
sylwetka idealna. Za dzisiejszy kanon piękna uważa się zdrowe, wysportowane ciało.Okazuje się, 
że dieta i aktywność mają nie tylko pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, ale także 
psychiczne, Dlatego nasz dieta powinna być bogata w WITAMINY. 

 

Witamina B2, inaczej ryboflawina, odpowiada za odporność 

organizmu, jest niezbędna do prawidłowego działania wzroku i układu 

nerwowego. Głównym źródłem witaminy B2 są produkty zbożowe. 

Objawy niedoboru witaminy B2 to m.in. pękające wargi. Objawy 

nadmiaru witaminy B2 to m.in. opóźniony wzrost. 

Anna Gołojuch  

 

Witamina B12 
Jedną z najbardziej wielofunkcyjnych witamin jest B12, która 

pozytywnie wpływa na naszą kondycję fizyczną i mentalną. Źródłem witaminy 

B12 są produkty zwierzęce, głównie mięso i jego przetwory, a ponadto nabiał. 

Witamina ta wpływa także na zmniejszenie uczucia zmęczenia, znużenia i 

utrzymania wysokiej aktywności oraz sprawnej pracy mięśni.  

Natalia Zagórska 

 

Witamina K ma udział w krzepnięciu krwi oraz gospodarce wapniowej 

organizmu. Witamina K nie jest jednorodną substancją, lecz grupą związków. Naturalnie występuje 

witamina K1 - syntetyzowana w roślinach - i witamina K2, 

która jest tworzona przez bakterie w jelicie cienkim. Źródłem 

witaminy K jest jej synteza przez bakterie jelitowe, a 

niedobory możemy uzupełnić poprzez odpowiednio 

skomponowaną dietę. Bogate w witaminę K są między 

innymi: brokuły, rzepa, seler, szpinak, sałata, ogórek, 

awokado, jajka, jogurt naturalny, ser, wątroba i olej sojowy. 

Niedobór tej witaminy może spowodować nieprawidłową 

krzepliwość krwi, krwawienia, trudne gojenie ran czy też 

choroby serca i układu krwionośnego. Witamina K pomaga nam mieć zdrowe i mocne kości.  

                                                                                                                Cezary Otulak 

 
 

   
atrak= tami 
 
                                alta   
 

        

 
Zofia Gucwa  
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Witamina A-  ma istotne znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu. Ma duży udział w procesie 

widzenia, wpływa na wzrost, reguluje wzrost tkanki nabłonkowej i innych komórek organizmu. 

 

U dzieci, jak i dorosłych witamina D odpowiada za kształtowanie się zębów i kości, ich gęstość i 

mineralizację. Odgrywa ważną rolę w procesach kostnienia i powstawania związków niezbędnych do 

budowy kości. 

Witamina C – jest potrzebna do wytwarzania kolagenu, podnosi odporność organizmu, pełni funkcję 

ochronną w przypadku przeziębienia. Białka, które tworzy, utrudniają przedostawanie się wirusów. Mimo że 

cytryna jest jakby wizytówką witaminy C, papryka ma jej więcej! 

                                                  Dominika Żywot 

Witamina E nie bez przyczyny jest też nazywana witaminą młodości. Opóźnia procesy starzenia się skóry, 

odżywia ją, nawilża, regeneruje i natłuszcza, widocznie poprawiając jej 

kondycję – z tego powodu można ją znaleźć w wielu kosmetykach do 

pielęgnacji twarzy, zwłaszcza o działaniu przeciwzmarszczkowym.   

 

Witamina B1 odgrywa szczególnie ważną rolę w regeneracji i 

czynnościach układu nerwowego. Zażywanie witaminy B1  zapobiega 

pogorszeniu funkcji umysłowych i dysfunkcji nerwowych, ale także 

wykazuje właściwości naprawcze w przypadku zaburzeń wynikających z 

nieprawidłowego poziomu acetylocholiny. 

 

RYMOWANKI 
Czy to jabłko, czy to gruszka,  

chętnie wskoczą mi do brzuszka.  

może śliwka, banan też,  

chcesz być zdrowy - wszystko zjesz.                               

 

Jedz marchewki surowe, bo są smaczne i zdrowe.  

Do tego jabłuszko, a szepnę Ci na uszko, że przez te witaminki mamy wesołe minki. 

Michalina Salach 

1.       

 2.        

3.      

4.         

5.      

6.       

7.         

8.     

1. Pora roku, która trwa  obecnie       

2. Fioletowy kwiatek, który rośnie na wiosnę 

3. Zielona, którą się kosi 

4. Polski piosenkarz, który niedawno zmarł  - Krzysztof.... 

5. Kwiecień plecień, bo przeplata trochę .…. trochę lata 

6. Biały puch, który najczęściej pada w okresie zimowym 

7. Stan powiązany z covidem 

8. Piosenka wykonawcy z punktu 4.: „ Chciałbym …. marynarzem” 

Adrian Mucha  
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Kącik religijny 
Witajcie! 

Zapraszam najpierw do zabawy. Słowa, które powstaną, są związane z zagadnieniem, 

które chciałabym w tym numerze gazetki poruszyć. Dla ułatwienia ujawniono niektóre litery. 

Pozostałe litery wpisz w odpowiednie kratki. 
 

Ś     O 

Ę  W  T  I    
 

 

 E  R  I  A  Ł  I  O 
 

         

  

O  E  G 
 

Święto to ustanowił św. Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 r. Obchodzimy je w pierwszą 

Niedzielę po Wielkanocy. Papież, ogłaszając to Święto, wypełnił prośbę Pana Jezusa, 

przekazaną przez S. Faustynę – Sekretarkę Bożego Miłosierdzia. 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,  

a szczególnie dla biednych grzeszników.  

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 

które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.   

Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia  

win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie słowa znajdują się na obrazie Jezusa Miłosiernego? Wybierz właściwą odpowiedź. 

a) Jezu, kocham Cię        b) Jezu, ufam Tobie        c) Jezu, wierzę w Ciebie 

 
Pani Anna Borowik, katechetka 

 

M I   S    D Z   

B  Ż   O 
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Nadeszła wiosna i jak co roku przyleciały do Polski ptaki, 

które zimowały w ciepłych krajach. Dziś chciałbym opowiedzieć 

Wam o najsłynniejszym ptaku - bocianie. Czy wiecie, że w 

przyrodzie mamy kilka gatunków bociana? 

 

Najbardziej znany gatunek bociana to bocian biały, którego często 

można spotkać w Polce, nawet na naszym osiedlu Załęże. Bocian 

biały ma długi, czerwony dziób i czerwone nogi. Jego pióra i czarne 

skrzydła razem bardzo ładnie się komponują. 

 

Drugi gatunek bociana to bocian czarny. 

Ma czarne skrzydła, czerwony  dziób i czerwone nogi. Bociana czarnego 

bardzo rzadko spotyka się w Polsce, łatwiej zobaczyć go w  Hiszpanii i 

Azji. Bocian czarny swoim upierzeniem jest odwrotnością bociana 

białego. 
 

 

Bocian białobrzuchy ma kilka kolorów 

na dziobie i małą czuprynkę na głowie. 

Jak sama nazwa wskazuje ma też biały 

brzuch. Bociana białobrzuchego 

najczęściej zobaczycie w Afryce. Tego ptaka widziano w Polsce 

tylko raz, w 1926 roku. Najprawdopodobniej uciekł z jakiegoś zoo 

lub prywatnej hodowli. 
 

 

Bocian czarnodzioby różni 

się od bociana białego kolorem dziobu oraz czerwoną 

obwódką wokół oka. Zamieszkuje Azję, gdzie można go 

spotkać na Syberii, w Chinach, Japonii, Korei i Tajwanie. Ten 

gatunek bociana jest zagrożony wyginięciem, ponieważ kiedyś 

ludzie polowali na te ptaki. 
 
 

Bocian sinodzioby przypomina 

bociana białego, ale jego dziób i 

głowa różnią się kolorami. Dziób 

bociana sinodziobego nie jest 

czerwony, lecz brązowy i przechodzi w kolor szary, a pod okiem ptak 

ten ma czerwoną plamę. Według mnie ten bocian powinien się nazywać 

BOCIAN SIWODZIOBY. 
 

To tylko niektóre gatunki ptaków, które należą do rodziny 

bocianowatych. Mam nadzieję, że tego lata podczas wyjazdów i wakacji 

zobaczycie w Polsce bociany, jedne z najpiękniejszych polskich ptaków. 
 

Aleksander Miąsik, II 
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WIRTUALNA GALERIA PRAC UCZNIOWSKICH 
 

„Wiosenne kompozycje” – w pracach uczniów klas czwartych. 
 

    
Małgorzata Miąsik kl. 4a Adam Piętowski kl. 4b Małgorzata Miąsik kl. 4a Aleksandra Noworól kl. 4b 

 

  
Olga Szczerba kl. 4b Małgorzata Miąsik kl. 4a 

 

   
Małgorzata Miąsik kl. 4a Patryk Czarnik kl. 4b Olga Szczerba kl. 4b 
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WIOSNA – ach, to Ty… 
 

   
Kacper Zarzyczny kl. 5 Maja Koszulińska kl. 5 Joanna Burzyńska kl. 5 

 

   
Adam Miąsik kl. 5 Maja Koszulińska kl. 5 Szymon Krzanowski kl. 5 

 

   
Kacper Zarzyczny kl. 5 Amelia Maruszak kl. 5 Szymon Krzanowski kl. 5 
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ZRĘCZNE RĘCE… 
Dekoracje wielkanocne oraz etui na telefon. 

 

   
Patrycja Zagórska kl. 6b Daria Konefał kl. 6b Jagoda Nowak kl. 6a 

 

  
Natalia Zagórska kl. 6a Maja Sikora kl. 6b 

 

    
Adrian Mucha kl. 6a Patrycja Zagórska kl. 6b Daria Konefał kl. 6b Filip Węgrzyński kl. 6b 
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„Rzeźby z fakturką” – prace plastyczne w trzech wymiarach. 
 

   
Filip Węgrzyński kl. 6b Daria Konefał kl. 6b Maja Koszulińska kl. 5 

 

  
Cezary Otulak kl. 6a Jagoda Nowak kl. 6a 

 

   
Natalia Zagórska kl. 6a Adrian Mucha kl. 6a Bartosz Pytlak kl. 6a 
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PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

Plakat filmowy, okładka do książki oraz plastyka napisu. 
 

   
Daria Konefał kl. 6b Adrian Piętowski kl. 6b Maja Sikora kl. 6b 

 

  
Daria Konefał kl. 6b Patrycja Zagórska kl. 6b 

 

  
Igor Żukowski kl. 6b Filip Węgrzyński kl. 6b 

  

  
Anna Gołojuch kl. 6a Anna Żukowska kl. 6b 
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MALARSKIE REWOLUCJE… 

Fowizm,  Kubizm,  Abstrakcjonizm 

 

   
Maja Sakra kl. 7 Igor Kmieć kl. 7 Oliwia Leśko kl. 7 

 

  
Nikodem Zagórski kl. 7 Maja Szykuła kl. 7 

 

   
Jagoda Wojdyło kl. 7 Miłosz Chłanda kl. 7 Antonina Łozińska kl. 7 
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LUBIMY TWORZYĆ… 😊 
 

   
p. Marta Chrząstek p. Anna Bednarz p. Joanna Gąsior 

 

  
 

p. Joanna Gąsior p. Monika Borek-Janda p. Agata Cebula 
 

   
p. Elżbieta Szara p. Monika Borek-Janda p. Agata Cebula 

c.d.n.  
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„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.  
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”. 

Franciszek Ksawery Dmochowski  
 

  1               

    2             

   3              

 4                

    5             

                 

   6              

7                 

  8               

  9               

    10             

  11               

12                 

    13             
 

 

1. Część mowy, która łączy np. wyrazy w zdaniu  

2. Inaczej lingwista 

3. Najczęściej używany znak interpunkcyjny 

4. „ Nie” – jaka to część mowy? 

5. Dział gramatyki, nauka o budowie zdania 

6. Nowe słowo 

7. Dział gramatyki zajmujący się odmianą 

wyrazów 

8. Odmienia się przez liczby i przypadki 

9. Związek frazeologiczny mający postać zdania 

10. Wyraz bliskoznaczny 

11. W słowotwórstwie, np. Wielkanoc, wiarygodny 

12. Silniejsze wymówienie danej sylaby w wyrazie 

13. Inaczej słowo 

Bartosz Płonka, VIII        

 

 

Ortogramy narysowali: Nikola Sulowska, Adam Piętowski, Amelia Czarnik, IVb  
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Najciekawsze rekordy Guinnessa 
 

Księga rekordów Guinnessa - jest to zbiór 

rekordów z prawie wszystkich, czasami nietypowych 

dziedzin. Dziś chciałbym przedstawić Wam te, które 

wywołały moje największe zaciekawienie.   

Twórcą Księgi Rekordów jest piwowar z rodziny 

Guiness, który na potrzeby swojego baru w latach 

pięćdziesiątych XX wieku stworzył książkę zawierającą 

ciekawe pytania i odpowiedzi, a także rekordy z różnych 

dziedzin. Dopiero później instytucja przybrała dzisiejszą 

formę i nazwę Księgi Rekordów Guinessa.  

Jak długo jesteście w stanie klaskać w dłonie? 

Człowiek o nazwisku Ashrita Furman klaskał aż 50 

godzin. Czy wyobrażacie sobie ten wynik? Dzięki temu 

osiągnięciu został wpisany do Księgi Rekordów 

Guinessa.  

Największa kolekcja pamiątek Batmana wynosi aż ok. 8 

tysięcy przedmiotów. Uzbierane zostały one przez Brada 

Landera z USA. Zaczął je zbierać w 1988 roku.  

Może widzieliście pizzę o długości 1,3 m? Jednak na pewno nie 

uwierzycie, jak długa była największa z nich. Wytworzona w 

miejscowości Fontana w USA pizza miała prawie 2 km i 

ważyła aż 12 ton. Jak o tym przeczytałem, zaczęła mi cieknąć 

ślinka.  

Teraz coś dla miłośników pluszaków. Największa kolekcja misiów pluszowych wynosi 8026 

sztuk i została uzbierana przez Jackie Miley z USA.  

Największa liczba kulek lodów utrzymanych w jednym wafelku wynosi 121 gałek. Rekord 

pobił Dmitri Panciera w 2015 roku. Kto pisze się na zjedzenie takiego loda? 

W 2018 roku aż 290 rekordów należało do Polaków, co dawało nam 2. miejsce na świecie. 

To właśnie Polak wykonał z klocków LEGO największą katedrę Notre Dame. Największą na 

świecie rzeźbę z bursztynu wykonał z kolei Tomasz Ołdziejewski. Robert Lewandowski 

pobił zaś rekord liczby strzelonych bramek w Bundeslidze, strzelając w jednym sezonie 33 

gole.  

To oczywiście Polacy pobili rekord liczby pierogów ulepionych w jedną godzinę przez jedną 

osobę. Do Polaków należy także rekord przyrządzenia największego na świecie krupniku 

ważącego 500 kg. Kto da radę zjeść taką zupkę? To Polak pierwszy raz zjechał na nartach ze 

szczytu K2.  

Może ktoś z Was zostanie kiedyś wpisany do księgi rekordów Guinessa? Trzymam 

kciuki.  

Adam Miąsik,  V  
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Wstrząs mózgu 
Oto starożytny szyfr Polibiusza. Cyfry oznaczają położenie litery w szachownicy – 

pierwszą cyfrą jest cyfra wiersza (niebieska), a drugą -  liczba kolumny (czerwona), np. litera 

‘j’ jest zakodowana przez liczby 25, wyraz oko jest zakodowany liczbami: 34 26 34 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej są zakodowane przysłowia związane z wiosną. Spróbuj je rozkodować, a następnie zapisz 

rozwiązanie. Gdy Ci się to uda, spróbuj wyjaśnić znaczenie rozkodowanych przysłów.  

 

Amelka Zagórska, klasa 3a: 

32 11 41 44 24 18 42 17 22 34 44 34 25 14 24 17 14 23 11 36 24 17 37 44 38 46 11 44 24 34 38 32 45 36 34 

14 24 17 14 23 11.  

………………………………………………………………………………………………… 

Ewa Dzioba, klasa 3a: 

11 36 34 27 43 42 45 31 31 11 37 46 17 14 38 36 24 17 38 46 45 , 26 34 32 24 17 14 46 24 31 45 44 38 46 

45 38 42 26 24 14 23 14 24 17 38 46 45. 

………………………………………………………………………………………………… 

Zuzia Drachus, klasa 3a: 

22 37 46 31 34 42 44 31 11 25 43 32 24 17 38 46 26 34 16 46 24, 38 11 16 16 34 13 37 46 17 34 13 37 34 

16 46 24. 

………………………………………………………………………………………………… 

Wiktoria Chrobak, klasa 3a: 

26 42 34 44 31 11 37 14 43 46 11 38 24 17 25 17,  42 17 32 38 24 18 32 11 44 24 34 38 32 18 41 31 24 17 

25 17. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiosenne origami wykonał Adam Piętowski, IVb 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 a ą b c  ć d e ę 

2 f g h i j  k l ł 

3 m n ń o ó p r s 

4 ś t u w y z ź ż 
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     1         

   2           

     3         

    4          

5              

    6          
1. Jeden z wiosennych miesięcy                                                                
2. 1:1 w meczu 

3. Pojazd jednośladowy 

4. Kolorowe jajka wielkanocne 

5. Kwiat w kształcie kielicha 

6. Kropla płynąca z oka 

Adam Piętowski, IVb  

 

KRYPTOGRAM 

Odgadnij, jaką literę 

zastępuje każda z liter w kratkach 

zamieszczonych poniżej i odczytaj 

rozwiązanie. Kluczem do szyfru są 

dwa wyrazy o podanych 

znaczeniach. 
 

Przygotował: Adrian Piętowski, VIb 

Rebus 

               Kornelia Pacholarz, V 

Rebus 
 

 

 

 
 

 

Szymon Krzanowski, V 

 



26 

 

Świąteczna wykreślanka 
Wytęż wzrok i znajdź w diagramie następujące wyrazy: 

ZAJĄC, WIELKANOC, KOSZYK, ŚWIĘCONKA, 

 ŻUREK, BABKA, BURAKI, ŻONKIL,  

PISKLAKI, BUKSZPAN, KRASZANKI, ZMARTWYCHWSTAŁ,  

BARANEK, PISANKI, BAZIE, PALMY 
 

Przygotowała: Amelia Czarnik, IVb 

 

 

 

Haft matematyczny  

i origami wykonał 

Szymon Krzanowski, V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Lena Sierżęga, IIa 
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