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ALE SIĘ DZIAŁO… 

 

 
Jasełka  

      W dniu 19.12.2014r. o godzinie 11:45 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  
w którym wzięła udział cała nasza szkolna 
społeczność (przygotowała je klasa 3a), 
natomiast o godz. 17:00 po raz pierwszy  
w historii szkoły odbyła się uroczysta wigilia dla 
zaproszonych gości (przygotowana przez klasę 
5c). Swą obecnością zaszczycili nas 
przedstawiciele: Rady Miasta (p. Konrad 
Fijołek), Rady Rodziców, Rady Osiedla, 
Klasowych Rad Rodziców, nauczyciele  
i Samorządy Klasowe. Obydwa spotkania miały 
bardzo uroczysty i podniosły charakter, przez 
co wprowadziły zebranych w atmosferę świąt. 

      Redakcja 

 
 
 

 

 
 

Karnawałowe szale ństwo  

W styczniu w naszej szkole odbyły się: 
dyskoteka noworoczna dla klas IV-VI i zabawa 
karnawałowa dla klas I-III. Przy dźwiękach 
dobrej muzyki wszyscy świetnie się bawili. 
Dominowały karnawałowe stroje i kreacje. Były 
liczne konkursy i zabawy. O dobrą atmosferę 
zadbali prowadzący (DJ Macio w klasach 
starszych i Yamaha w klasach młodszych). 

Claudia z kl. 6a 

 



 
 

 

 

Turniej wiedzy o Rzeszowie 

         Uczniowie klas 5 rywalizowali ze sobą w 5 
różnych konkurencjach w ramach „Turniej 
wiedzy o Rzeszowie”.., który odbył się w dniu 20 
stycznia 2015 roku w naszej szkole. Trzeba było 
wykazać się znajomością zabytków miasta, 
pomników oraz wiedzą o zasługach 
poszczególnych rodów, byłych właścicieli 
Rzeszowa. Najwięcej emocji wzbudziły jednak 
dwie ostatnie konkurencje, które dotyczyły 
problemów współczesnego miasta nad 
Wisłokiem. Przez cały czas turnieju klasy 
dopingowały swoich reprezentantów. Uczniowie 
otrzymali wiele nagród, dodatkowo każda klasa 
nagrodę w postaci wycieczki po Rzeszowie. 
Jury zadecydowało, że: 

I miejsce  zajęła klasa 5a, która odwiedzi 
rzeszowski Ratusz oraz spotka się z Panem 
Prezydentem, 

II miejsce  klasa 5c, która zwiedzi Zamek 
Lubomirskich przy Placu Śreniawitów,  

III miejsce  klasa 5b, która zwiedzi Muzeum 
Okręgowe znajdujące się przy ulicy 3 Maja. 

Redakcja 

 

Spotkanie z pisark ą 

Pani Joanny Krzyżanek, autorka  
bestsellerowych książek dla dzieci, spotkała się 
z uczniami naszej szkoły. Pisarka 
przeprowadziła warsztaty literackie w klasach: 
Ic, IIa, IIIa oraz Ie- klasie autystycznej. Została 
zaproszona w związku z przedsięwzięciem 
szkolnym Poczytajki, czyli nauczyciele 
czytaj ą bajki” . Pani Joanna zaczarowała 
wszystkich uczniów swoim spokojem, ciepłym 
usposobieniem i charyzmą. Uczniowie zostali 
porwani w niezwykły świat bohaterów książek. 
Każdy Maluch z zapartym tchem słuchał 
opowieści o przygodach postaci z bajek.  

Redakcja 

 

 



 

Spotkanie z policjantk ą 

         Przed feriami naszą szkołę odwiedziła pani 
policjantka, aby porozmawiać z nami na temat 
bezpieczeństwa. Dowiedzieliśmy się z jakimi 
niebezpiecznych sytuacjami możemy się 
spotkać w tym okresie  oraz jak się należy 
wówczas zachować. 

Redakcja 

 

 

Półkolonia  

          Podczas pierwszego tygodnia ferii 
w naszej szkole odbyła się półkolonia zimowa, 
w której uczestniczyło aż 102 uczniów. Zajęcia 
odbywały się w terenie np.  chodziliśmy na 
kręgle, do kina 6d, Kinderplanety i na 
lodowisko. Obejrzeliśmy także film „Pingwiny 
z Madagaskaru”. Codziennie otrzymywaliśmy 
poczęstunek (gorącą herbatę i drożdżówki, a w 
czwartek pyszną pizzę). Pogoda dopisywała, 
a dobry humor nas nie opuszczał.  

Redakcja 

 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z j ęzyka polskiego   

Claudia Sie ńko  (uczennica klasy 6a ) zdobyła tytuł FINALISTY  w III etapie Wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z j ęzyka polskiego  zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Opiekunem uczennicy jest pani Jolanta Baran.    

Międzyszkolny Przegl ąd Jasełek „Z kol ędą bli żej Boga"  

Uczniowie z Koła teatralnego „Fantazja"  zajęli II miejsce w  Międzyszkolnym Przegl ądzie Jasełek.  
Wręczenie nagród odbyło się 29.01.2015r. w Teatrze Maska w Rzeszowie. Misterium bożonarodzeniowe 
„Z pokłonem u żłóbka" wyreżyserowała i przygotowała pani dyrektor Dorota Rząsa wraz z panią Bernadetą 
Słysz, a oprawę muzyczną pani Ewa Drewniak. 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Bombka Bo żonarodzeniowa”  

 W Miedzyświetlicowym Konkursie Plastycznym "Bombka Bożonarodzeniowa" zorganizowanym przez 
Zespół Szkół Nr 6 Szkołę Podstawową Nr 28 w Rzeszowie nagrod ę zdobyły:  

Helena Pasternak  kl. 3a - opiekun pani Irena Hadło 

Łucja Babuchowska kl. 3a - opiekun pani Joanna Kasprzyk-Pasternak 

wyróżnienie zdobyła Aleksandra Szlachetka kl. 1 - opiekun pani Irena Hadło  

 



KONKURS „Ozdoby świąteczne - Bo że Narodzenie”  

I miejsce  zajęły: Gabriela Superson - 4a, Zuzanna Korczyńska - 6c, Dominika Sowa - 6c, Claudia Sieńko - 
6a 
II miejsce  zajęli: Mateusz Wołcz 5c, Laura Kuliberda 5a, Aleksandra Miąsik 6a 
III miejsc e zajęli: Maxym Sosnowski 5b, Michał Cieślak 5a 

Wyró żnienie  otrzymała uczennica Anita Nalepa z klasy 6c.                                                             
Organizatorem konkursu była pani Dorota Głowiak. 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „W blasku świec kol ędo leć-świecznik bo żonarodzeniowy”  

W Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „W blasku świec kolędo leć - świecznik bożonarodzeniowy" 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 8 w Rzeszowie nagrod ę zdobyła Julita Sarna  z kl. 3a - opiekun 

pani Irena Hadło.  

 
 Osiągni ęcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16  w Międzyszkolnych Konkursach Plastycznych, 

które odbyły si ę w I semestrze roku szkolnego 2014/2015  

1) Agnieszka Kaczor  z klasy 5b zdobyła wyróżnienie w IV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym  
pt. „Bombki choinkowe w obrazach”. 

2) W V edycji Międzyszkolnego Konkursu Stroików Świątecznych I miejsce  zajęła Jagoda Dul  z klasy 5b, 
wyróżnienie zaś otrzymały: Aleksandra Sarna z klasy 5a i Gabriela Biały z klasy 6a. 

3) 16.01.2015r. został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Rzeszowa”. 
Nagrod ę otrzymała Monika Kwa śny  z klasy 6c, a wyróżnienie przyznano Aleksandrze Nieściur z klasy 5a. 

Opiekunem wyżej wymienionych uczniów była pani Ewa Drewniak.  

Miejski Konkurs na kalendarz adwentowy   

Gabriela Superson kl. 4a i Oliwier Witkowski zdobyli wyróżnienia w Miejskim konkursie na kalendarz 
adwentowy organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie. 

Międzyszkolny Konkurs „Opowiadanie matematyczne”  

NAGRODZENI:  Agnieszka Czaja - 5c                                     

WYRÓŻNIENI: Julia Kolek – 5a, Magdalena Kut – 5b, Magdalena Materna – 5a, Emilia Szetela – 5c, 
Maksymilian Celtner - 6b, Helena Bochenek – 5a, Gabriela Superson – 4a                                 
Opiekunowie – panie: Izabela Marczydło, Grażyna Myśliwiec-Gajdek                         

 
 Ogólnopolskie Konkursy „Z poprawn ą polszczyzn ą na co dzie ń”  i „Z ortografi ą na co dzie ń”  

  Do II etapu  zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

„Z poprawn ą polszczyzn ą na co dzie ń”  – Helena Bochenek – kl. 5a, Aleksandra Rząsa – kl. 5c 

„Z ortografi ą na co dzie ń” – Julia Goryl – kl. 4b, Julia Słysz – kl. 4b, Kornelia Filip – kl. 4b, Weronika Strug 
– kl. 4b, Zuzanna Dwornikowska – kl. 5c, Michał Dziopak – kl. 6a 

Opiekunami wyżej wymienionych uczniów są panie: Jolanta Baran i Bernadeta Słysz. 

 



  
     Dzień 17 lutego 2015 r. okazał się bardzo ważny w życiu uczniów kl. 5a Szkoły Podstawowej  
nr 16 w Rzeszowie 
       Tego dnia spotkali się z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Spotkanie to 
było nagrodą za zajęcie I miejsca w Turnieju wiedzy o Rzeszowie , zorganizowanym dla klas 5, 
który objęty był patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
       Pan prezydent przyjął młodzież szkolną wraz z panią dyrektor Dorotą Rząsą, i panią 
Magdaleną Lubas niezwykle serdecznie. Przedstawił swoje plany związane z rozwojem 
Rzeszowa: jednotorową kolejką, której model uczniowie mogli zobaczyć, krytymi kortami 
tenisowymi przy miejskim basenie ROSiR oraz największą inwestycją- podwieszanym mostem 
pylonowym o całkowitej długości ok. 500 metrów, którego projekt młodzież również mogła 
obejrzeć. 
    Prezydent opowiadał o miastach partnerskich i podróżach służbowych do nich. Pokazał 
gościom piękny prezent, który otrzymał, z zaprzyjaźnionego z Rzeszowem, chińskiego miasta, 
Fangchenggang. Był to wyjątkowy kwiat kamelii wykonany ze szczerego złota. 
     Uczniowie dowiedzieli się też, że Prezydent, będąc dzieckiem, marzył o tym, by zostać 
piłkarzem, a ulubionymi przedmiotami szkolnymi były: matematyka i historia. 
      Tadeusz Ferenc przyznał się także, że nie ma zbyt dużo wolnego czasu, ale gdy go trochę 
wygospodaruje to lubi grać w tenisa. 
      Po zakończeniu wspólnych rozmów, gospodarz zaproponował gościom poczęstunek, a na 
pamiątkę spotkania obdarował wszystkie dzieci grami o Rzeszowie. Uczniowie natomiast wręczyli 
Panu Prezydentowi dwa numery nowopowstałej gazetki szkolnej „Nowinki Szesnastki”. 
      To było miłe i niezapomniane spotkanie. Kilka dni później uczestniczka spotkania pisała: 
„Bardzo podobała mi się wycieczka do ratusza i chciałabym jeszcze raz spotkać się z panem 
prezydentem”. 
 

  
 

 

Dziewczynki : Aleksandra, Julia, Natalia, Zuzanna, Weronika, Emilia,               

Dominika, Wiktoria, Anna, Gabriela, Karolina 

Chłopcy: Kacper, Jakub, Mateusz, Szymon, Paweł, Patryk, Michał, Mikołaj, 

Bartosz, Karol, Dawid 

Opracowali: Weronika z kl. 5a,Claudia, Michał, Ola, Inga, Gabrysia z kl. 6a 



Imiona trochę inaczej 

 
Urszula 

Tak po polu wiatr, 
Tak Ula 

Na rolkach przez park 
Sobie hula. 

Jest wesoła jak skowronek 
Od ćwiczeń zaczyna dzionek. 

 
Konrad 

Zapytaj Konrada 
Co można, a co wypada. 
Świetnie zna zasady  

Towarzyskiej ogłady. 
 

Natalia 
Ulubionym zajęciem Natalki 

Jest używanie suszarki. 
Ma bzika na punkcie włosów. 
Długie pióra to na nią sposób. 

 
Justyna 

O Justynie mówią sąsiedzi, 
 że nad książkami wcale nie siedzi. 
Tylko bez przerwy chodzi do kina. 

Ta kinomanka Justyna. 
 

Damian 
Kto mieszka razem z Damianem 
Problemy na głowie ma same: 
Czy na Jowiszu palą ognisko 

I czy omnibus naprawdę wie wszystko? 
 

Hubert 
Hubert to taki człowiek,  

Dla którego nieważny wiek. 
10 czy 20 lat 

Do nie należy świat. 
 

Szymon 
W klasie traktują Szymona 

Jak króla Salomona. 
Chłopiec to mądry i sprytny, 

A przy tym, taki ambitny. 

 
Mikołaj 

Jak legendarny święty 
Lubi rozdawać prezenty 

 Ładnie mu w długich włosach i w czerwieni. 
Chętnie by plecak na worek zamienił. 

 
 

Maria  
Marysia nie lubi ciszy. 

Szczęśliwa gdy dźwięki słyszy. 
Słuchawek z uszu nie zdejmuje, 

Na koncertach jak ryba w wodzie się czuje. 
 

Filip 
Tato się cieszy- „to oczywista 
Z Filipa rośnie ekonomista!” 

Skąd taki wniosek? Całymi dniami 
Filipek ślęczy nad rachunkami. 

 
Marcin 

Marcin to chłopak 
Co marzeń ma wiele 
Z nich najważniejsze 
To być inżynierem! 

Chce wybudować dom dla rodziny. 
Na razie lepi projekty…z gliny. 

 
Daria 

Romantyczna to dusza, 
Dużo meczy ją wzrusza. 

Ale uważaj, gdy się rozgniewa 
Wściekłością swoją powala drzewa. 

 
Wiktoria 

Prawdziwa trzpiotka 
Żartowniś, psotka. 

Kiedy siedzisz z nią przy stole, 
Skup się na swoim rosole,  

Bo nawet się nie spostrzeżesz, 
Kiedy zamieni talerze. 

 

 
 

A. Rząsa, E. Szetela, A. Czaja i Z. Kalandyk z kl. 5c 

 



W tym numerze gazetki prezentujemy opowiadanie, któ rego autork ą jest uczennica z kl. 5c.   

Agnieszka Czaja jest laureatk ą konkursu na opowiadanie matematyczne. 

Wyścig z czasem 
Świat obiegła widomość, że w Egipcie znaleziono grobowiec Tutenchamona. Znaleziony papirus 
Ahmesa zapisany hieroglifami zdradza tajemnice o tym grobowcu. Pani archeolog Hania Humorek 
wyrusza w długą podróż do Doliny Królów w celu znalezienia skarbów w piramidzie 
Tutenchamona.  Papirus ten ma kształt wstęgi o dł.20m i szer. 8cm i zawiera wskazówki jak 
dotrzeć do centrum grobowca. Po wylądowaniu na lotnisku w Kairze Hania otrzymuje klucz do 
sejfu nr.13 a w nim informacje: ma znaleźć starożytny kształt o pięciu ścianach i ośmiu 
krawędziach. Zaciekawiona idzie do sejfu i otwiera go a w nim widzi pięć starych brył pokrytych 
pajęczynami i kurzem. Może to jedna z tych brył? 

   

Zastanawia się, zaczyna liczyć ściany i krawędzie. Wybiera ostrosłup kwadratowy. Obraca go w 
dłoni dokładnie mu się przygląda i zauważa w jednej ze ścian otwór, przez, który wyciąga zwój 
papieru to stary papirus Ahmesa zawierający zaszyfrowane wiadomości. Pochodzi on z około 
2000 lat p.n.e. I zawiera wszystko, co w tamtej epoce było Egipcjanom znane w zakresie 
arytmetyki i geometrii. Pierwsze zadanie to znalezienie starej biblioteki, a w niej odszukanie trzech 
podobnych do siebie ksiąg. Pierwsza książka ma na okładce pięcioramienną gwiazdę w kole jest 
to wielokąt gwieździsty inaczej zwany pentagramem. Figura ta jest symbolem magii  
i doskonałości. Celtowie uważali, że jest to znak Bogini Podziemi - Morgany. 

 

Druga książka jest podobna do pierwszej i trzeciej, jednak na okładce znajduje się Oko Horusa-to 
symbol odrodzenia, oko miało chronić przed niebezpieczeństwem, zapewniało życie. Starożytni 
Egipcjanie za pomocą poszczególnych części oka zapisywali ułamki.  

 



Książka trzecia jest podobna do pierwszej i drugiej, ale na okładce jest skarabeusz to chrząszcz, 
który w Egipcie był uważany za święte zwierzę. 

 

Był symbolem wędrówki słońca po niebie. Zastanawia się, co wspólnego mają ze sobą te książki  
a może rysunki widniejące na okładkach? Czas biegnie, ale ona musi być pierwsza i już zna 

dalszy ciąg zagadki, musi wybrać rysunek na okładce książki niesymetryczny.  

Rusza na poszukiwanie biblioteki, która znajduje się w podziemiach starego budynku,  prowadzi 
do niej droga biegnąca równolegle z lotniska do stacji metra. Dokładnie w połowie drogi znajduje 
się stary opuszczony dom z gajem oliwnym, w którym musi znaleźć kwadratowy blok na, którym 
znajduje się róża wiatrów ona pokaże jej drogę. Hania musi się śpieszyć ma mało czasu. Kiedy 
wskazówki zegara utworzą na tarczy kąt 180stopni czas dobiegnie końca. Spogląda na zegar  
w porcie lotniczym jest 11:30 rusza na poszukiwanie biblioteki. Kiedy dociera na miejsce jest 11: 
50,łatwo poszło myśli. W gaju oliwnym jej uwagę zwraca drzewo o czerwonych owocach, są to 
granaty. Spragniona siadaw cieniu drzewa i łapczywie gasi pragnienie. Jest prawie południe, 
promienie słońca oświetlają skalny blok, na, którym widnieją litery: S, N, W, E są to kierunki 
geograficzne. Literka S jest oświetlona przez promienie słońca, a na tarczy zegarka dziewczynki 
jest 12: 00 uświadamia sobie, że wskazówki zakreśliły kąt 180 stopni a promienie słońca wskazują 
odcinek drogi, jaki musi przebyć by otworzyć drzwi do starego domu. Drzwi są ogromne i ciężkie 
jednak udaje się jej wykonać pełny obrót pokrętłem i oczom jej ukazują się schody prowadzące do 
piwnicy. Na ścianie są zapisane hieroglify informujące, że musi odnaleźć przedmiot o płaskiej 
powierzchni i bez krawędzi będzie on jej potrzebny, aby pokonać ten labirynt, który doprowadzi do 
skarbu Tutenchamona. Schodzi po schodach jest ciemno i zimno jednak jej myśli krążą wokół 
liczb, tak przywykła do matematyki, że liczy schody, których jest dokładnie 3 razy więcej od 
numerku, jaki widniał na sejfie. Schody się skończyły i są dwie drogi, wybiera korytarz prostopadły 
do wejścia, z, którego przyszła. Droga jest krótka, a ona stoi przed kolejnymi drzwiami, wchodzi  
i widzi tysiące półek a na nich mnóstwo starych zakurzonych ksiąg. Musi znaleźć trzy podobne 
książki, ale rysunek na okładce nie może być symetryczny. Rozgląda się i na podłodze widzi 
dziwne ślady, postanawia iść ich tropem jednak po 10 krokach ślady urywaj się.  

Stoi przed regałem i mózg jej paruje od tego logicznego myślenia, rozgląda się i widzi, że stoi przy 
regale nr.39 to cyfra wskazująca ilość schodów do piwnicy a 3 i 9 dzielą się przez 1,3. Podnosi 
wzrok  
i na wysokości oczu widzi trzy identyczne książki oznaczone cyframi 1,3 i 9 są one identyczne 
całe ze złota o takim samym kształcie, ale różniące się okładką. Stoi i dokładnie im się przygląda, 
wybiera tę, na której jest oko Horusa. Otwiera ją i wyjmuje złoty kluczyk. Jej uwagę przykuwa 
jedyny blok skalny w kształcie trójką równobocznego znajdujący się po lewej stronie regału nr.39, 
podchodzi i dotyka go blok przesuwa się. Hania widzi małe pomieszczenie- to magazyn świec. 
Jest ich mnóstwo. Przypomina sobie kartkę na szczycie schodów prowadzących do piwnicy. 
Kojarzy, że przedmiot, który ma płaskie powierzchnie i jest bez krawędzi to świeca. Oddycha  
z ulgą to zadanie jest banalnie proste wie, którą wybrać. 



 

 

    

Dziewczynka wybiera kule i wchodzi przez drzwi, które się otworzyły i pokazały ciemność. Świeca 
o kształcie kuli rozbłysła jasnym płomieniem. Miała rację kula nie ma płaskich powierzchni  
i krawędzi. Jednak korytarz znowu się rozchodzi tym razem na trzy strony. Prowadzi na wprost, tu 
po prawej rozwidla się pod kątem mniejszym niż 90 ° a po lewej rozwidla się pod kątem większym 
niż 90°. Na podłodze Hania znajduje wskazówkę, ma wybrać korytarz, który rozwidla się pod 
kątem ostrym. Wybiera drogę na prawo i pełna obaw rusza ku nowej przygodzie. Czuje głód  
i pragnienie, to już druga doba a ona ciągle goni czas. Wyczerpanie i brak snu sprawia, że nie 
potrafi logicznie myśleć. Potrzebuje wody, aby jej mózg zaczął prawidłowo funkcjonować.  
W oddali słyszy kapanie, jej myśli krążą wokół wody, zaczyna biec ostatkiem sił i widzi wodę 
spływającą po skalnych blokach. Obok wody stoi dzban z podziałką 1 litr, a dalsze oznaczenia to 
ułamki. Pod nim czerwona kartka w kształcie kwadratu. Na kartce widnieje napis, że może go 
napełnić tylko do poziomu 250 ml, jeśli zadanie wykona błędnie to woda zamieni się w truciznę. 
Hania napełnia dzbanek do podziałki 1/4i łapczywie pije wodę. Jest pewna, na 100%, że kolejne 
zadanie wykonała bezbłędnie. Jest zmęczona, ale szczęśliwa, jednak dopada ją sen, nad którym 
nie może zapanować. Powieki stają się ciężkie i zapada się w nicość. Traci grunt pod nogami  
a niewidzialna siła ciągnie ją w dół. Gdy otwiera oczy to widzi pokój cały ze złota a może to tylko 
złudzenie i promienie słońca tak go oświetliły? Myśli sobie, rozgląda się i zauważa w każdym 
kącie pokoju sarkofag, podchodzi i dokładnie przygląda się im. W jednym zauważ mały otwór, 
wyciąga złoty klucz. Pełna obaw i strachu o własne życie przekręca klucz i otwiera sarkofag,  
z którego wypada papirus z gratulacjami dla Hani, że jako pierwsza kobieta wygrywa wyścig  
z czasem a w nagrodę otrzymuje dwa bilety na lot do Egiptu. Teraz to dopiero zaczyna się burza 
mózgu.....,Którą przerywa delikatny głos mamy stojącej obok Hani. Dziewczynka otwiera oczy  
i widzi łagodnie uśmiechającą się mamę. Teraz do uszu Hani dociera głos, że pora się budzić, bo 
czas do szkoły. Zrywa się na równe nogi i pędzi do łazienki, aby znowu zmierzyć się z czasem, 
przecież dzisiaj na pierwszej lekcji ma klasówkę z matmy. Jest spokojna, bo wie, że czas można 
dogonić a ona jest w tym najlepsza. 

Agnieszka Czaja 



 

Moda  - Gumeczki 

Na pewno zauważyłyście, że do Polski przyszła, jakiś czas temu, moda z USA na bransoletki  

z gumek. Są one idealnym, własnoręcznie robionym prezentem dla mamy, przyjaciółki, czy 

siostry, a także pomysłem na ciekawą zabawę z dzieckiem. 

Pamiętajcie jednak, aby zawsze kupowa ć tylko te bezpieczne, z atestem i 

oznaczone: lub  . 

Poniżej znajdziecie instrukcję jak zacząć i jak zrobić bransoletkę z gumek. 

 

zestawy do robienia bransoletek  

z gumek 
 

Na rynku dostępnych jest mnóstwo kolorów, 

dodatków, w zestawach ze specjalnymi zapinkami 

(eskami)  

i bezpiecznym dla dzieci szydełkiem. 

 

   Istnieją także specjalne warsztaty tkackie (loomy), dzięki którym możemy zrobić bransoletki  

o przedziwnych wzorach. Jak jednak zrobić bransoletkę z gumek bez warsztatu tkackiego?    

Do wykonania tej bransoletki potrzebujecie jedynie gumek, zapinki „eski” i rąk!  

jak zrobi ć bransoletk ę z gumek  

Robienie bransoletek z gumek bez 
loombands zaczynamy od nałożenia eski 
na pierwszą (w moim przypadku zieloną) 
gumkę. 

 

 

 

 

Drugą gumkę (niebieską) przekładamy 

przez pierwszą i zwijamy ją tak, aby 

utworzyły się dwie pętelki. 

Następnie przekładamy przez obie pętelki gumki niebieskiej kolejną gumkę (żółtą)        

  i również zawijamy tak, aby powstały dwie pętelki. 

 



Później nakładamy kolejne gumki 

pamiętając, aby zawsze przekładać je 

przez dwie pętelki. 

Powtarzamy czynność, dopóki nie 

uzyskamy pożądanej długości 

bransoletki. Gdy skończymy, zamiast 

przekładać przez ostatnie dwie pętelki 

kolejną gumkę, przekładamy przez nie 

drugi koniec zapinki „eski”. 
 

 

Nasza bransoletka jest gotowa! 

  Wiem, że takie zapięcie bransoletki z gumek budzi wątpliwości, jednak bransoletka rzeczywiście 

się nie psuje! 

Możliwe do zrobienia są jeszcze np. żółwie, kaczki... 

Niestety tego za bardzo nie da się opisać, ale są do tego filmiki w internecie. 

 
- Zapraszam do zabawy – 

 

 Zuzanna Kalandyk z kl.5c 

 

 

 

 

 

Kącik  Mola Książkowego 

Dla fanów książek fantastyczno-przygodowych polecam ,,Magiczne Drzewo” 

      Kuki wyławia z rzeki czerwone krzesło obdarzone potężną mocą. Spełnia ono ludzkie 
życzenia, te dobre i te złe…  On i jego rodzeństwo muszą odnaleźć rodziców, których zmienili 
niebezpiecznym zaklęciem. Przed nimi setki niebezpieczeństw: olbrzymi lew, most ze światła  
i latający dom. Także upiorna ciotka i sto wyczarowanych psów. 

 Ich tropem podąża na stalowych nogach Max, pragnący zdobyć czerwone krzesło. 

Dla wielbicieli książek przygodowych z dużą nutką humoru polecam książkę ,,Drużyna” 

       Jest to trylogia Johna Flanagana rozgrywająca się w świecie znanym z bestsellerowej serii 
„Zwiadowcy”. 
 



W Skandii ludzie znają tylko jeden sposób na to, by młody mężczyzna stał się wojownikiem. 
Nastoletni chłopcy są dzieleni na grupy i wysyłani na trzymiesięczną wyprawę. Uczą się 
żeglarstwa, walki, taktyki, sztuki przetrwania... Drużyna przeciwko drużynie, wyzwanie za 
wyzwaniem. Tylko jedna grupa odniesie zwycięstwo.Hal Mikkelson, syn uznanego skandyjskiego 
wojownika i aralueńskiej matki, musi bardzo się postarać, by udowodnić swą wartość. Nie 
odziedziczył po ojcu potężnej postury i imponującej siły mięśni. Na tle współziomków wydaje się 
słaby, mały, niewart złamanego miedziaka... Kiedy Hal staje na czele jednej z drużyn złożonych  
z jemu podobnych wyrzutków i odszczepieńców, wie, że walka o zwycięstwo będzie trudna. 
Zmierzy się z kwiatem skandyjskiej młodzieży, mając po swojej stronie tylko spryt, inteligencję, 
hart ducha oraz przyjaciół. 

Obie te książki są pełne humoru, idealnie nadają się na nudne wieczory. Oczywiście zachęcam do 
przeczytania. 

 

    Marysia z klasy 5c 

 
O zwierzakach 

 
    Pamiętacie małego nietoperza leżącego na zewnętrznym parapecie okna na drugim piętrze? 

Dzięki interwencji nauczycielki przyrody, pani Moniki Szaro, udało nam się uratować tego małego 
nietoperza!   

  Znalezionym, na terenie szkoły, zwierzęciem zajął się dr weterynarii Grzegorz Nowak. Według 
jego opinii jest to jeden z karlików, prawdopodobnie karlik mały (Pipistrellus pipistrellus)  

    Po parodniowej obserwacji w gabinecie Canis okazało się, że nietoperz jest w dobrej formie  
i nic mu nie dolega. Został odwieziony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody, a stamtąd 
zostanie przetransportowany do jednego z rezerwatów nietoperzy, który znajduje się na terenie 
fortów przemyskich.    

Czyż ten maluch nie zasługiwał na ratunek?!  

  

 

                                                          Redakcja 

 

 

 



 

KALENDARIUM 

MARZEC 
3- Międzynarodowy dzień pisarzy 
5- Dzień teściowej 
8- Dzień kobiet 
10- Dzień mężczyzn 
11- Dzień Sołtysa 
15- Światowy Dzień praw konsumenta 
17- Światowy Dzień morza 
19- Dzień wędkarza 
21- Dzień wagarowicza, pierwszy dzień wiosny 
22- Światowy dzień wody 
24- Narodowy dzień życia 
27- Międzynarodowy dzień teatru 
 
 
KWIECIEŃ 
1-Prima Aprilis 
2- Wielki Czwartek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
3- Wielki Piątek  
4- Wielka Sobota 
5- Wielkanoc 
6- Poniedziałek Wielkanocny 
7- Dzień pracownika służby zdrowia 
11-Dzień radia 
12- Dzień czekolady 
14- Dzień ludzi bezdomnych 
22- Międzynarodowy dzień ziemi 
23- Światowy dzień książki i praw autorskich 
25- Dzień sekretarki 
27- Światowy dzień grafika 
29- Międzynarodowy dzień tańca 

                                                                Przygotowała: Emilia Szetela kl. 5c  
 

 

 
 



-Humor Olci- 
Szkot do Szkota 

-Otrzymałeś już mój list? 

-Czy chodzi ci o ten list, w którym przypominasz, że mam ci oddać pieniądze? 

-Tak, ten. 

-Nie, jeszcze go nie dostałem. 

 

DO SZKOŁY... 

Jaś podpytuje mamę: 

- Mamo, mogę dziś nie iść do szkoły? 

Mama odpowiada: 

-Jasne Synu… możesz pobiec! 

 

Spóźnienie 

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na obiad? –Denerwuje się mama. 

- Bo takiej pani zginęło 20 złotych. 

- Aha, rozumiem! Pomogłeś jej szukać, tak? 

- Nie! Stanąłem na banknocie i czekałem, aż ta pani sobie pójdzie! 

 

Przychodzi baba do lekarza 

… I opowiada o swoim problemie. 

- Panie doktorze, cierpię na zaniki pamięci. 

- Od kiedy?- pyta lekarz. 

- Co od kiedy? 

 

Już nigdy tam nie pójdę!!!  

- Już nigdy nie pójdę do tego Jasnowidza! To jakiś okropny oszust! 

- A skąd wiesz? 

- Bo jak zapukałem, to zapytał „ Kto tam?”    

Rozśmieszała: A. Rząsa z kl. 5c 

 
 
 
 
 



 ZIMOWA KRZYŻÓWKA 
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                        9 
 

1. Najkrótszy miesiąc w roku. 

2. Zimowe igrzyska sportowe odbywające się co 4 lata. 

3. Ścina rzeki, jeziora i stawy. 

4. Pokrywa zimą drzewa i trawy. 

5. Lepimy go ze śniegu. 

6. Zimowa przerwa szkolna. 

7. Zjeżdża się na nich z górki. 

8. Zimowe buty. 

9. Zimowa stolica Polski. 

 
Opracowały: Ola Miąsik i Weronika Bogacka 
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