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 Witaj szkoło! 

W dniu 1 września 2015 roku uroczyście 
rozpoczęliśmy rok szkolny. 

O 8:00 wszyscy uczniowie zebrali się  
w kościele na Mszy św., która miała rozpocząć 
nowy rok.  Po jej zakończeniu uczniowie, 
nauczyciele i rodzice udali się do szkoły. 

Gdy wszystkie klasy zebrały się na sali 
gimnastycznej Pani Dyrektor rozpoczęła swoje 
przemówienie. Powitała bardzo miło nowych 
uczniów klas pierwszych, dla których rozpoczął  
się nowy rok szkolny. Przedstawiła także 
nowych nauczycieli. 

Po akademii wszystkie klasy udały się do 
sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. 
 
 J. Kolek 6a 

Spotkanie z policją 
 
             11 września 2015 roku uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w spotkaniu  
z przedstawicielami Policji, zaproszonymi przez 
panią dyrektor Dorotę Rząsę.  
             Głównym tematem spotkania była 
problematyka szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. 
 

Redakcja 

 

 

Poczytajki 
 

             24.09.2015r. odbyły się pierwsze 
Poczytajki. Tematem wiodącym był koniec lata 
oraz wspomnienia wakacyjne. 
            Pani Małgosia Korczykowska czytała 
krótkie, śmieszne opowiastki z książki 
Grzegorza Janusza „Misiostwo Świata”, a pani 
Aldonka Akwarska - Stanisz opowiadania 
Barbary Gawryluk „ Zielona dolina”. 
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Pasowanie na Świetliczaka 
 

              23 września 2015r. w świetlicy 
szkolnej odbyła się uroczystość: „Pasowanie 
na Świetliczaka” dla uczniów klas I.  
              Przyszłe Świetliczaki zostały 
poddane kilku próbom. Dzieci musiały zjeść  
(z uśmiechem na twarzy) natkę pietruszki 
oraz wykazać się m.in. sprawnością fizyczną  
i umiejętnością pomocy innym, a także 
współpracą w grupie. 
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Szalona zabawa 

              29 września w naszej szkole odbyła się 
dyskoteka połączona z otrzęsinami klas 4. 
Podczas otrzęsin prowadzący zadawali dzieciom 
pytania związane ze szkołą, a uczniowie mieli do 
wykonania kilka zadania. Klasa 4c zdobyła 
najwięcej punktów.  
           Następnie odbyła się dyskoteka, wszyscy 
świetnie się bawili i dedykowali sobie piosenki. 

 
K. Woźniak, D. Trojanowska – 4c 

Święto Komisji Edukacji Narodowej 

14 października odbyła się w naszej 
szkole uroczysta akademia z okazji Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej. 

O godzinie 10:00 wszyscy uczniowie 
spotkali się w salach lekcyjnych  
z wychowawcami. Uczniowie wręczyli 
nauczycielom czekoladki i kwiatki z okazji ich 
święta. 

O 12:00 zebraliśmy się w sali 
gimnastycznej na uroczystym apelu. Pani 
dyrektor powitała wszystkich, wręczyła 
nauczycielom nagrody za ich ciężką pracę  
i zaangażowanie, a my mieliśmy okazję 
obejrzeć  przedstawienie przygotowane przez 
uczniów klas IV.  

 Gdy akademia się skończyła wszyscy 
udali się do domu. 

J. Kolek 6a 

 

 



 
 

 

 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „O ludziach Solidarno ści”  

II miejsce  zdobyły: Julia Ząbek z kl. III a – opiekun p. Małgorzata Korczykowska  
Oliwia Pawłowska z kl. III c – opiekun p. Agata Forystek 

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Rzeszowa Szkół Podstawo wych  
Helena Bochenek z klasy 6a wywalczyła dla naszej szkoły III miejsce  w skoku w dal. 
Do finału w biegu na 60m chłopców zakwalifikował się Kacper Tendelski z klasy 6b, zdobył  
VII miejsce. 

Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne  
Filip Wołowiec I miejsce w skoku w dal. 
Kacper Tendelski II miejsce w skoku wzwyż. 
Maciej Rożek III miejsce w skoku wzwyż. 
Julia Huk III miejsce w skoku w dal. 
 

Międzyszkolny Konkurs „Z przysłowiami za pan brat”  
Wyró żnienie  zdobyła drużyna w składzie: Magdalena Wróbel – 6b, Agnieszka Kaczor – 6b, 
Emilia Pleśniak – 5c, Wiktoria Żak – 5c, Aleksandra Żak – 5c. Opiekunem grupy była  
p. Magdalena Matwij 

Wojewódzki Konkurs Turystyczno – Krajoznawczy  
I miejsce - Radosław Jabłoński 5a 
II miejsce - Jakub Glac 6c 
III miejsce - Krystian Urbański 6c 
IV miejsce - Jagoda Dul 6b 
V miejsce - Emilia Szetela 6c i Piotr Dryla 6c 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Legendy z naszej prze szłości”  
II miejsce  - Aleksandra Nieściur - kl. 6a (opiekun: p. Jolanta Baran)  
wyró żnienia : Emilia Pleśniak – kl. 5c (opiekun: p. Magdalena Matwij) 
                       Marta Trzeciak – kl. 5c (opiekun: p. Magdalena Matwij) 
                      Julia Kolek – kl. 6a (opiekun: p. Jolanta Baran) 

3 PKO Maraton Rzeszowski  
II miejsce  - Mateusz Woźniak z kl.2b   
IV miejsce  - Filip Wolny z kl. 5a  
VI miejsce  - Alicja Sieczek z kl. 3b 
 
 
  

 



 

Nasza szkoła widziana oczyma 
     uczniów, nauczycieli, dyrekcji  

 
Czy podoba Ci si ę nasza szkoła i jakie zmiany w niej zaszły? 

       Laura Kuliberda 6a: Szkoła bardzo mi się podoba. Nastąpiło w niej 
wiele zmian. np. niedawno została odnowiona elewacja. Cieszę się, że 
mamy nowy dziennik elektroniczny - Vulcan. 
Weronika Bogacka 6a: Bardzo lubię chodzić do szkoły, bo zmieniła się      

  na lepsze. Fajnie, że mamy kącik wypoczynkowy dla uczniów na  
    2 piętrze. W sklepiku szkolnym również zaszły zmiany, mamy tylko 
zdrowe jedzenie. 

Aleksandra Pomianek 4c: Nasza szkoła jest super. W sklepik można kupić zdrową żywność,  
a w salach lekcyjnych podziwiać piękne dekoracje. 
Nadia Bober 5a: W szkole zatrudniono nowych nauczycieli, wprowadzono zmiany w nauczaniu  
i ocenach. Jest więcej zajęć dodatkowych, zwłaszcza sportowych oraz więcej konkursów. 
 

Czy podoba si ę Pani nasza szkoła i jakie zmiany w niej ostatnio z aszły? 
p. Słysz: - Bardzo mi się podoba! Dużo się w szkole zmieniło. Są nowe szafki i stoliki w stołówce, 
nowa jest elewacja i plac zabaw.  
p. Lubas: - Podoba mi się, że jest wreszcie nowa elewacja, a przy wejściu do szkoły porządne 
godło. 
p. Samborska-Bąk: - Szkoła bardzo mi się podoba, bo jest kolorowa. Budynek ma nową elewację, 
a w środku są kolorowe kąciki do wypoczynku. Mamy salę do gimnastyki korekcyjnej, nową salę 
dla klasy 1d, nowe szafki i odnowioną szatnię.  
p. Korczykowska: - Szkoła jest kolorowa, czysta i niewielka. W ostatnim czasie bardzo się 
zmieniła. Są kąciki wypoczynkowe na korytarzach i kolorowe, zgrabne szafki na zmienne ubrania. 
Moja klasa dla sześciolatków jest odnowiona w ciepłych, pastelowych barwach i ma estetyczne 
nowe meble. 
 
 

Czy udało si ę Pani Dyrektor zrealizowa ć zaplanowane zadania w roku szkolnym 2014/15? 
p. Dyrektor Dorota Rząsa: Zadania realizuję na bieżące, wspólnie z całą kadrą pedagogiczną. 
Biorąc pod uwagę poprzedni rok szkolny to wiele  udało się  nam zrealizować. Powstało dużo 
przedsięwzięć, projektów, chociażby gazetka szkolna „Nowinki szesnastki”, Alarm dla 
bioróżnorodności, Szkolne Koło Caritas, Matlandia, przedsięwzięcia sportowe,które cieszą się 
dużą popularnością u uczniów. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie nie tylko wzbogacali 
swoją wiedzę i umiejętności, ale też rozwijali zainteresowania i pasje podczas zajęć dodatkowych, 
jak też aktywnie uczestniczyli w konkursach na wysokich szczeblach wojewódzkich, 
ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych, zajmując czołowe miejsca. Uczyli się 
przedsiębiorczości poprzez zbiórki surowców wtórnych oraz zaangażowania społecznego, dzięki 
akcjom charytatywnym, takim jak np. Szlachetna paczka. 

Jeśli chodzi o prace remontowe to została wykonana elewacja budynku głównego, 
wymienione rury sanitarno-deszczowe, remont sal lekcyjnych, szatni. Zakupiono kolorowe blaty do 
stołówki szkolnej, meble oraz różne pomoce dydaktyczne. 

Zeszły rok przyniósł wiele zmian oraz nowych pomysłów, które będą realizowane  
w przyszłości, także przed nami jeszcze wiele pracy. 
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W tym numerze gazetki prezentujemy opowiadanie 

Aleksandry Nieściur  z klasy 6a, która zajęła II miejsce  
w międzyszkolnym konkursie literackim 

„Legendy z naszej przeszłości”. 
 
 

Legenda o miło ści silniejszej ni ż śmier ć 
 Dawno, dawno temu, w roku 1648 w Rzeszowie w domu Jerzego Sebastiana 
Lubomirskiego - hetmana polskiego koronnego - nastał radosny dzień. Oto narodził się 
jego najstarszy syn, tak długo oczekiwany i upragniony. Ojciec często odwiedzał pobliski 
klasztor benedyktyński w Tyńcu, modląc się żarliwie do Boga o potomstwo. Pewnego dnia, 
klęcząc przed cudownym, bogato zdobionym ołtarzem z czarnego marmuru, 
przedstawiającym Świętą Trójcę i apostołów św. Piotra i Pawła, jak zwykle zatopiony był  
w modlitwie. Nagle usłyszał cichy głos : 
- Jerzy! 
Zdumiony rozejrzał się wokół i ujrzał obok siebie klęczącego staruszka. Natychmiast 
poznał, kto to taki, gdyż bił od Niego niesamowity blask.  
- Boże! - wykrzyknął zdumiony. 
- Synu! Wiem, czego pragniesz i w podzięce za Twą wiarę i modlitwy jeszcze dziś 
usłyszysz radosną nowinę. Wkrótce narodzi Ci się piękny syn. 
- Dziękuję Ci, Boże! Jakże mogę Ci się odwdzięczyć? 
- Proszę tylko, aby Twój syn służył mi i głosił moją naukę jako duchowny. Czy możesz mi 
to obiecać? 
- Ślubuję Ci to, Boże, jakem Jerzy Sebastian Lubomirski! - zapewnił solennie uradowany 
hetman. 
 Stało się tak, jak zapowiedział Bóg. Wkrótce urodził się syn, który na chrzcie 
świętym otrzymał imiona Augustyn Hieronim. Lata szybko mijały i chłopiec stał się 
młodzieńcem. Był bardzo oddany Polsce i Bogu. Wiedział o obietnicy złożonej przez ojca 
przed laty i bez reszty poddał się jego woli. W wieku 13 lat złożył więc śluby zakonne  
i został duchownym. Augustyn unikał zabaw i swawoli z rówieśnikami, a każdą wolną 
chwilę spędzał na nauce. W szkole poznał przepiękną dziewczynę Konstancję, w której 
zakochał się bez pamięci. Dziewczyna również obdarzyła uczuciem przystojnego 
kawalera. Oboje wiedzieli, że ich miłość jest skazana na niepowodzenie, jednak nie 
potrafili przestać o sobie myśleć. Ojciec, domyśliwszy się prawdy natychmiast wysłał syna 
za granicę z nadzieją, że tam, z dala od ukochanej, szybko o niej zapomni. Tak więc 
Augustyn trafił do Włoch, gdzie wstąpił w szeregi Zakonu Kawalerów Maltańskich i walczył 
przeciwko Turkom. Jego serce jednak przez cały czas wyrywało się ku miłości, która 
pozostała w kraju. Nie mógł o niej zapomnieć, a jego życie z dala od niej zupełnie straciło 
sens. Postanowił wrócić do Polski, do Rzeszowa i ożenić się z Konstancją. Tej samej nocy 
we śnie ukazał się Augustynowi przepiękny anioł, który rzekł: 
- Augustynie! Wiem, że Twoje serce należy do Konstancji. Twoja miłość jest wielka  
i czysta. Wiem, co zamierzasz zrobić. Pamiętaj jednak, proszę o obietnicy, jaką Twój ojciec 
złożył Bogu. Musisz wybrać pomiędzy wiernością Bogu, a wiernością Konstancji. 
 
  



Augustyn podjął decyzję. Natychmiast  
po przebudzeniu wyruszył w drogę powrotną do kraju. 
Tam na dziedzińcu rzeszowskiego zamku spotkał się 
z ukochaną, której opowiedział  
o swoim śnie i poprosił o rękę. Dziewczyna zgodziła 
się bez namysłu. Długo spacerowali po rzeszowskim 
rynku, na przemian rozmawiając, to znów milcząc. 
Kilka dni później wzięli potajemnie cichy ślub  
w malutkim kościele pijarskim. Celowo wybrali  
to miejsce. Był to prosty budynek bez wież, który 

cechowała konstrukcja lekka i wysmukła, z zewnątrz przejrzysty i doskonały w swej formie, 
wewnątrz zaś bogato zdobiony motywami roślinnymi i owocowymi. Szczególny charakter 
ceremonii nadawało wnętrze świątyni delikatnie oświetlane promieniami słońca 
wpadającego przez okna i kładącego złote refleksy na  przepięknych filarach ozdobionych 
girlandami owoców granatu, fig i gruszek, spomiędzy których wyłaniały się drobne, 
uskrzydlone głowy aniołów. Podczas ślubu młodzi złożyli na ołtarzu skromną, kamienną 
tabliczkę z wygrawerowanym rysunkiem dwóch złączonych serc i napisem:  
 

„Dwa serca złączone, 
Klucz rzucony w morze, 
Nikt nas nie rozdzieli, 
Nawet Ty, o Boże...” 
 

  Zaraz po wyjściu z kościoła małżonkowie powrócili do siedziby rodowej Augustyna, 
gdzie aż do późnej nocy siedzieli na małej ławeczce w pałacu letnim otoczonym 
przepięknym ogrodem różanym, przyglądając się czterem dwupiętrowym skrzydłom zamku 
rzeszowskiego oraz dumnie wznoszącej się wieży bramnej okolonej bastionami 
obronnymi. Później udali się na pobliski most, gdzie długo stali przytuleni bez słowa, zanim 
trzymając się mocno za ręce, rzucili się w odmęty wód Wisłoka. Kiedy później odnaleziono 
ciała, ich dłonie były ze sobą nadal splecione. 
  
 

Zrozpaczeni rodzice uświadomili sobie, że miłość 
Augustyna i Konstancji była silniejsza niż śmierć. Młodzi wybrali 
śmierć, nie mogąc być razem. Dlatego ich serca  zostały 
wmurowane obok siebie w ścianę kościoła pijarskiego, przy 
obecnej ulicy 3 Maja w Rzeszowie, dokładnie tam, gdzie 
ślubowali sobie miłość. A obok serc, wmurowano również 
kamienną tabliczkę, którą złożyli Bogu, jakby na przekór całemu 
światu, który próbował ich rozdzielić. 
 

 

 

 

 



 

 

Jesień to bardzo piękna pora roku. Warto w tym czasie zbierać skarby jesieni takie jak: 
jarzębina, kasztany i żołędzie oraz kolorowe liście. Ze znalezionych przedmiotów można wykonać 
piękne ozdoby np. ludziki z kasztanów, korale z jarzębiny lub bukiet z liści. Te domowe dekoracje 
można komuś podarować bliskiemu. 

Zachęcamy do zrobienia ozdóbek i udekorowane swojego domu jesienią. Poniżej podajemy 
swoje propozycje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Ozdoby wykonała Julia Kolek kl.6a 

 



 
Ciekawostki 

 
 

Grzyby Matusake to jedne z najdro ższych grzybów na świecie…  
Swoją wysoką cenę zawdzięczają głównie faktowi, że bardzo trudno trafić na ich ślad.  

W Japonii koneserzy tego przysmaku muszą zapłacić od 1000 do 2000 dolarów za kilogram! 
 
Ryż  stanowi podstaw ę wyżywienia du żej części populacji na Ziemi (ok.1/3)…  

Jego historię datuję się na 13000 lat przed naszą erą! Wyróżniamy ok.25 gatunków ryżu. 
Nie wszyscy wiedzą, że ryż w swoim składzie zawiera truciznę, arszenik. Na szczęście ilości 
arszeniku w ryżu są na tyle śladowe, że pozostają bez znaczenia dla zdrowia spożywających go 
ludzi. To już prędzej możliwe są zatrucia bakterią Bacilleus careus.  

Aby uniknąć problemów żołądkowych, nie należy 
ugotowanego ryżu długo przechowywać (powyżej 1 doby). 
Odgrzewać powinno się go tylko raz. 
 Wbrew popularnym opiniom tzw. „dziki ryż” nie jest w ogóle 
gatunkiem ryżu. To rodzaj trawy.  
 Ryż symbolizuje w wielu kulturach życie i płodność - dlatego 
również w Polsce rzuca się go na ślubach. Po chińsku jego nazwa 
oznacza „jedzenie”. 
 
Ksi ążka do krojenia?  

W Kolumbii zaprojektowano książkę kucharską, którą przed przeczytaniem trzeba…pokroić! 
Książka ma formę prostopadłościanu, a jedyny sposób, by dostać się do środka, to przekrojenie 
pozycji 
 Projektanci tłumaczą swój zamysł tym, że precyzyjne krojenie to jedna z pierwszych 
umiejętności, jaką powinni posiąść adepci sztuki kulinarnej. Tytuł książki nie jest tak 
skomplikowany jak dostanie się do zawartości. Brzmi – „Pokrój przepis” 
 
Najtłustszym mlekiem ssaków jest mleko foki( nienad ające si ę do spo życia przez 
człowieka)…  

Zawiera nawet do 50% tłuszczu. Spośród pitnych przez ludzi rodzajów mleka w Polsce 
najbardziej tłuste jest mleko owcy (zawiera do 9% tłuszczu, podczas gdy np. mleko krowy zawiera 
tego tłuszczu zaledwie 4%) 

 Na świecie pije się również mleko innych zwierząt 
kopytnych, np. bawołów, reniferów, łosi, w wielu krajach 
powszechnie pije się mleko klaczy (smakosze tego mleka 
twierdzą, że ma posmak arbuzów i orzechów!) oraz kóz. To 
ostatnie ze względu na brak barwnika, beta-karotenu, ma 
śnieżnobiały kolor. 
 A jakie jest najdroższe mleko świata? To mleko myszy! Na 
szczęście nie chodzi tu o walory kulinarne (to mleko nie nadaje 

się do spożycia przez człowieka!), a o wartość naukową. Mleko myszy wykorzystywane jest do 
badań laboratoryjnych i jako taki surowiec potrafi osiągnąć wysokie ceny. 
 
 
  

Opracowały: Martyna Gudyka i Zuzanna Kalandyk z kl. 6c 
 
 
 
 



 

Najpopularniejsze zwierzęta w naszych 

domach – sonda szkolna 
 

 
1.koty 
2.psy 
3.ryby 
4.chomiki 
5.króliki 
6.żółwie i kraby 
7.jaszczurki, świnki morske, szynszyle, zeberki           

australijske, papugi 
 

 

Ciekawostki:  
• Według Polaków czarny kot przynosi pecha, a według Anglików czarny kot to symbol 

szczęścia. 
• Wiadomo ,że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka , a przyjaciół  
• Kanarek warzy od 20 do 35 grama.  
• Jaszczurki Zwinki potrafią odrzucać ogon, który odrasta. 
• Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru zielonego, a drugie koloru 

niebieskiego. 
• Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może sobie nim wyczyścić uszy. 
• Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 
• Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 
• Oko strusia jest większe od jego mózgu. 
• Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają 

zawsze w lewo. 
• Krew pasikoników jest koloru białego. 

 

 

 

• Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają 
się biało-szare. 

• W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi. 
• Wydry morskie w czasie snu trzymają się za łapki, 

żeby się nie rozdzielić. 
• Pingwin białobrewy oświadczają się swojej wybrance 

wręczając kamyk. 
 

                                   E. Jurczyńska, E. Nalepa, D. Trojanowska, K. Woźniak z klasy 4c 



 

 

KĄCIK MOLA KSI ĄŻKOWEGO 

 

Na jesienne dni pełne deszczu 
polecam: 

Dla moli książkowych preferujących gatunek fantastyczno-przygodowy  powieść 
„Baśniobór”.  

Kendra i Seth zostają wysłani na dwa tygodnie do dziadka. I wcale nie są zadowoleni. Na 
przywitanie dostają mnóstwo przestróg. Dzieci nie mają pojęcia, że ten dziwny staruszek jest 
strażnikiem tajemniczego Baśnioboru. W pilnowanym przez niego lesie żyją ze sobą w zgodzie 
zachłanne trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne wróżki. 
Rodzeństwo, zlekceważywszy zakazy dziadka, uwalnia groźne siły zła, którym teraz trzeba stawić 
czoło. By uratować rodzinę, Baśniobór, a może nawet cały świat, Kendra będzie musiała zdobyć 
się na to, czego obawia się najbardziej... 
Co si ę stało kiedy Seth i Kendra wypili mleko? Czy dziewc zynka zdoła uratowa ć swoj ą 
rodzin ę i Baśniobór z pomoc ą wró żek? Mo żna si ę tego dowiedzie ć tylko w jeden sposób… 
trzeba przeczyta ć książkę.   
 

 
Dla fanów bardziej romantycznych klimatów z dużą 

ilością przygód i tajemnic zapraszam do przeczytania książki 
„Klątwa Tygrysa”. 

Magnetyczne oczy tygrysa. Pradawna klątwa, którą 
zdjąć może tylko ona. Miłość silniejsza niż strach. Razem 
muszą stawić czoła mrocznym siłom. Czy poświęcą wszystko 
w imię miłości? 
Kim oka że się niebieskooki tygrys? Czy Kelsey zdoła 
uratowa ć Rena? 
Obie te książki są genialne i gorąco je polecam.  
 

Marysia z klasy 6c   
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Mistrzowie pióra 
 

Jesień 
 

Przyszła Pani Jesień 
piękna, kolorowa, 
a tu mały jeżyk 
pod liście się chowa. 

Nie bój się jeżyku 
ja ci nic nie zrobię, 
pomaluję wszystkie liście  
i odejdę sobie. 

Patrzy jeżyk mały 
co się dzieje w lesie, 
dziwi się okropnie 
co tam jesień niesie. 

A jesień w koszyku 
ma darów bez liku: 
kasztany, żołędzie grzyby, 
bo ona jest prawdziwa, nie na niby. 
 

Dominika Kłęk 

 
 
 
 
 

 



 
O sawantach, 

czyli co potrafi ludzki mózg… Część 1 
 
 

Kim są sawanci? 
Sawant to osoba z jednej strony cierpiąca na okresowe zaburzenia, układu np. 

cierpiące na autyzm), z drugiej posiadająca zdolności w stopniu genialnym. Czyli dużo, dużo 
wyższym niż przeciętny, inteligentny człowiek. Sawanci zawsze mają doskonałą pamięć. Po 
raz pierwszy przypadki sawantyzmu zostały naukowo opisane pod koniec XVIII wieku, 
przez amerykańskiego psychiatrę, który był zafascynowany niezwykłymi zdolnościami 
swojego podopiecznego Thomasa Fullera. Człowiek ten miał znikomą zasad matematyki 
(ograniczoną do bardzo prostego liczenia), jednak zapytany o liczbę sekund, które przeżył 
przykładowy człowiek w ciągu 70 lat, 17 dni i 12 godzin udzielił w ciągu kilkudziesięciu 
sekund bezbłędnej odpowiedzi – 2 210 500 800 (uwzględniając przy tym w swoich 
wyliczeniach 17 lat przestępnych!). A zatem mimo iż praktycznie nie znał zasad matematyki, 
liczył genialnie! 
Do dnia dzisiejszego potwierdzono i opisano kilkaset przypadków sawantyzmu. Większość  
z tych osób miała iloraz inteligenci (IQ) w granicach 40 – 70, podczas gdy norma wynosi 85 
– 117 (powyżej 140 to wybitna inteligencja). 1 osoba na 10 spośród badanych sawantów 
cierpiała na autyzm (skomplikowane schorzenie psychiczne, najczęściej objawiająca się 
trudność w komunikacji otoczeniem, nawiązywaniem relacji uczuciowych). Wśród 
zbadanych i potwierdzonych jest ok. 75% chłopców i tylko 25% dziewcząt. Sawantyzm, 
mimo iż większości przypadków ma charakter wrodzony, może też objawić się                     
w późniejszym wieku. 
 
 
 

Jakie mają zdolności? 
Najczęściej typowe dla prawej półkuli mózgowej. Niektórzy mają zdolności językowe           
i potrafią w krótkim czasie opanować niezwykłą ilość słów i zagadnień gramatycznych         
z obcego języka, niestety, zwykle bez pełnego ich zrozumienia. Często pojawiają się 
zdolności muzyczne, ale najczęściej rachunkowe (sawant jest w stanie podać w ciągu kilku 
sekund dzień tygodnia sprzed 4000 lat lub odtworzyć bardzo długi ciąg cyfr). U niektórych 
sawantów pojawia się zdolność precyzyjnego odmierzania czasu z dokładnością 
porównywalną do zwykłych zegarów. 

 

                                              Opracowały: A.Rząsa i A. Czaja z kl.6 

  
 



 

 
Imiona inaczej 

 
Monika 

Bardzo sprytna jest Monika. 
I koziołki pięknie fika. 

Energiczna ta dziewczyna, 
zwinną pchełkę przypomina. 

 
 

Robert 
Czasami bywa dziecinny. 

Przejmuje się losem innych 
do tego stopnia, że co niedziela 

płacze przy telenowelach. 
 
 

Aleksandra 
W kieszeniach i w plecaku 
ma dwa tysiące pluszaków. 

Maskotki duże i małe 
obsiadły jej półki całe. 

 

 
 
 

Paweł 
Nową historię za każdym razem 

Paweł ci powie, bo jest gawędziarzem. 
Przy tym przejawia zdolności wielkie: 

fantazje, humor i zalety wszelkie. 
 

 

 
 

Andrzej 
Andrzej znany z tego, 
że odrabia kolegom 
z matmy zadania. 

Pisze też wypracowania. 
 
 

Zuzanna 
Każdy chłopak zabierze ją do kina, 
bo jak obrazek jest to dziewczyna. 

Szczupłe ręce, długie nogi, 
choć stale wcina pierogi. 

 
 

Małgorzata 
Kto by pomyślał, że w Małgosi 

tkwi tyle dobrej gosposi 
Od rana sprząta i gotuje, 

szkoda, że w szkole ma sama tróje. 

 
Filip 

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

Skąd taki wniosek? Całymi dniami 
Filipek ślęczy nad rachunkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               Przygotowała: Ola Rząsa z kl. 6c 
  



 

 

KALENDARIUM 
 

                                           

 
 
Listopad: 
 

1. Wszystkich Świętych  
2. Zaduszki 
8. Dzień Zdrowego Śniadania 
9. Dzień Wynalazcy 
11. Święto niepodległości 
13. Dzień Niewidomych 
14. Dzień Seniora  
19. Dzień Filozofii 
21. Dzień Telewizji / Dzień Życzliwości i Pozdrowień  
25. Dzień Pluszowego Misia 
28. Dzień bez Zakupów 
29. Andrzejki 
 

Grudzień: 
 
3. Dzień Osób Niepełnosprawnych  
4. Barbórka 

     5. Dzień Wolontariusza  
     6. Mikołajki  
     10. Dzień Praw Człowieka  
     12. 100. Rocznica Urodzin Jeremiego Przybory 
     17. Dzień bez Przekleństw  
     20. Dzień Ryby 
     22. Początek astronomicznej zimy- najkrótszy dzień roku 
     24. Wigilia 
     25. Boże Narodzenie  
     26. Boże Narodzenie  

28. Dzień Całowania 
31. Sylwester 
  

                                                                Redakcja 
 
 
 

 
 



Krzyżówka z wiedzy o Polsce 
 

1                  

     2             

    3              

4                  

     5             

6                  

     7             

    8              

     9             

    10              

   11               

     12             

   13               

 

 

1. Wyżyna, która charakteryzuje się glebami lessowymi i kanionami. 
2. Druga stolica Polski. 
3. Morze, nad którym leży Polska. 
4. Województwo, którego stolicą jest Rzeszów. 
5. Rzeka dopływająca do Wisły. 
6. Państwo graniczące z Polską i Słowacją. 
7. Park …………… w Bałtowie. 
8. ……………. Wola – miasto w którym urodził się  
    F. Chopin. 
9. Jedno z miast Trójmiasta. 
10. Największa rzeka w Polsce. 
11. Pasmo górskie znajdujące się na Podkarpaciu. 
12. Puszcza w okolicach Krakowa.  
13. Największe jezioro w Polsce. 
  

 

Opracowały: Julia Kolek i Laura Kuliberda z kl. 6a 
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