
NOWINKI SZESNASTKI 
 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie 
NR 4/2016/2017/dwumiesięcznik/ 
Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły:  
www.sp16.resman.pl 
 
                            
W tym numerze między innymi:                                                               

ALE SIĘ DZIAŁO…, 
MISTRZOWIE PIÓRA, 
JESTEM EKO, 
SĄSIEDZI POLSKI, 
KALENDARIUM, 
KACIK MOLA KSIĄŻKOWEGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktorzy: Karolina Woźniak, Emilia Jurczyńska, Eliza Nalepa, Wiktoria Fimiarz, Dominika 
Trojanowska, Oliwia Pawłowska, Inga Lewandowska, Alfa, Aleksandra Żak, Wiktoria Żak, Marta 
Trzeciak, Weronika Trzeciak 
 
Opiekunki: mgr Jolanta Baran, 
                   mgr Agnieszka Małecka-Szymańska 



 

 

 

Dzień Otwarty Szkoły 
              Dnia 14 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie odbył się Dzień 
Otwarty Szkoły. W tym roku był to dzień szczególny, bo z elementami kultury chińskiej.  Wywołał 
duże zainteresowanie, czego dowodem było spore grono przybyłych gości. Podczas części 
artystycznej pani dyrektor Dorota Rząsa powitała wszystkich zebranych. Częścią kulminacyjną 
programu artystycznego był występ absolwentki naszej szkoły, wicemistrzyni świata w Wushu - 
pani Anny Kubiak, której towarzyszyła grupa Chow gar Kuhg Fu, pokazując różne style walki. 
Zachwyt i burzę oklasków wywołał również pokaz strojów chińskich w wykonaniu uczniów klas 
starszych. Dla gości przygotowano obfity poczęstunek polsko-chinski: sushi, potrawkę po chińsku, 
ciasteczka z wróżbą  oraz nasze wyroby, m.in. różnorodne pierogi, zdrową żywność, a także 
wspaniałe ciasta przygotowane przez rodziców naszych uczniów. 
           Podczas Dnia Otwartego w SP 16 można było poćwiczyć z mistrzynią Anną Kubiak, 
obejrzeć: wernisaż wystawy z cyklu „Chiny w fotografii”, wystawy prac uczniowskich, wśród 
których hitem okazała się wystawa makiet zamków i innych budowli historycznych, przejrzeć stare 
szkolne kroniki lub wziąć udział m.in. w zabawach ruchowych, językowych, plastycznych  
i literackich, które odbywały się w każdej klasopracowni.  

  
Wieczór Młodych Talentów 

            23.03.2017 r. w naszej szkole odbył się 
Wieczór Młodych Talentów. Na widowni zasiedli 
szanowni goście: pani dyrektor Dorota Rząsa, 
nauczyciele i rodzice. 
       Wieczór Młodych Talentów to impreza 
cykliczna, organizowana w pierwszych dniach 
wiosny przez panią Ewę Drewniak. Głównym 
celem tego koncertu jest zaprezentowanie 
dodatkowej pracy pozaszkolnej uczniów SP16. 
Jak zawsze, można było podziwiać różne formy 
działalności artystycznej: umiejętności gry na 
instrumencie, wspaniałej interpretacji piosenek, 
recytacji wierszy i umiejętności tanecznych.  
         Był to niezapomniany wieczór zarówno 
dla wykonawców, jaki i rodziców oraz 
nauczycieli. 
 

 

 

 



Szlakiem zabytków światowego dziedzictwa UNESCO – wycieczka klas 6 do Warszawy 
              W dniach 28 i 29 marca 2017r. uczniowie klas szóstych odwiedzili stolicę Polski - 
Warszawę. Uczniowie rozpoczęli zwiedzanie stolicy od spaceru po Starym Mieście, następnie 
udali się na lekcję o motywach antycznych do Zamku Królewskiego. Kolejnym punktem programu 
była wizyta w siedzibie Sejmu i Senatu. Dokładna kontrola przy wejściu do budynku uświadomiła 
uczniom jak dobrze strzeżony jest ten budynek. Wędrując alejkami Łazienek Królewskich 
uczniowie mogli podziwiać piękną wiosenną przyrodę budzącą się do życia oraz spacerujące 
pawie. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Centrum Charytatywno – Edukacyjnego 
Caritas Polska, gdzie zjedli obiadokolację i  mogli odpocząć po całym dniu wrażeń. 
            Drugiego dnia uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, które wywarło na 
wszystkich duże i niezapomniane wrażenie. Następnie metrem udali się, by złożyli hołd poległym 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Potem uczestnicy wycieczki spacerkiem przeszli  
na Krakowskie Przedmieście pod Pałac Prezydencki, a następnie do restauracji „Rewers”  
na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zjedli obiad. Ważnym i oczekiwanym punktem programu 
drugiego dnia było zwiedzanie wystaw stałych Centrum Nauk Kopernik. 
            Późną nocą wszyscy wrócili do domu bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. 
 

 
 

Misterium Męki Pańskiej 
          Dnia 9 kwietnia o godz. 17.00  
w Kościele pw. św. Judy Tadeusza przy ul. 
Wita Stwosza w Rzeszowie po raz drugi 
odbyło się Misterium Męki Pańskiej 
przedstawione przez Szkołę Podstawową nr 
16 w Rzeszowie, Parafię pw. św. Judy 
Tadeusza w Rzeszowie oraz Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: Biskup Rzeszowski, 
JE Ks. Bp Jan Wątroba oraz Prezydent Miasta 
Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. 
          Misterium ukazywało sceny biblijne, 
m.in: Ostatnią Wieczerzę kuszenie Jezusa na 
pustyni, modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, 
wahania Judasza, sąd Piłata oraz drogę 
krzyżową.  
           W przedstawieniu wzięło udział 150 
osób. W role aktorów wcielili się nauczyciele  
i uczniowie z SP16, lektorzy, młodzież 
uczęszczająca na oazę przy parafii, panowie, 
ze straży Grobu Pańskiego, grupa teatralna  
z Malawy, jak również soliści z Centrum sztuki 
Wokalnej.  
 

 
 

 



 

Konkurs przedmiotowy z przyrody 
Maja Grucela - uczennica z klasy 6a zdobyła tytuł laureata  

Międzyszkolny Konkurs „Zimowy mistrz ortografii” 
II miejsce zajęła Marta Trzeciak z klasy 6C. 

VII Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne origami” 
 I miejsce – Weronika Strug z kl.6b 
II miejsce – Maja Grucela z kl.6a 
III miejsce – Maria Grucela z kl. 4a 
Wyróżnienia: Katarzyna Stańko z kl.6a, Gabriela Superson z kl.6a, Wiktoria Fimiarz z kl.5c 

Wyniku I etapu międzyszkolnego konkursu matematycznego „Matematyczny As’ 2017” 
 Do finału międzyszkolnego konkursu matematycznego zakwalifikowali się uczniowie: 
1.Maksymilian Charchut kl. VI b  
2.Nikola Kiełtyka kl. VI a 
3.Maja Grucela kl. VI a 
4.Dominika Trojanowska kl. Vc  

Międzyszkolny Konkurs  Recytatorski „Poetycka Księga Imion” 
Wyróżnienie: Helena Pasternak i Patrycja Bąk 
Wiosenny Konkurs Wielkanocny na najładniejszy stroik świąteczny i pisankę dla klas 4 – 6 

Zwycięzcy konkursu: w kategorii „stroik świąteczny”: 
I miejsce – Weronika Strug kl.6b 
II miejsce – Dominika Kłęk kl.6b 
III miejsce – Weronika Wróblewska kl.6a 
Wyróżnienia: Gabriela Superson kl. 6a, Julia Kuźma kl.6b 
Zwycięzcy konkursu: w kategorii „pisanka”: 
I miejsce - Emilia Jurczyńska kl.5c 
II miejsce - Kacper Inglot kl.5a 
III miejsce - Szymon Markiewicz kl.4a 
Wyróżnienia: Filip Tendelski kl.5c, Dominika Monikowska kl.4b, Julia Huk kl.5b,  
Patrycja Bąk kl.4a 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Marzanno, Marzanno...” 
Wyróżnienie: Milena Nalepa z kl.1a 

XVIII Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy „Rozkosze łamania głowy” 
W grupie dzieci młodszych: I miejsce - Przemysław Pożarycki z kl. II d. 
W grupie starszej: I miejsce Jakub Czyrek z kl. III c, III miejsce  Mariusz Głodowski z kl. III b 

XVII Edycja Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  
„I Ty możesz zostać ekologiem” 

II miejsce–Jan Korczykowski kl.3c  
IV miejsce – Maciej Hanych kl.2b  

XXIV Wojewódzki Młodzieżowy Konkursu Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 
I miejsce - Dominika Kłęk  
III miejsce – Bartosz Bogusz 5a 
 

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 „Brzechwa dzieciom”  
I miejsce: Pola Rzepka – klasa 3 c 
II miejsce: Anna Jakubek – klasa 3 d 
III miejsce: Przemysław Pożarycki – klasa 2 d 
Wyróżnienie: Natalia Bęben – klasa I a 
 
 
 
 



ZACZNIJMY OD POCZĄTKU… 
 Niepotrzebnych urządzeń elektrycznych NIE WOLNO wyrzucać 
na śmietnik! Mówi o tym znak – przekreślony kontener – 
umieszczony na każdym takim sprzęcie.  

Spróbujcie policzyć sprzęty elektroniczne, które macie w domu. 
Oczywiście jest kilka niezbędnych, jak lodówka lub pralka czy telefon. 
O wiele dłuższa jest jednak lista elektronicznych „zabawek”: kolejka elektryczna, konsola do gier 
wideo, kilka radioodbiorników, telewizorów, kamery, dvd, lampki choinkowe, sterowane 
samochody, gadające misie i wiele, wiele innych . 

W Polsce kupujemy kilkadziesiąt tysięcy ton urządzeń rocznie. Co 5 -7 lat wymieniane są  
w polskich domach urządzenia RTV (np. radia, sprzęt hi-fi) i AGD (lodówki, kuchenki, czajniki).  

Czy naprawdę wszyscy potrzebują nowych telewizorów lub 
telefonów? Fakt, że część z tych sprzętów mogła się zużyć. 
Producentom zależy, by jak najwięcej ich urządzeń się sprzedawało, 
dlatego nie są one zbyt trwałe. Zresztą, obecnie wielu klientów tego 
nie wymaga. Po co? Nie kupują komputera na całe życie? Tylko do 
czasu, aż pojawi się nowy, ,,jeszcze lepszy’’, jak zapewniają 
producenci. 

Ze starego żelazka lub telewizora można odzyskać m.in. stal, 
miedź i aluminium, a surowce te mogą być następnie ponownie 
wykorzystane. Należy zatem pamiętać: jeżeli już koniecznie musimy 
wymienić jakiś sprzęt na nowy, to stary trzeba oddać do punktu 
zbiórki elektrośmieci. 

W szkole też mamy taki punkt. Można przynosić zepsuty sprzęt, który następnie zostanie zabrany 
na składowisko elektrośmieci. 

 
Opracowała: Weronika Trzeciak kl.6c  

Ochrona przyrody w XXIw. 
Na całym świecie ludzie organizują miliony różnych akcji w celu ochrony przyrody.  
W kalendarzu są dni przypominające mieszkańcom o naszej planecie - ZIEMI. 
Oto one: 
Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych – 2 lutego 
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej – 11 lutego 
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Tam – 14 lutego 
Dzień Wody – 22 marca 
Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego – 22 marca 
Międzynarodowy Dzień Ptaków – 1 kwietnia  
Tydzień Czystości Wód – 1-7 kwietnia  
Dzień Ziemi – 22 kwietnia  
Dzień Zwierząt Laboratoryjnych – 24 kwietnia  
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem – 25 kwietnia 
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – 22 maja 
Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja   
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego - 5 czerwca 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - 16 września 
Sprzątanie Świata – 3 weekend września 
Europejski Dzień bez Samochodu – 22 września 
Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt – październik 



Światowy Dzień Wegan – 1 października 
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych - 2 października 
Światowy Dzień Siedlisk - 3 października 
Światowy Dzień Św. Franciszka – Patrona Ekologów -  
4 października 
Światowy Dzień Zwierząt - 4 października 
Dzień Drzewa  - 10 października 
Światowy Dzień Monitoringu Wód  - 18 października 
Dzień bez Futra – 25 listopada 
Dzień Ryby – 20 grudnia 

 Oliwia Pawłowska 

 

 

 

 

POZNAJ SĄSIADÓW POLSKI 
 
Niemcy- najbogatszy z sąsiadów  
To jedno z największych państw w Europie (pod 
względem liczby ludności i zajmowanej 
powierzchni). Niemcy są również uznawane za 
jedną z największych potęg gospodarczych świata, 
obok Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin. To tu 
produkowane są takie marki samochodów jak 
Mercedes, Volkswagen, Opel, BMW. Niemcy słyną 
też z doskonale rozwiniętej sieci nowoczesnych 
autostrad – jednej z najgęstszych na świecie!   
 
 
 
 

 
 
Czechy – sąsiad przez Sudety 
Chociaż nie mają bezpośredniego dostępu do 
morza, to trzy duże rzeki Czech płyną w trzech 
różnych kierunkach: Łaba do Morza 
Północnego, Odra do Bałtyku, a Morawa, 
dopływ Dunaju, aż do Morza Czarnego. 
Najwyższym szczytem Czech jest Śnieżka, 
która ma 1602 m n.p.m. w Karkonoszach; 
najsłynniejszym miastem – Praga, nazywana 
,,złotą Pragą’’ ze względu na złociste kopuły 
kilkunastowiecznych budowli.  
 

 
 
 



 
Słowacja – urok tatrzańskich szczytów  
Większość jej terytorium zajmują góry. Najwyższe 
są oczywiście Tatry. Słowacka część Tatr jest 
rozleglejsza i wyższa niż polska część. To na 
Słowacji znajduje się Gerlach  
(2655 m n.p.m.) – najwyższy szczyt całych Karpat.  
Słowacja to jeden z najbardziej zalesionych krajów 
Europy. Na Słowacji żyje liczna grupa 
przedstawicieli innych narodowości, m.in. Węgrów, 
Romów, Ukraińców, a także Polaków.  
 

 

Litwa – ojczyzna romantyków 
Dzieje tego kraju wielokrotnie splatały się  
z dziejami Polski. Najpierw unia Polski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, gdy wspólnym wrogiem byli 
Krzyżacy. Następnie utworzenie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów… Wilno, stolica Litwy, zajmuje 
wyjątkowe miejsce w historii Polski. Z miastem 
tym związani byli najwięksi twórcy doby 
romantyzmu – Adam Mickiewicz i Juliusz 
Słowacki.  

 

Białoruś – w królestwie przyrody 
Aż trzy czwarte powierzchni Białorusi zajmują 
tereny bagienne! To największe bagna w Europie 
(wpisano je do księgi rekordów Guinnesa). Są 
zamieszkiwane przez liczne gatunki zwierząt, np. 
łosie, dziki, wydry, bobry i setki gatunków ptaków.  
Białoruś jest jednym z najsłabiej zaludnionych 
krajów w Europie. Także jednym  
z najbiedniejszych. 
 
 

Ukraina –czarnomorskie pejzaże 
Jest trzecim pod względem powierzchni krajem 
w Europie (po Rosji i Francji). 
Charakterystyczne dla środowiska dla 
środowiska przyrodniczego tego kraju są 
bardzo żyzne gleby-czarnoziemy, stwarzające 
doskonałe warunki dla rolnictwa. Ukraina leży 
nad Morzem Czarnym. Każdy, będąc na 
Krymie, zachwyca się pięknem czarnomorskich 
krajobrazów. Na Krymie panuje klimat 
podzwrotnikowy śródziemnomorski. Lato jest tu 
upalne i bezdeszczowe, a to doceniają turyści, 
którzy tłumnie odwiedzają te tereny. 

 
OPRACOWAŁY: Marta Trzeciak i Aleksandra Żak 



TOP 10 NAJLEPSZYCH FILMÓW ANIMOWANYCH 
Wśród uczniów klas 5 przeprowadziłyśmy ankietę dotyczącą ulubionych filmów animowanych. 
Koledzy i koleżanki wybierali 10 najlepszych filmów spośród 22 tytułów. 

 ,,Zwierzogród’’ 
 ,,Sing’’ 
 ,,Shrek’’ 
 ,,Sekretne życie zwierzaków domowych’’ 
 ,,W głowie się nie mieści’’ 
  ,,Lego przygoda’’ 
 ,,Kung Fu Panda’’  
 ,,Trolle’’ 
 ,,Mały książę’’ 
 ,,Epoka lodowcowa’’ 

 

Jak ożywają rysunki? Krótka historia animacji. 

Kreskówka sprzed roku, jak i ta sprzed 50 lat jest historią opowiedzianą za pomocą 
ruchomych obrazków, ale produkcje te pod względem technicznym różni praktycznie wszystko. 
To wynik ponad stu lat ewolucji technik animacji. 

Pierwsze próby stworzenia animowanych filmów podejmowano już pod koniec XIX wieku. 
Wynalazek był przełomowy, ale powstał zbyt późno: tuż przed rewolucją wywołaną przez 
kinematograf braci Lumiere, więc wynalazca wrzucił swoje dzieło do rzeki i do końca życia żył 
w biedzie. 
Kreskówką, która rozpoczęła światową karierę była Myszki Miki Walta Disney’a, w swoim czasie 
uważano ją za projekt bardzo ryzykowny, bo… udźwiękowiony. Dziś brzmienie filmów 
animowanych uznajemy za coś oczywistego, ale ekipa Disneya nie miała żadnego wzoru; nic nie 
było wówczas proste ani pewne. Film okazał się strzałem w dziesiątkę. Powstał godny podziwu 
dźwięk, pozostało więc dopracować wygląd.  

Już w drugiej dekadzie ubiegłego wieku filmy animowane stały się potężnym biznesem. 
W innych częściach świata filmy animowane rozwijały się własnym torem; nawet szybciej niż 
w USA, ale mniej efektownie. A jednak to Amerykanie zrobili z animacji wielki biznes i dotarli z nią 
do milionów odbiorców. 

W latach 40. istnieli już kultowi bohaterowie klasycznych dziś kreskówek. Rynek dzieliły 
między siebie głównie ekipy Disneya (Mickey, Donald), Warner Bros. (Bugs, Daffy) i MGM 
(Droopy, Tom i Jerry). Wraz z rozwojem technologii pojawiały się nowe metody animacji, a na 
przełomie lat 70. i 80. coraz większą rolę – także w popkulturze – zaczęły odgrywać komputery. 
W telewizji animacja cyfrowa zadomowiła się wraz z serialem „Quarxs” (1990-1993). Od tamtej 
pory animacja komputerowa istnieje równolegle z tradycyjną. 

Filmy czy seriale animowane wciąż są rysowane, ale proces ten wygląda inaczej niż 
kilkadziesiąt lat temu. Ze względu na czas potrzebny do realizacji kreskówki jeden serial często 
tworzy kilka niezależnych ekip. Wszystkie korzystają z dokładnych instrukcji opracowanych przez 
twórców; zawierają one informacje o proporcjach ciała bohaterów, ich ubraniach, ruchach czy 
wyrazach twarzy. Niezależnie od tego, kto rysuje postać, musi ona wyglądać tak samo, przez co 
tworzenie filmów animowanych stało się zajęciem w pewnym sensie mechanicznym.  
Zdarza się, że produkcje wyglądające na rysunkowe często są rysowane tylko w części.  
 

Karolina Woźniak, Wiktoria Fimiarz 

 



ZNACZENIE IMION CZ. 3 

Joanna 
Joanna jest to imię, które pochodzi od męskiego 
imienia Jan. 
 

Kinga 
Kinga jest to imię pochodzenia węgierskiego, 
wywodzące się od imienia Kunegunt 
(przekształcenie niemieckiego im. Kunegunda) 

Jolanta 
Jolanta jest to imię pochodzenia greckiego, od słów 
ion (fiołek) i anthos (kwiat). Oznacza: skromna  
i delikatna 

Klaudia 
Klaudia jest to imię, które pochodzi od męskiego 
imienia Klaudiusz. 
 

Julia 
Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię  
to stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. 
Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów miał być 
Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako żeńska forma 
imienia Juliusz oznacza: promienista, młoda.  
W Polsce występuje od XVIII wieku.  
 

Kornelia 
Kornelia jest to żeńska forma imienia Kornel, które 
pochodzi od nazwy znanego rzymskiego rodu 
Korneliuszów (Cornelius).  
 

Julita 
Julita to imię żeńskie, które wcześniej 
funkcjonowało jako zdrobnienie imienia Julia. 
 

Kajetan 
Kajetan to imię męskie pochodzenia łacińskiego. 
Wywodzi się od słowa Caietanus  
i oznacza osobę pochodzącą z miasta Kajety, 
położonego na północ od Neapolu.  

Kamila 
Kamila to żeńska forma imienia Kamil. Pochodzi  
od łacińskiego słowa camillus i oznacza osobę 
szlachetnie urodzoną. W Polsce występuje od XVIII 
wieku. 
 

Klaudiusz 
Klaudiusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. 
Wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu 
Klaudiuszów lub od słowa claudus (kulawy, 
niepewny). Imię to oznacza tego, który jest 
pozbawiony pewności siebie.  

Karolina 
Karolina jest to imię pochodzenia 
starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, 
mężczyzna). Oznacza: wierna małżonkowi, oddana 
domowi. 

Krystian 
Krystian to imię pochodzenia grecko-łacińskiego 
wywodzące się od słów Christianus, Cristianus. Imię 
to oznacza: należący do Chrystusa.  
 

Katarzyna 
Katarzyna jest to imię pochodzenia greckiego,  
od słowa katharos i oznacza: czysta, dziewicza, bez 
skazy. W Polsce występuje od XIII wieku. 

Krzysztof 
Krzysztof jest to imię pochodzenia greckiego,  
od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść). Oznacza: 
niosący (w sobie), wyznający Chrystusa.  

Łukasz 
Łukasz jest to imię pochodzenia grecko– 
łacińskiego, pochodzi od słowa Lucanus – 
pochodzący z Lukanii w południowej Italii  
lub przekształcenia imienia Lucjusz.  

Mariusz 
Mariusz jest to imię pochodzenia łacińskiego, 
wywodzi się od imienia boga wojny Marsa  
lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów. 
 

Maciej 
Maciej jest to imię pochodzenia hebrajskiego,  
od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który 
jest darem Boga. 

Mateusz 
Mateusz jest to imię pochodzenia hebrajskiego,  
od słowa Mattania (dar Jahwe, dar Boży).  
W Polsce występuje od XII wieku.  

 

 
Opracowały: Aleksandra i Wiktoria Żak oraz Marta  
i Weronika Trzeciak z kl. 6c 
 



 

Do człowieka 
 
Pomyśl człowieku 
o otaczającym Cię świecie. 
Pomyśl o śmiechu dziecka 
i o ciepłym, sierpniowym ognisku. 
 
A teraz zwolnij tempo, 
w którym żyjesz na co dzień. 
Dostrzeż przyrodę 
i życie wkoło Ciebie. 
Zobacz deszcz i słońce, 
i gwieździste niebo. 
 
Myśl o przyjaciołach i wrogach, 
lecz o wszystkich myśl dobrze. 
Życz każdemu szczęścia. 
Zyskuj wiarę w siebie. 
 
A na koniec 
myśl o sobie. 
Uśmiechnij się. 
                                               Julia Goryl 6b 
 

             *** 
słowa bywają jak ptaki 
wylatują z naszych ust 
czarnoskrzydłe wrony 
dziobią nasze serca Bezlitośnie 
ale od nas tylko zależy 
czy pozwolimy im frunąć 
czy zamienimy w łabędzie 
puścimy na jezioro 
niczym klucz żurawi 
który swoim widokiem 
uspokoi odpręży uleczy 
                                      Inga Lewandowska 6b 

 
 
 
 

KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO 
W tym numerze polecamy wspaniałą serię dla młodzieży 

„Merlin” Thomasa Archibalda Barrona.  Pierwszy tom nosi 
tytuł „Nieznane lata”. 

Pewnego dnia 
zostanie najpotężniejszym 
czarodziejem wszech 
czasów. Chłopiec 
wyrzucony na skały przez 
wzburzone morze nie wie, 

kim jest, ani nie pamięta, jak się nazywa. Tak jak zrządził los, mieszka 
na wybrzeżu dawnej Walii. Pewnego dnia odkrywa, że posiada 
niezwykłe moce, ale kiedy używa ich wiedziony nienawiścią, oślepiają 
go płomienie. Uczy się wtedy postrzegać otoczenie, rozwijając dar 
magicznego wzroku. W końcu jako dwunastolatek postanawia poznać 

swoje pochodzenie i prawdziwe imię i własnoręcznie wykonaną tratwą wyprawia się przez ocean. 
Podróż prowadzi go do mitycznej zaczarowanej krainy, w której żyją niezwykłe stworzenia. Tam 
rozpoczyna niebezpieczną misję, podczas której będzie musiał ratować wyspę od niszczycielskiej 
plagi wywołanej przymierzem między królem i złą mocą. 
 



Na szczególne wyróżnienie zasługuje również „Klątwa dziewiątych urodzin” 
Marcina Szczygielskiego”. W 2016 roku otrzymała ona Nagrodę Literacką Polskiej 
Sekcji iBbY w kategorii: książka dla dzieci. 

Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? Trąby powietrzne 
porywają ludzi z ulic. W Warszawie zostają zamknięte szkoły i lekcje 
odbywają się przez Internet. Początkowo Mai się to nawet podoba, 
ale ile można siedzieć w domu? Na dodatek rodzice wpadają  
w manię konstruowania coraz to nowych, zadziwiających 
wynalazków i nie mają dla niej czasu. Na szczęście  
z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają: ciabcia i Monterowa…  

Na szczęście? Akurat! Wraz z nimi zjawia się nie tylko kot, 
Foksi i tajemniczy sakwojaż, ale też bardzo zła nowina – nad Mają 
zawisła klątwa! Aby jej uniknąć, dziewczynka musi do dnia swoich 
dziewiątych urodzin odnaleźć… cegłę, która po wojnie 
przywędrowała do odbudowywanej Warszawy aż ze Szczecina. 

Pomogą w tym zagadki skrywane przez… warszawskie legendy.  

Ech, te legendy... Ile w nich prawdy?! Syrena podkradająca „słoikom” słoiki, Złoty Kaczor 
knujący na Tamce, przedsiębiorczy Wars i Sawa oraz piszcząca w gnacie, wszechwiedząca 
nadwiślańska Bieda… A wichura z każdym dniem przybiera na sile i na domiar złego w stolicy 
szerzy się „Zaraza miłości”, na którą zapada także Monterowa… 

Opracowała: Redakcja 

 

NA WESOŁO 
Czy czerwona róża różni się czymś 
od czerwonej skarpetki? 
Tak, zapachem. 
 
Znaczenie kolorów 
Podczas wesela mała Jola pytała mamy: 
- Dlaczego panna młoda jest ubrana na biało? 
- Dlatego, że jest zadowolona, biały to kolor Szczęścia, radości… 

- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno. 
 
Kim chce zostać Jaś: 
Nauczycielka w szkole zapytała uczniów, kim chcieliby zostać, gdy dorosną. 
Dzieci wybierają różne zawody: aktorek, piosenkarzy, strażaków, 
policjantów…  
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. 
- Czy dlatego, Jasiu, że roznosi prezenty?- pyta nauczycielka 
- Nie. Dlatego że pracuje raz w roku. 
 

 



Dlaczego tu, a nie tam?!  
Turyści stoją na szczycie Giewontu.  
W pewnej chwili przewodnik mówi: 
-Proszę spojrzeć w dół, jak tam pięknie! 
-Skoro tam tak pięknie, to po co tu weszliśmy? 
 

W co się bawił Staś? 
Staś przychodzi do domu z podwórka, mama pyta go, w co się 
bawił? 
- Udawałem ptaka. 
- A  co robiłeś? Śpiewałeś czy próbowałeś latać? 
- Nie! Jadłem robaki.  
 

Wakacyjny  Seans Filmowy: 
- Podobał ci się film? 
- Nie 
- To dlaczego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył 

Opracowały: Weronika Trzeciak i  Aleksandra Żak 

 

 KALENDARIUM 
MAJ 
 
1.Święto Pracy 
2. Dzień Flagi RP 
    Światowy Dzień Astmy 
3. Święto Konstytucji 3 Maja 
    Dzień bez Komputera 
4. Międzynarodowy Dzień Strażaka 
7. Międzynarodowy Dzień e-Aktywności 
Obywatelskiej 
8. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
9. Dzień Unii Europejskiej 
12. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 
15. Dzień Niezapominajki 
16. Dzień Straży Granicznej 
17. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 
18. Międzynarodowy Dzień Muzeów 
21. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na 
AIDS 
24. Europejski Dzień Parków Wodnych 
      Europejski Dzień Parków Narodowych 
26. Dzień Matki 
 

CZERWIEC 
 
1.Dzień Dziecka 
   Dzień bez Alkoholu 
2. Dzień bez Krawata 
3. Dzień Dobrej Oceny 
    Dzień Savoir-Vivre 
4. Zielone Świątki 
    Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących     
Ofiarami Agresji 
5. Światowy Dzień Środowiska 
8.Światowy Dzień Oceanów 
9.Dzień Przyjaciela 
12. Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy 
Dzieci 
13. Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
14. Światowy Dzień Krwiodawstwa 
15. Boże Ciało 
16. Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom 
Afrykańskim 
23. Dzień Ojca 
24. Dzień Przytulania 
27. Dzień Walki z Cukrzycą 

Redakcja 
 


