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Rycerze z bractwa Kerin 
           24 kwietnia w naszej szkole gościli rycerze 
z Bractwa Kerin. W czasie żywej lekcji historii dla 
klas 4 – 5 uczniowie mogli sami odgrywać różne 
role. Szczególnie chłopcy mieli niepowtarzalną 
okazję włożenia zbroi, dziewczynki stroju 
historycznej księżniczki.  
          Dzięki żywej lekcji historii można było 
poczuć klimat tamtych czasów. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dzień Ziemi 
              26 kwietnia 2017 r. odbył się apel  
z okazji Dnia Ziemi poświęcony ochronie 
środowiska. Jest to święto międzynarodowe  
i obchodzone 22 kwietnia. W przedstawieniu 
„O królewnie Śmieszce i ekoludkach” 
uczniowie klasy 2b i 4b, pod opieką 
wychowawców, zwrócili uwagę na przyczyny 
powstawania SMOGU, czyli zanieczyszczenia 
powietrza pyłami i gazami w skutek 
bezmyślnej działalności człowieka.  
             Człowiek jest częścią przyrody i nie 
może bez niej żyć, dlatego też nie może jej 
niszczyć.  
          
 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
               Dnia 5 maja cała społeczność 
uczniowska w odświętnych strojach wzięła udział 
w akademii z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy 6 c oraz chór 
szkolny zaprezentowali program słowno-
muzyczny.  
             Przedstawiona przez nich żywa lekcja 
historii miała na celu przybliżyć tamte wydarzenia 
związane z uchwaleniem pierwszej w Europie,  
a drugiej na świecie Konstytucji. W apelu 
nawiązano do poszanowania naszych symboli 
narodowych oraz przedstawiono genezę 
Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę 
w historii naszej ojczyzny.  
 

 

 

 



Festyn szkolny „Czas na zdrowie” 
             W sobotę 02 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie odbył się Festyn 
szkolny, „Czas na zdrowie”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami  
i zaproszonymi gośćmi. Piknik rozpoczął się częścią artystyczną, podczas której pani dyrektor 
Dorota Rząsa powitała wszystkich zebranych, wystąpili uczniowie klasy VIa, przedstawiając 
krótką scenkę o potrzebie uprawiania sportu; zostały wręczone nagrody uczniom za wysokie 
osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz miała miejsce prezentacja 
plakatów zachęcających do zdrowego stylu życia przez każdą klasę. 
       Uczniowie brali udział w wielu ciekawych zabawach, jak i konkursach sportowych, 
plastycznych, edukacyjnych, jak np.: eksperymenty małego naukowca, wyklejanki zwierząt  
z gazet, robienie biżuterii, decoupage, konkurs piosenki turystycznej. Zachwyt wzbudziły stoiska 
ze zdrowymi przekąskami: kanapki z humusem i zieleniną, szarlotka z kaszy jaglanej, ciasto 
marchewkowo-orzechowe, ciasto ryżowo-kokosowe, ciasteczka owsiane, zbożowe, śliwki, pestki 
z dyni, żurawina, słonecznik. Wiele radości dostarczyły dzieciom zabawy na zjeżdżalni, ściance 
do wspinaczki, zorbing, bungee run, sumo. Nie zabrakło też smacznych wypieków Rady 
Rodziców oraz pysznego bigosu przygotowanego przez panie kucharki. Dopisała piękna pogoda, 
jak i frekwencja uczestników. Wszyscy bawili się wyśmienicie! 
 

  
 

 

IV Edycja Ultramaratonu Podkarpackiego  pn. „Biegam, biegniesz, biegniemy - sport dla 
każdego” 

nagroda główna - Paweł Cieślak 3c 
 wyróżnienie - Zofia Tucka i Bartosz Kras 3c 

Ogólnopolski Konkurs „Ocalić od zapomnienia pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. 
Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim” 

Laureatka  - Gabriela Superson 6a 
Wyróżnienie -  Katarzyna Stańko 6a i Dominika Kłęk 6b 

Konkursu dla klas 6 „Szkolny Omnibus” 
 I miejsce – Julia Goryl 6b, Maja Grucela 6a 
II miejsce – Emilia Kras 6a 
III miejsce – Nikola Kiełtyka 6a 

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” 
Nagrody otrzymali: Jan Korczykowski z klasy IIIc, Wiktoria Bąk z klasy IIc  

VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
Finaliści: Maja Grucela, Nikola Kiełtyka z 6a oraz Dominika Trojanowska z 5c 

Międzynarodowy Konkurs  „Kangur Matematyczny” 
Wyróżnienia:  
Klasa II: Oliwia Śpiewla, Stanisław Pasierb  



 
Klasa III: Krystyn Szajowski-Gocek, Emilia Trojanowska, Sara Sterer, Enzo Kościelny-Biedroń, 
Bartosz Kras  
Klasa IV: Kacper Stanisz  
Klasa V: Dominika Trojanowska, Aleksandra Hadam  
Klasa VI: Maja Grucela , Emilia Kras  

„Mistrz Matematyki” dla kl. IV-VI 
Klasa VI 
I miejsce – Maja Grucela 6a 
II miejsce – Maksymilian Charchut 6b 
III miejsce – Emilia Kras 6a 
Klasa V 
I miejsce – Dominika Trojanowska 5c 
II miejsce – Aleksandra Hadam 5b, Patryk Ślęzak 5b 
III miejsce – Wiktor Grymanowski 5c, Róża Szpak 5b, Michał Głowacki 5c 
Klasa IV 
I miejsce – Kacper Stanisz 4a 
II miejsce – Mateusz Machnica 4b 
III miejsce – Ignacy Brogowski 4a, Franciszek Wolny 4a, Maria Grucela 4a, Karol Słoboda 4b 

Międzyszkolny Konkurs „Książka przyszłości” 
I miejsce - Dominika Kłęk 6b  

VII Rodzinny Turniej Badmintona 
I miejsce - Dawid i tata Paweł Wiercioch kl.3c 
II miejsce - Aleksander Rafa i tata Karol Rafa kl.2a 

XLV Ogólnopolski  Młodzieżowy Turniej  TUurystyczno – Krajoznawczy  PTTK - 2017 
II miejsce  - Jabłoński Radosław 6a, Stanisz Kacper 4a,  Wróbel Paweł 4b 

„Młody przyrodnik” dla kl. IV-VI 
Klasa VI 
I miejsce – Maja Grucela 6a 
II miejsce – Radosław Jabłoński 6a 
III miejsce – Dominika Kłęk 6b 
Klasa V 
I miejsce – Róża Szpak 5b 
II miejsce – Dominika Trojanowska 5c 
III Miejsce – Kinga Celtner 5b 
Klasa IV 
I miejsce – Filip Wolny 4a 
II miejsce – Maria Grucela 4b, Malwina Łokaj 4b 
III miejsce – Kacper Stanisz 4a 

Konkurs Ekologiczny promujący czyste powietrze w Rzeszowie 
Wyróżnienie - Gabriela Superson 6a, Natalia Stryczek 5c, Julia Szymala 1b  

Międzyszkolny Konkurs AS MATEMATYCZNY 
Laureat: Maksymilian Charchut kl.6b  

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „JESTEŚMY BEZPIECZNI W SIECI” 
I miejsce - Magdalena Cyrnek 6a  

XXII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Bajkowisko 2017” 
Wyróżnienie – Pola Rzepka 6a 

Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Zostań Mistrzem Słowa” 
II miejsce – Maja Grucela 6a 
Wyróżnienie i Nagroda Dyrektora SP 23– Oliwia Pawłowska 5c 
 
 
 
 
 



Wakacyjne pomysły 
Oto nasze propozycje na letnie zwiedzanie: 

 
Kołobrzeg (zwany dawniej Colobrega lub Cholberga[3], niem. Kolberg) 
– miasto w północno-zachodniej Polsce, położone na Pomorzu 
Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim. Czwarty 
ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), 
uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami morskimi. 

W ujściu rzeki znajduje się port morski z funkcjami: handlową, 
pasażerską, rybacką i jachtową. W mieście i okolicach występują źródła 
wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny.  

W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg 
oddechowych, krążenia i choroby stawów. Kołobrzeg jest także 
regionalnym ośrodkiem kulturalnym.  

W okresie letnim odbywają się tu liczne koncerty popularnych 
piosenkarzy, muzyków, kabaretów. Miasto jest siedzibą kapituły 
kolegiackiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kościoła katolickiego. 

 
 

 Mazury (daw. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, 
niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy  
w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny 
Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, 
administracyjnie wchodzi w skład województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Atrakcją turystyczną jest Pole Bitwy – Grunwald, 
na którym w 1410 r. wojska polsko-litewskie pokonały 
Krzyżaków. Sieć kanałów wodnych łączących liczne 
jeziora jest atrakcją dla żeglarzy i wodniaków. Wiele 
jezior jest połączonych kanałami żeglownymi (kanały 

mazurskie, Kanał Elbląski). Na Kanale Elbląskim odbywa się żegluga statków tzw. białej floty. 
 

 
Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. 
Tátra[1]) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat. 
Tatry leżą w Łańcuchu Tatrzańskim,  
w Centralnych Karpatach Zachodnich. 
Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego około 
175 km² (22,3%) leży w granicach Polski, a ok. 
610 km² (77,7%) na terytorium Słowacji.  

Długość Tatr, mierzona od południowo 
-zachodnich podnóży Ostrego Wierchu 
Kwaczańskiego (1128 m) do wschodnich 
podnóży Kobylego Wierchu (1109 m), wynosi w 
linii prostej 57 km, a ściśle wzdłuż grani głównej 
80 km. Grań główna Tatr przebiega  

od Huciańskiej Przełęczy (905 m) na zachodzie do Zdziarskiej Przełęczy (1081 m) na wschodzie. 
Tatry są objęte ochroną przez ustanowienie na ich obszarze polskiego Tatrzańskiego Parku 

Narodowego i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przynależności do Światowej 
Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. 
 
 
 
 



 
 
Warszawa – stolica Polski  
i województwa mazowieckiego, 
największe miasto kraju, położone  
w jego środkowo-wschodniej części, 
na Nizinie Środkowomazowieckiej, 
na Mazowszu, nad Wisłą. 

Warszawa jest ważnym 
ośrodkiem naukowym, kulturalnym, 
politycznym oraz gospodarczym. 
Tutaj znajdują się siedziby m.in. 
Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady 
Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego.  

Atrakcje turystyczne: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich,  Pałac Na Wyspie, Muzeum Fryderyka Chopina  
w Warszawie, Ogród Saski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Pałac Prezydencki w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Stadion Narodowy  
w Warszawie, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, 
Złote Tarasy, Teatr Wielki w Warszawie, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Józefa Oblubieńca w Warszawie,  Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum 
Katyńskie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Ogród Zoologiczny w Warszawie, 
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. 
 
 

Wrocław– miasto na prawach 
powiatu w południowo-zachodniej 
Polsce, nad rzeką Odrą i czterema 
jej dopływami. Jest historyczną 
stolicą Dolnego Śląska, a także 
całego Śląska. 

Wrocław znalazł się wśród 
230 miast świata w rankingu firmy 
doradczej Mercer „Najlepsze 
miasta do życia” w roku 2015 oraz 
jako jedyne polskie miasto został  
w tym rankingu ujęty jako miasto 
wyrastające na centrum biznesowe. 

Wrocław jako jedyne polskie miasto 
znalazł się w pierwszej dziesiątce 
miejsc wartych odwiedzenia  

w rankingu brytyjskiego dziennika The Guardian. 
Atrakcje turystyczne: Panorama Racławicka, Hala Stulecia, Archikatedra św. Jana 

Chrzciciela we Wrocławiu, Park Szczytnicki, Wrocławska Fontanna, Sky Tower, Rynek we 
Wrocławiu, Hala Targowa przy ul. Piaskowej we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
Ratusz we Wrocławiu, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Bazylika św. Elżbiety Węgierskiej we 
Wrocławiu, Iglica, Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Teatr Polski we Wrocławiu, 
Pałac królewski we Wrocławiu, Wieża ciśnień przy alei Wiśniowej we Wrocławiu, Renoma. 

OPRACOWAŁY: 

Marta Trzeciak i Wiktoria Żak z kl. 6c 

 



 

JAK TO ZAPAMIĘTAĆ 
 
Czy za pomocą wyobraźni można zapamiętać wiedzę w łatwy sposób?  W taki, aby zawsze  
przypominała się, kiedy tylko będziesz jej potrzebował? Oczywiście, że  tak! Ale jeśli uczenie się 
kojarzysz z czymś okropnie nudnym, to znaczy, że nie wymyślasz rymowanek ani śmiesznych 
wierszyków, ani nie robisz rysunków. To błąd!  
 
To, co się rymuje, łatwo wchodzi do głowy. Wymyślaj wierszyki!  
 
Wszystko jedno jakiego przedmiotu masz się nauczyć-zawsze rób tak:  
1. Przeczytaj to, co masz umieć. 
2. Podkreśl wyrazy, które musisz zapamiętać.  
3. Przepisz je wszystkie na kartkę i… ułóż wierszyk. Czy ten wierszyk musi mieć sens? Nie! Niech 
będzie absurdalny, śmieszny, dziwny, ale niech się rymuje.  
Pamięć lubi rymowane rzeczy. 
Spójrz na przykłady: 
 Jeziora 
Śniardwy i Mamry jak byk szerokie, 
Hańcza i Drawsko jak wół głębokie. 
 
Bez sensu? Owszem, ale największe i najgłębsze jeziora w Polsce zapamiętasz na zawsze. 
Kręgowce 
Kręgowce-to proste jak słup 
Wszystkie mają kręgosłup! 
Krtań 
Na końcu gardła jest mały drań, 
Który się  nazywa krtań. 
Wielka rafa koralowa 
Wielka rafa koralowa  
Przy Australii ryby chowa. 
 
Czasem ktoś powie coś zabawnego, a tobie nagle chce się śmiać i potem długo pamiętasz jakiś 
wyraz/fakt, bo z czymś ci się skojarzył. Wykorzystaj to w uczeniu się. 
Fotosynteza nie jest dla zwierza! 
 
Zapamiętaj to człowieku: 
Dużo  wapnia znajdziesz w mleku. 
 
Bo to nie jest trudne wcale: 
Co parzyste, to ma parę. 
 
Koty, myszy i słowiki 
To są wszystko rzeczowniki. 
 
Wyświetlaj sobie scenki… 
Jak zapamiętać okropne nazwy skał i ich właściwości? Skojarz je z czymś śmiesznym, zobacz  
w wyobraźni krótkie scenki: 
- Granit- granat  wybucha, a skała ani drgnie, bo jest twarda  [jak granit]. 
- Wapń- biały jak śnieg kościotrup o imieniu wapniak sypie się na pył. 
- Piaskowiec- to dla ziarenek piasku, niestety, grobowiec. 
- Marmur- taki twardy, ze tylko mamrotać ze złości możesz. 
Powtórz kilka razy, a zapamiętasz. 
 



 
Masz kłopot, żeby zapamiętać na przykład kolejność przypadków? 
 
Zrób tak: wypisz je jeden pod drugim i zobacz, że pierwsze litery to MDCBNMW. Podziel je na 
pary. W ten sposób otrzymałeś inicjały. Teraz wymyśl 
śmieszne imiona oraz nazwiska i już umiesz. 
 
MD-Marysia Dyzikiewicz 
CB-Czesia Brodakiewicz 
NMW-Natasza Mulica Warga 
 
Najlepiej wymyśl takie imiona i nazwiska, żeby były 
zgodne z twoim poczuciem humoru. Możesz też stworzyć 
śmieszne zdanie; niech każdy wyraz zaczyna się tak jak 
kolejne przypadki: Magda Dała Choremu Bratu Nowy 
Markowy Wichajster. 
 
I co? Nadal uważasz, że nauka to nuda, smęcenie i beznadzieja? Wszystko zależy od ciebie, 
twojej pomysłowości i poczucia humoru.  
 
                                                                                                                    Marta Trzeciak kl. 6c 
 

 

 

 

MOL KSIĄŻKOWY POLECA NA LATO 
Książki  Marcina Prokopa 
„Jego wysokość Longin” 

Longin mieszka w kuchni (bo jego pokój to właściwie kawałek kuchni, 
w której tata wydzielił dla niego miejsce), uwielbia bawić się resorakami 
(nawet nie mówcie, że nie wiecie, co to jest!), a jego marzeniem jest 
nowiutkie atari (no dobra, tu podpowiedź: to ma joystick  
i można na tym grać w gry). Nie lubi zabawy w chowanego, bo zawsze jakoś 
wystaje – a to głowa, a to ręce, a to nogi. A poza tym zawsze wpakuje się  
w jakieś tarapaty (ale słowo, wcale nie specjalnie!). Na pewno byście się 
dogadali! 

oraz „Longin. Tu byłem” 
 
 Jakimś cudem rodzicom chłopca udaje się dostać paszporty i zorganizować wyjazd  
do rodziny mieszkającej w Paryżu. Podróż pożyczonym samochodem z bardzo ograniczonymi 
środkami finansowymi jest ekscytująca od samego początku - w pamięć zapada szczególnie 
moment przekraczania granicy z NRD. Na zachodzie przed Longinem otwiera się cały, nieznany 
świat barw, smaków i zapachów. Chociaż nie stać go na zakupy w bajecznie kolorowych 
sklepach, może przynajmniej zrobić zdjęcia, by pokazać te cuda chłopakom z osiedla.  
Po powrocie do kraju Longin ponownie wyrusza w drogę - tym razem z babcią  
i wujkiem jedzie na Mazury, gdzie rozkręca swój pierwszy biznes.. 



Końcówkę wakacji wieńczy wyjazd na obóz, gdzie daje się 
zapamiętać jako najbardziej krnąbrny uczestnik. 

Marcinowi Prokopowi udało się stworzyć, czy może 
spisać, historię, która bawi i uczy. Z jednej strony jest śmieszną 
opowiastką o perypetiach i przygodach młodego, 
rozbrykanego, pomysłowego chłopca, z drugiej natomiast 
opowieścią o nieodległych czasach, które urodzonym po 2000 
roku wydają się równie nierzeczywiste jak science fiction.  
Nie ma w książce żadnych złośliwości, lecz próba 
przedstawienia świata, w jakim dorastali rodzice 
współczesnych uczniów podstawówek i gimnazjów. Na końcu 
książki znajduje się nawet ilustrowany słownik słów 
kłopotliwych, takich jak Pewex, kaseta magnetofonowa czy 
ścinki z torcików wedlowskich. 

„Longin. Tu byłem” jest autentycznie zabawną książką, 
którą z przyjemnością przeczytają dorośli, co chwilę 
pokrzykując "Tak było!" Natomiast ich dzieci, momentalnie 
poczują sympatię do wysokiego, wiecznie pakującego się  
w kłopoty Longina, który teraz jest dość poważnym panem  
z telewizji oraz jego nietuzinkowej rodziny. 

Redakcja 

 
Bezpieczne wakacje! 

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, aby wakacje były bezpieczne, przyjemne i udane: 

NAD WODĄ 
Bardzo dużo wakacyjnych wypadków ma miejsce 

nad wodą. Pierwsza zasada jest najważniejsza: zawsze 
wchodzimy do wody tylko pod opieką dorosłych. Muszą być 
w pobliżu, żeby reagować w razie, gdyby coś Wam się 
działo. Ponadto kąpcie się w miejscach tylko do tego 
przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik!  

Jeśli na plaży widzicie czerwoną flagę – oznacza 
ona zakaz kąpieli. Najwidoczniej morze jest tego dnia 
niebezpieczne. Biała flaga – wszystko jest ok, można 
śmiało się pluskać w wodzie.  

Leżycie sobie na ręczniku, opalacie się  
i postanawiacie skoczyć do wody. UWAGA! Rozgrzana skóra + zimna woda może = szok! Dlatego 
wchodzimy do wody powoli, a wodą ochlapujemy się stopniowo, żeby nasz organizm zdołał 
przygotować się na zmianę temperatury. Jeśli już przebywacie w morzu lub jeziorze i poczujecie 
dziwne dreszcze – natychmiast wychodźcie na brzeg i pędem biegnijcie do opiekunów.  
To oznacza, że dzieje się coś niedobrego, możecie stracić przytomność i utonąć! 

Jeszcze inna sytuacja dotyczy korzystania z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, 
kajaków, rowerów wodnych itp. Pamiętajcie, że każdy powinien mieć na sobie kamizelkę 
ratunkową. W razie wpadnięcia do wody pomoże ona utrzymać się na powierzchni. Kamizelki są 
dla wszystkich, bo z wodą nie ma żartów! 
 
 
 
 



                                                      
 

 OPALANIE  
Tutaj też trzeba uważać. Nawet jeśli nie leżycie plackiem na 

plaży, to przecież opalacie się w ruchu. A co za dużo, to nie 
zdrowo. Skóra potrzebuje specjalnych kremów z filtrami 
ochronnymi. Na głowę dobrze jest zakładać jakąś jasna czapkę 
albo kapelusz. Będziecie modnie wyglądać i jednocześnie 
ochronicie głowy przed przegrzaniem, które może być 
niebezpieczne. 
 
 
 

OWADY 
W lecie musimy uważać na osy i szerszenie. 

Uważajcie więc z jedzeniem lodów lub pączków na plaży. 
Jeśli już jecie, to przyglądajcie się każdemu kolejnemu 
gryzowi żeby nie połknąć czasem osy, która przysiądzie 
sobie na przysmaku. Kiedy spotkacie gdzieś gniazdo os, to 
nie rzucajcie w nie kamieniami, nie dotykajcie go, tylko 
uciekajcie jak najdalej. Wściekły rój os lub szerszeni może 
nawet zabić. Jeśli gniazdo jest blisko waszego domu 
powiedzcie o tym rodzicom.  
 
W ZIELONYM LESIE 

Las jest piękny latem, ale często ze względu na gorąco i suszę drzewom grożą pożary. 
Musimy więc im pomóc. Jeśli maszerujemy przez las, to nie zostawiajmy w nim śmieci, zwłaszcza 
szklanych butelek. Padające przez nie promienie słoneczne mogą wywołać ogień.  

Podobnie sprawa ma się z ogniskami. Można je rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych 
do tego miejscach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą. Jeśli rozpalimy ogień w lesie  
i stracimy nad nim kontrolę, to zginie wiele zwierząt, ptaków i drzew. A tego na pewno nie chcecie. 

 
BURZA 

Nie wszyscy boją się burzy, ale ważne jest, aby 
każdy pamiętał, że jeśli zaskoczy nas gdzieś burza, to nie 
chowajmy się pod drzewami. One przyciągają pioruny. Jak 
najszybciej powinniśmy schować się w jakimś budynku, bo 
te posiadają piorunochrony! Można też skryć się  
w samochodzie. Powyłączajcie telefony komórkowe, żeby 
one nie ściągnęły błyskawic! 
 

 
ZGUBY I KOLEDZY 
Zgubiliście gdzieś na plaży rodziców? Nie możecie ich znaleźć? Podejdźcie do ratownika lub 
kogoś dorosłego i poproście o pomoc. Powiedzcie jak się nazywacie, ile macie lat i skąd 
przyjechaliście. Ratownicy przekażą sobie wiadomość za pomocą krótkofalówek, a potem pomogą 
szukać rodziny. Uważajcie także na różnych koloniach i obozach Nie musicie nic nikomu 
udowadniać, że jesteście fajni czy odważni. Jeśli to ma się zakończyć wypadkiem – nie warto! Nie 
bierzcie też niczego do jedzenia gdy częstuje ktoś zupełnie obcy. Lepiej być ostrożnym. 
 

Bawcie, wypoczywajcie, wracajcie cali i zdrowi! 
Redakcja 

 
 



W tym numerze gazetki prezentujemy wiersze uczennic, które 
zostały laureatkami Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego 
„Zostań Mistrzem Słowa”. Maja Grucela zajęła II miejsce, a Oliwia 

Pawłowska wyróżnienie i Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

 
 
 
Czarna Owca 
 
Tomek to w rodzinie czarna owca, 
i bardzo słaby z niego łowca. 
Raz na polowaniu gdy dostrzegł dzika, 
zaczął trząść się jak osika. 
 
Ale to nie wszystkie jego wpadki. 
pewnego dnia zjadł z opakowania wszystkie czekoladki. 
Chłopak w gorącej wodzie kąpany, 
przez kolegów nie jest poważnie traktowany. 
Koledzy mówią, że jest dziwakiem, 
a on po prostu chodzi swoim szlakiem. 
 
                                       Oliwia Pawłowska kl. 5c 
 
 
 
 
 

 
Szczur Jacek 
 
Dawno, dawno temu, w domu państwa Gacek 
mieszkał sobie spokojnie pewien szczurek Jacek. 
Od jakiegoś czasu w tym domu źle się czuł, 
bo pewien duży kot, często psem go szczuł. 
Miał z nim na pieńku, był dla niego solą w oku, 
musiał siedzieć jak mysz pod miotłą od świtu do 
zmroku. 
Nie chciał tak żyć, lecz co zrobić miał? 
Nawet wyjść z dziury panicznie się bał. 
Pewnego razu, gdy drzwi były otwarte w holu, 
chwycił wiatr w żagle, szukaj go jak wiatru w polu. 
 
                                         Maja Grucela kl. 6a 
 

 

GRATULUJEMY!!! 

 



NA WESOŁO 
 Czym czerwona róża różni się od czerwonej skarpetki? 
- 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. 
 

 
 

Kalendarium wakacyjne 
Lipiec 
 
15.  Dzień bez Telefonu Komórkowego 
25.  Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
 
 
 

 
Sierpień 
 
1.  Narodowy Dzień Pamięci Powstania  
     Warszawskiego 
12.  Międzynarodowy Dzień Młodzieży  
19. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 
23.  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu                      
       i Stalinizmu 
28.  Święto Lotnictwa Polskiego 

                                                        31.  Dzień Solidarności i Wolności 
Redakcja 


