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Witaj szkoło 
          Inauguracja nowego roku szkolnego 
rozpoczęła się 1 września o godzinie 800 mszą 
w kościele p.w. św. Judy Tadeusza, w której 
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz 
rodzice. Po mszy wszyscy udali się do szkoły 
na spotkanie w sali gimnastycznej, gdzie pani 
dyrektor Dorota Rząsa powitała 
zgromadzonych oraz uczciła minutą ciszy 77. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Następnie pani dyrektor przedstawiła nowych 
nauczycieli, powitała pierwszoklasistów  
i życzyła wszystkim udanego nowego roku 
szkolnego.  
           Po części oficjalnej nastąpiła długo 
oczekiwana przez uczniów chwila: krótkie 
spotkanie klasowe z wychowawcami w salach. 
  
 

 

 
 

Mały wolontariat 
            Klasa II c, wraz z wychowawczynią 
p. Małgorzatą Korczykowska, przystąpiła 19 
września 2016 roku do ogólnopolskiego 
programu - Mały Wolontariat.  
        Zachęciła nas do tego sama twórczyni 
przedsięwzięcia- Joanna Krzyżanek, znana 
i uwielbiana pisarka książek dla dzieci i autorka 
wielu programów edukacyjnych.  
Gościa powitała pani dyrektor Dorota Rząsa. 
W obecności pani Joanny podpisaliśmy 
odpowiednie dokumenty i wysłuchaliśmy 
wykładu na temat pomagania  i czynienia 
dobra. Potem były warsztaty plastyczne, na 
których wykonaliśmy przepiękne serca 
z odcisków naszych dłoni.  
           Do współpracy dołączyła klasa II es 
z wychowawczynią p. Magdaleną Ślęczkowską 
oraz Szkolne Koło Caritas wraz z opiekunem - 
panią dyrektor Izabelą Marczydło.  

  
 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego
              W dniu 20.09.2016r. odbyła się krótka 
autoprezentacja kandydatów na 
przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.  
Uczennice, wraz ze swoimi sztabami 
wyborczymi, przedstawiały program na forum 
szkoły. Zawierał on ciekawe przedsięwzięcia, 
innowacje oraz zmiany, które chciałyby 
wprowadzić w życie społeczności 
uczniowskiej.  
          Tydzień później, tj. 27.09.2016 r. odbyły 
się wybory. Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Gabriela Superson 
z klasy 6a, zastępcą zaś wybrano Julię Goryl 
z klasy 6b.  

  

 

Otrzęsiny klas 4 
            04.10.2015 r. odbyła się dyskoteka  
z okazji Dnia Chłopaka połączona 
z otrzęsinami klas 4. Otrzęsiny rozpoczęły się  
o godzinie 1630 i prowadzone były przez 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod 
opieką pani Moniki Szaro. Przygotowano wiele 
zabawnych konkurencji, którym uczniowie klas 4 
starali się sprostać, by móc wstąpić w poczet 
żaków i należeć do starszej braci uczniowskiej.  
           Po otrzęsinach rozpoczęła się dyskoteka 
z okazji Dnia Chłopaka, którą prowadził 
niezawodny Dj. Macio. 

Pasowanie na ucznia 
            27 października 2016 r. odbyła się w naszej szkole miła uroczystość - „Pasowanie na 
ucznia”. Uczestniczyło w niej 47. uczniów klas pierwszych oraz wielu gości. W pierwszej części 
spotkania pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności, co pozwoliło im przekroczyć tajemnicze 
bramy: „Czytania”, „Pisania” i „Liczenia”. Po części artystycznej nastąpił najważniejszy punkt 
uroczystości – ślubowanie i pasowanie. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Dorota Rząsa. 
           Na zakończenie dzieci i rodzice uczestniczyli we wspólnej zabawie pełnej tańca  
i konkursów. Wszystkim dopisywał doskonały humor. 
 

  



 
 

„Z przysłowiami za pan brat” 
Wyróżnienie zdobyła reprezentacja szkoły w składzie: Julia Goryl, Kornelia Filip, Weronika Strug, 
Dominika Rechtoń, Marta Trzeciak. 

Finał akcji SportGeneracja 
Nasza szkoła zajęła III miejsce, za które została ufundowana nagroda w postaci bonu na sprzęt 
sportowy w wysokości 2000 zł. 

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
II miejsce - Patrycja Śliwa z klasy 6c  
IV miejsce – Sebastian Kulig z klasy 6a 

Gra turystyczna ABC „Zapytaj o atrakcje turystyczne w Rzeszowie” 
I miejsce zajęli uczniowie klasy 4a. 

„Legendy z naszej przeszłości” 
II miejsce – Inga Lewandowska klasa 6b 
III miejsce – Julia Goryl klasa 6b 
Wyróżnienie – Bartosz Bogusz z klasy 5a 
 
 

 

W tym numerze gazetki prezentujemy legendę 
Ingi Lewandowskiej z klasy 6b, która zajęła II miejsce  

w Międzyszkolnym Konkursie „Legendy z naszej przeszłości”. 

Wieczna miłość 

Dawno temu, gdy Rzeszów był jedynie malutkim miasteczkiem, historia ta miała miejsce. 
Księżyc w pełni świecił wysoko na niebie, a srebrne gwiazdy migotały radośnie, kiedy pewien 
młody człowiek wracając z podróży musiał przez rzekę Wisłok się przedostać.  
- Dawno w mym mieście rodzinnym nie byłem – rzekł do siebie, przyglądając się tafli wody Nagle 
obce dźwięki usłyszał obok siebie, więc zląkł się ogromnie. Obrócił się i zobaczył dziewczynę 
również wpatrującą się w wodę. Urodę miała nienaganną. Długie, bujne włosy opadały łagodnie 
po obu stronach jej twarzy spowitej mrokiem nocy. Gdy przypatrywał się jej, obróciła się w jego 
stronę spoglądając na niego dużymi, błękitnymi oczami, w których same gwiazdy odbijać się 
zdawały. 
-Kim jesteś? – zapytał speszony piękną urodą dziewczyny. Milczała.  
-Po co przychodzisz tutaj o tak późnej godzinie? – zapytała. 
-Chciałem przedostać się na drugą stronę… - odparł – lecz łódź, którą przywiązałem kiedyś do 
rosnącego nad wodą drzewa zniknęła.  
-Możesz popłynąć na mojej łodzi zaproponowała.  
 -Dziękuję Ci… - odparł, wpatrując się w świecące oczy urodziwej dziewczyny. Biorąc go za rękę 
podeszła do łódki zaczepionej niedaleko brzegu. Drobnymi dłońmi rozwiązała supeł na linie, którą 
tamta była przywiązana. Weszła do środka, a drewniana łódź zakołysała się niespokojnie. 
- Teraz Twoja kolej – gestem ręki zaprosiła go do środka. Posłusznie wszedł na pokład. Siedzieli 
obok siebie w kołyszącej się leciutko łódce, przyglądając się sobie nawzajem. 
-Wy, ludzie, od zawsze mnie fascynujecie. Jesteście takimi ciekawymi istotami… 



- Czyli Ty… nie jesteś człowiekiem? – zapytał Stanisław zdziwiony. Wziął wiosła do rąk i zaczął 
poruszać nimi powoli, wpędzając łódkę w ruch. 
 - Jestem rusałką, władczynią tej rzeki – odparła cicho, oglądając się dookoła, jakby chciała, by 
nikt jej nie usłyszał – Nazywam się Rinea.  
Płynęli rozmawiając i przyglądając się sobie nawzajem. Łódź powoli uderzyła o brzeg.  
- Dziękuję bardzo – powiedział Stanisław, kłaniając się nisko i wychodząc ze środka. 
- Zaczekaj! – krzyknęła dziewczyna, łapiąc go za dłoń – Popatrz na księżyc… Jest piękny, 
prawda?  
- Tak, jest cudowny – odpowiedział. Istotnie tej nocy księżyc był przepiękny. Świecił mocnym 
blaskiem, odbijając się w wodzie.  
- Weź tę łódź. I obiecaj mi, że nawet gdy umrę, będziesz dobrze ją pożytkował. I zawsze, gdy 
będziesz patrzył na księżyc, pomyślisz o mnie. Dobrze?  
- Tak… - powiedział – Dobrze… 
- Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, możemy patrzeć na ten sam księżyc. Moglibyśmy nie móc 
się spotkać, lecz na niego patrzylibyśmy razem. To trochę tak, jakbyśmy byli przy sobie… Idź już 
do rodziny, ja przywiążę łódkę za Ciebie. Do zobaczenia! Do zobaczenia przy następnej pełni. 
Stanisław długo nie mógł zapomnieć o tym magicznym spotkaniu. Czas do kolejnej pełni zdawał 
mu się ciągnąć w nieskończoność. Gdy wreszcie zmierzch uprawnionego dnia nastał, pobiegł nad 
rzekę. Po drugiej stronie zobaczył ją. Siedziała skulona nad wodą, jak ostatnio. Jej oczy nadal 
świeciły tajemniczym blaskiem. Podniosła głowę do góry i zobaczyła go, machając dłonią. On sam 
wsiadł do łódki i podpłynął do niej.  
- Bałam się, że się nie zjawisz – powiedziała, gdy tylko znalazł się po drugiej stronie brzegu. 
- Nie mógłbym tego zrobić –odpowiedział, siadając na trawie, tuż obok niej.  
- Cieszę się, że tutaj jesteś . Już dawno nie rozmawiałam z żadnym człowiekiem. Mogę wychodzić 
na powierzchnię tylko przy pełni księżyca, a o tak późnej godzinie ludzie nie mają w zwyczaju się 
tutaj zjawiać.  
- Ja będę tutaj przychodził przy każdej pełni, by Cię zobaczyć – odparł, swoje usta przybliżając do 
jej różowych warg. Dziewczyna oparła swoje ręce na jego ramionach, całując go namiętnie. Byli 
tak zaskakująco blisko siebie, ich spojrzenia zetknęły się.  
- Przepraszam… -powiedział, zauważając rumieńce na jej policzkach.  
- Nie przepraszaj… Nie przepraszaj, tylko mnie kochaj… Nie zapomnij o mnie. 
- Nie zapomnę, nigdy… - odparł cicho – Obiecuję…  
Lata mijały, przeminęła też młodość. Przy każdej pełni Stanisław przypływał, by spotkać się  
z Rineą. Jednak z czasem dorosły już mężczyzna zmuszony był wyjechać do pracy daleko poza 
miasto. Mimo to co noc patrzył w niebo, patrzył na księżyc. Tak dawno się nie widzieli, minęły 
dziesiątki lat… Wierzył, że Ona też patrzy. Wierzył, że pamięta. Wierzył, że kocha.  
- Rzeszów to Twoje rodzinne miasto, prawda? – zapytał go pewnego razu przyjaciel.  
- Tak, tam się urodziłem – pokiwał głową.  
- Dowiedziałem się dzisiaj, że ktoś wpuścił chemikalia do głównej rzeki, Wisłoka – odpowiedział 
tamten – Pomyślałem, że z racji, że spędziłeś tam większość życia może Cię to zaciekawić.  
Nie żegnając się z przyjacielem wybiegł, pozostawiając wszystko. Biegł szybko, by jak najprędzej 
znaleźć się nad rzeką. Mimo jego starań, czas mijał nieubłaganie. Minęły godziny, nim znalazł się 
w Rzeszowie. Dobiegł do brzegu i zaczął rozglądać się dookoła. Zauważył ją. Serce stanęło mu  
w piersi, gdy pochylił się nad jej ciałem.  
- A jednak pamiętałeś… - powiedziała, otwierając lekko oczy. Blask w nich zniknął, stały się puste. 
Prócz tego nic się nie zmieniła. Była tak samo piękna i młoda jak niegdyś.  
- Nie możesz mnie nie opuścić…  



- Nie opuszczam Cię – drżącą rękę położyła na jego ramieniu – Już na zawsze zostanę w Twoim 
sercu…  
- Na zawsze – opowiedział.  Pogrążyli się w pocałunku. Pocałunku, który rozdzielił ich istnienia na 
wieczność. Siedział na ziemi, całując martwą dziewczynę. Powoli podniósł się, spoglądając na nią. 
Nagle jej ciało zniknęło, pod warstwą niebieskiej mgły. Już jej nie było, nie na tym świecie.  Wsiadł 
do łodzi, niegdyś należącej do niej. Płakał, nie musiał tego ukrywać. Płacz pomagał. Przynosił 
ulgę. Wielką ulgę.  Spojrzał na księżyc. Była pełnia, tak jak wtedy, gdy się poznali. Jednak nawet 
on zdawał się nie świecić tak jasno, jak wtedy. Wszystko pogrążone było w żałobie. „Niezależnie 
od tego, gdzie jesteśmy, możemy patrzeć na ten sam księżyc. Moglibyśmy nie móc się spotkać, 
lecz na niego patrzylibyśmy razem. To trochę tak, jakbyśmy byli przy sobie” – przypomniał sobie 
słowa dziewczyny.  
- Wierzę, że patrzysz na niego, stamtąd, gdzie teraz jesteś… - powiedział, przyglądając się 
nocnemu niebu – Chodź nie możemy się spotkać, to czuję się tak, jakbyśmy byli obok siebie. Tak, 
jak niegdyś. Obiecuję wykorzystać podarek od Ciebie – wskazał na łódkę.  
Mężczyzna postanowił przewozić ludzi na drugi brzeg, pomagając im, tak, jak kiedyś 
Rinea  pomogła jemu. Opowiadał im przy tym swoją historię. Po jego śmierci ludzie postawili mu 
pomnik, by tak jak on nie zapomniał o niej, inni nie zapomnieli o nim. Wierzyli, że ta dwójka 
spotkała się ponowie. Że nawet bariera śmierci była niczym, dla wiecznej miłości… 

 

 

Pani Joanna Krzyżanek to znana i uwielbiana, przez małych 
 i dużych, pisarka książek dla dzieci i autorka wielu programów 
edukacyjnych.  

Redakcja: Jak to się stało, że zaczęła Pani pisać dla dzieci? 
Pani J. Krzyżanek: Babcia schowała mój zeszyt z pierwszym 
opowiadaniem, obawiała się, że go ktoś wyrzuci. Oddała mi go, gdy 
byłam starsza.  
Redakcja: Skąd Pani czerpie pomysły na postacie do swoich 
książek? 
Pani J. Krzyżanek: Najwięcej pomysłów rodzi się w mojej głowie, 
gdy jeżdżę na rowerze. 
Redakcja: Jak długo pisze się książkę? 
Pani J. Krzyżanek: Czasem 2 godziny, czasem rok. 
Redakcja: Gdyby miała się Pani znaleźć w jednej ze swoich książek, to w której i dlaczego w tej? 
Pani J. Krzyżanek: Czasem w kurniku przy ulicy Krzywej, ale najbardziej w tej, której jeszcze nie 
napisałam. 
Redakcja: Jakie niespodzianki szykuje Pani teraz dla swoich czytelników? 
Pani J. Krzyżanek: Książkę o dobrych manierach, o domu z pająkami, o pierwszej pomocy, 
matematyce i chemii. 
Redakcja: Kto jest Pani ulubionym pisarzem?  
Pani J. Krzyżanek: Lew Tołstoj. 
Redakcja: Jaka jest Pani ulubiona potrawa i owoc? 
Pani J. Krzyżanek: Lubię tartę ze szpinakiem i odrobina białego sera oraz jabłka. 
Redakcja: Gdzie znajduje się Pani ukochane miejsce na ziemi? 
Pani J. Krzyżanek: Tam, gdzie jest wszystko białe. Moje mieszkanie. 
Redakcja: Co chciałaby Pani robić na emeryturze? 
Pani J. Krzyżanek: Nic albo opiekować się sadem jabłkowym. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. 
W. Fimiarz, E. Nalepa, K. Woźniak, E. Jurczyńska z 5c 



MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ 

 

HISZPANIA 
Wyjazd do Hiszpanii na pewno by Ci się spodobał. Mógłbyś 
podziwiać pokazy gorącego flamenco i piękne, kolorowe 
stroje tancerzy!  Hiszpanie są znani z organizowania 
słynnych walk ludzi z bykami - corridy. Toreadorzy, ubrani   
w specjalne stroje, drażnią byki żółto-różowymi płachtami,  
a tłum wiwatuje! 

WŁOCHY 
Jeżeli kiedyś pojedziesz do Włoch, koniecznie zatrzymaj się          
w Wenecji. To miasto słynie z kanałów, po których można 
poruszać się gondolą. Dla turystów to niebywała atrakcja, dla 
mieszkańców już normalność. Wenecja jest idealnym 
miastem dla zakochanych.  

HOLANDIA 
W przeszłości holenderskie  wiatraki napędzały pompy, które 
osuszały ziemię. Po co Holendrzy musieli ją osuszać? 
Mieszkali w małym kraju. Co roku wydzierali ziemię morzu.  
Osuszali ogrodzone fragmenty wody: sztuczne jeziora, rzeki. 
Po raz pierwszy zastosowali do tego wiatraki w XV wieku. 
 

ROSJA 
Moskwa to stolica Rosji. Jest jedną z największych stolic 
świata. Ma 10 milionów mieszkańców. Są w niej różne 
wspaniałe zabytki, np. najwyższa i najstarsza Wieża 
Spasska ze słynnym zegarem.  
W centrum miasta na Kremlu, zamieszkiwali  kiedyś  
książęta moskiewscy, następnie  carowie rosyjscy. W tym 
niezwykłym miejscu zobaczysz piękne kościoły i pałace.  
 

 

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

 

 



KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO 
Na jesienne wieczory polecamy tym razem: 

W. Bruce Cameron 
MISJA NA CZTERECH ŁAPACH 

POWIEŚĆ DLA LUDZI 
Główny bohater to smutny, zagubiony kundelek, który                                                                 

odradza się po krótkim i smutnym życiu. Jest ślicznym                                                    
złotowłosym szczeniakiem, który trafia do ośmioletniego 
Ethana. Jako Bailey staje się ukochanym pupilem całej rodziny  
i odkrywa czym jest prawdziwa miłość, a niezwykła więź połączy oboje 
na zawsze. Bailey szczęśliwie dożywa starości i odchodzi z tego 
świata w poczuciu wypełnienia misji. Jednak ponownie jako szczeniak 
musi pokonać kolejne psie wyzwania. Bailey, chociaż ma nowych 
właścicieli i inne imię, nadal pamięta chłopca, który uczynił go 
szczęśliwym. Teraz już wie, że to nie koniec jego podróży i musi odkryć cel życiowej misji. 

Czy uda mu się odnaleźć drogę do ukochanego przyjaciela i poznać wreszcie swoje 
przeznaczenie? 

Guillaume Prevost 
KSIĘGA CZASU 

Rzeźbiony kamień 
Od wielu dni ojciec Sama nie daje znaku życia. Nie ma co 

owijać w bawełnę: po prostu zaginął. Chłopak szuka jakichkolwiek 
wskazówek, które wyjaśniłyby mu, co się wydarzyło, i odkrywa tajemne 
przejście, a potem dużą czerwoną księgę oraz dziwny rzeźbiony 
kamień. Kiedy Sam bada kamień, zostaje przerzucony… o kilkaset lat 
wstecz na niewielką wyspę, której mieszkańcy szykują się właśnie do 
obrony przed wikingami! 

Sam wyruszył właśnie w jedną z najbardziej niesamowitych, ale              
i groźnych podróży w swoim życiu. 
 

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

Joanna K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne 
Harry Potter i przeklęte dziecko 

Jesteś fanem Harre’go Pottera? Jeśli tak to mamy dla Ciebie 
świetną wiadomość!  

Niedawno (tj. 22.10.16.) ukazała się polska premiera 8 części 
cyklu Harry Potter pt. „Harry Potter i przeklęte dziecko”. Autorką  
7 części jest J.K.Rowling, natomiast 8 część napisała wraz  
z reżyserem Johnem Tiffanym oraz scenarzystą Jackiem Thornem. 
„Harry Potter i przeklęte dziecko” nie jest, tak jak poprzednie części, 
napisana prozą, tylko w formie scenariusza. Premiera przedstawienia 
teatralnego odbyła się 30 lipca 2016 w Palace Theatre w Londynie.    

Po przeczytaniu tej książki na pewno nie będziecie zawiedzeni. 
Emocje trzymają, aż do ostatniej strony. Gorąco polecam. 

Kornelia Filip 6b 

 

 



ZNACZENIE IMION 
 
 

 

Agnieszka 

Pochodzi od greckiego słowa hagneia 
 i oznacza: czystość, bez skazy, świętość. 

Aleksandra 

Imię to wywodzi się od męskiego imienia 
Aleksander. Pochodzi ono od greckiego słowa 
aleksandros (obrońca ludzi). Imię Aleksandra  
w Polsce weszło do użycia około XIV wieku. 
Imię spopularyzował Henryk Sienkiewicz 
nadając je bohaterce „Potopu”. 

Anna 

Żeńskie imię  pochodzące z języka 
hebrajskiego od słowa channah (wdzięk, łaska). 
Imię Anna oznacza kobietę miłą, łagodną  
i przyjemną.  

Beata 

To imię pochodzenia łacińskiego, od słowa 
beata (błogosławiona, szczęśliwa). Oznacza 
osobę, której się szczęści, dobrze wiedzie lub 
która jest bogata. 

Cecylia 

Jest to imię, które pochodzi od łacińskiego 
słowa caecus, które oznacza: ciemny, ślepy, 
wątpliwy. Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu 
Caecilius lub Caecilianus. 

Dominika 

Imię pochodzenia łacińskiego, od słowa 
dominicus – Pański, należący do Boga.  

 

 
 
Adam 
Imię to pochodzi z wielu źródeł: z języka 
Hebrajskiego Adam( ludzie) lub adchamach 
(ziemia), sumeryjskiego ad-mu (stworzony,  
zrodzony, dziecko). Pierwszy człowiek 
stworzony przez Boga. 
  
Adrian 
 
Jest pochodzenia łacińskiego. Oznacza ono 
osobę z miasta Adria. W przeszłości kilku 
sławnych cesarzy nosiło to imię. 
 
 
Aleksander 
 
Wywodzi  się od greckiego aleksandros. Składa 
się z: Alekso czyli broni się i andros czyli 
mężczyzna, mąż. Imię oznacza  obrońcę ludzi. 
 

Bartosz 
 
To polska forma imienia Bartłomiej. Możliwe ze 
pochodzi od imienia Bartodziej.  
 
Dominik 
 
Imię łacińskie oznaczające mężczyznę 
poświęconego Bogu.  
 
Dawid 
 
Jest to imię pochodzenia hebrajskiego. 
Oznacza dowódcę, opiekuna. 
 

                     Przygotowały: 
     A. i W. Żak oraz M. i W. Trzeciak z kl. 6c 

 
 

 

 

 

 



ZDROWE  RYMOWANKI 
„Ten  kto je banany jest często roześmiany, 
Kto  je cytryny, ma dużo witaminy, 
 Kto je kalafiory, ma energii zapas spory, 
 Kto jabłka zajada, tego choroba rzadko dopada,   
 Kto je cebule, ten ma siły, by rzucać kule, 
 A kto je winogrona, tego nikt nie pokona. 
 Cóż, warzywa i owoce mają czarodziejskie moce. 
 Kto je warzywa, tego buzia jest szczęśliwa, 
 A kto je  je, temu pracować się chce, 
 Więc jedzcie dzieci warzywa jak leci!” 
 

 
 „Jedz owoce i jarzyny 
 W nich mieszkają witaminy. 
 Kto je sobie lekceważy 
 Musi chodzić do  lekarzy.” 
 
 
„Kiedy ktoś ma brudne ręce 
 I rękami tymi je, 
 Czy powiecie, że to zdrowie, moi drodzy? 
 Bo ja nie!” 

 

 

 

„Wszyscy o tym dobrze wiecie, że zdrowie 
jest najdroższe na świecie. 
Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. 
Jeść warzyw i owoców wiele, bo to   
Nasi przyjaciele. 
Marchew, jabłko i malinka 
Zaraz uśmiechnięta minka. 
Ja stosuję te zasady, rosnę  
Zdrowo bez obawy.”   
 

„Ten kto jabłka często jada, 
Tego lekarz  rzadko bada. 
Czy to chłopak czy dziewczyna, 
Zawsze ważna witamina.”      
 

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

 

 



              NA WESOŁO 
Jaś i jego mama w podróży 
- Jasiu, spójrz! Jaki piękny las! -mówi mama. 
- Mamo, co ja mam tam widzieć?! Drzewa wszystko zasłaniają! 
 
Mucha w zupie  
 - Kelner, mam muchę w zupie – skarży się oburzony klient. 
 - Proszę się nie martwić! Pająk z drugiego dania ją załatwi. 
 
Jaś i policjant 
Do Jasia łowiącego ryby nad rzeką przychodzi policjant. 
- Chłopcze, tu nie wolno łowić ryb! Będziesz musiał zapłacić  mandat!  
- Ależ ja wcale nie łowię ryb! Ja uczę robaka pływać.  
- A jednak będziesz musiał zapłacić mandat! – upiera się policjant.- Ten robak    
  nie ma stroju kąpielowego! 

 

Wisła czy San? 
Nauczyciel pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Wisła czy San? 
- Oczywiście, Wisła. 
- Doskonale, a czy wiesz, o ile  dłuższa ? 
- Dokładnie o dwie litery. 
 

OPRACOWAŁY:  Wiktoria Żak i Weronika Trzeciak z kl.6c 

 

 

1              
2              
  3            
    4          
 5             
    6          
   7           
     8         

 

1.Pierwsza stolica Polski? 
2.Imię obecnego Prezydenta Polski? 
3.Ostatnim królem wolnej ……………………… był Stanisław August Poniatowski. 
4.Region Polski, w którym jest najwięcej jezior? 
5.Zachodni sąsiedzi Polski? 
6.  ………………………Dąbrowskiego. 
7. II  ………………………światowa. 
8.Obecna stolica Polski? 

Nikola Stanowska, Wiktor Sieńko – klasa 6b 
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1.Dzień Wszystkich Świętych. 
2.Dzień Zaduszny 
8.Dzień Zdrowego Śniadania 
9.Dzień Wynalazcy 
11.Narodowe Święto Niepodległości 
13. Dzień Niewidomych 
14. Dzień Seniora 
19. Dzień Filozofii 
21. Dzień Telewizji, Dzień Żywności i Pozdrowień 
25. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
28. Dzień bez zakupów 
30. Andrzejki 
 

   

      GRUDZIEŃ 

     4. Barbórka 
     6. Mikołajki 
     21. Pierwszy dzień zimy 
     24. Wigilia 
     25. Boże Narodzenie ( dzień pierwszy) 
     26.Boże Narodzenie (dzień drugi) 
     31. Sylwester 

 

 Opracowały: Aleksandra Żak i Marta Trzeciak 6c 
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