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WIECZORNICA PATRIOTYCZNA „POLSKA OJCZYZNA NASZA” 

            Dnia 7 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość, 

wieczornica patriotyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Dyrektor 

Dorota Rząsa powitała licznie zebranych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów i mieszkańców osiedla, 

m.in. Ks. Józefa Stanowskiego, Proboszcza Parafii pw. św. Judy Tadeusza, pana Władysława Finiewicza, 

Przewodniczącego Spółdzielczej Rady Osiedla Kmity, pana Stanisława Rusznicę, Sekretarza Rady 

Nadzorczej RSM, pana Roberta Grzesika oraz pana Karola Drozda, Radnych Samorządowej Rady Osiedla 

Kmity, panią Monikę Werelusz-Wołcz, Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP16,  panią Annę Urban, 

Przewodniczącą Osiedlowego Klubu Seniora oraz przypomniała o historii i tradycjach naszej 

ojczyzny.  Pani dyrektor zwróciła również uwagę, na fakt, że ta rocznica zobowiązuje nas do szczególnego 

przeżycia tego święta. Podczas wieczornicy uczniowie naszej szkoły przybliżyli wszystkim wydarzenia  

i postaci, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Usłyszeliśmy wspaniałe wiersze i piękne pieśni 

patriotyczne oraz zobaczyliśmy wzruszający teatr cieni zaprezentowany przez uczniów klas 4. Drugą 

częścią wieczornicy był koncert Młodzieżowej Grupy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod 

kierunkiem Anny Czenczek. Młodzież w śpiewający sposób ukazała nam zarówno trudne, jak i piękne karty 

naszej historii. Koordynatorem uroczystości był pan Krzysztof Korczykowski. 
 

  

 
 



Rekord dla Niepodległej 

              Nasza szkoła odpowiedziała na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej i Rady Dzieci  

i Młodzieży przy MEN.  9 listopada podczas specjalnego spotkania w sali gimnastycznej, punktualnie  

o godzinie 11:11, uczniowie  

i nauczyciele wspólnie odśpiewali 

„Mazurka Dąbrowskiego”. 

           Część oficjalną poprzedziło 

wystąpienie pani dyrektor Doroty 

Rząsy  oraz przemarsz szarej 

piechoty i przemówienie Józefa 

Piłsudskiego, w którego wcielił się 

uczeń klasy 8a – Sebastian Kulik. Po 

odśpiewaniu hymnu i zakończeniu 

części oficjalnej, nastąpiło rozdanie 

nagród za udział w konkursach 

niepodległościowych. 
 

Poczytajki z Joanną Krzyżanek 

               22 listopada odbyły się kolejne bardzo atrakcyjne Poczytajki. Na początku spotkania pani 

Małgorzata Korczykowska powitała wszystkich zebranych (a była to zawrotna liczba 66 dzieci i 13 

dorosłych) i przekazała głos pani dyrektor Dorocie Rząsie, która przedstawiła gościa honorowego- panią 

Joannę Krzyżanek. Pani pisarka 

opowiedziała nam o sobie, a potem  

w piękny sposób zaprezentowała 

najnowszą swoja książkę pt. „Ignacy 

Ziółko gotuje – warzywa”. Uczestnicy 

dowiedzieli się dlaczego jednak trzeba 

jeść warzywa. Swoją opowieść 

uatrakcyjniała bardzo śmiesznymi 

zabawami. Potem stało się coś 

niesamowitego, do sali 117 wniesiono 

ogromny gar z ziemniakami 

ugotowanymi w koszulkach. Pani Joasia 

pokazała zebranym jak jada się takie 

ziemniaczki w Poznaniu i, po 

„wysypaniu się” z sali na korytarz, 

wszyscy zaczęli ucztować. Był to 

wspaniały piknik, każdy brał ziemniaka, sól i masełko, siadał i zajadał. Nad całością czuwały jak zwykle 

niezawodne panie Małgorzata Korczykowska, Krystyna Pokrywka i Aldona Akwarska- Stanisz.  
 

Świąteczne poczytajki 

           13 grudnia zorganizowane zostały świąteczne „Poczytajki”, na 

które przybyło  32 osoby. Spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolęd. 

Pani Małgorzata przeczytała „Święta w Bullerbyn” Astrid Lindgren,  

a później wszyscy rozmawiali o tradycjach świątecznych w różnych 

krajach. Pani Aldona przygotowała piękną prezentację o krajach św. 

Mikołaja (Turcji i Laponii). Dzieci dowiedziały się także o tym, że nie 

we wszystkich krajach Mikołaj przynosi prezenty. Na przykład we 

Włoszech podarki podrzuca… wróżka Befana. Pani Krystyna przeczytała 

zabawną książkę „Goście na Boże Narodzenie” Svena Nordqvista,  

z której uczestniczący w „Poczytajkach” dowiedzieli się jak ważna jest 

obecność drugiego człowieka. 

          Później wszyscy łamali się też opłatkiem, składali sobie życzenia  

i jedli pyszności przygotowane przez rodziców. Pachniało piernikami  

i bakaliami.   



Szkolne spotkania wigilijne 

             20 grudnia o godz. 18:00 odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne. Uczestniczyło w nim całe 

grono pedagogiczne, reprezentanci klas, rodzice należący do trójek klasowych oraz przedstawiciele lokalnej 

społeczności. Imprezę poprowadzili Martyna Ślemp oraz Filip Wolny. Na początku mieliśmy przyjemność 

wysłuchać przemówienia Pani Dyrektor oraz przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani 

Bożeny Kuśnierz. Następnie przyszedł czas na przedstawienie jasełkowe pt. "Cud dobrego uczynku"  

w reżyserii pani Darii Grabek i pani Pauliny Kapanowskiej. Na scenie wystąpili uczniowie klas 6, 7 i 8 oraz 

- co było niespodzianką i niemałym zaskoczeniem dla publiczności - kilku pracowników szkoły, 

przedstawiając fragment „Opowieści wigilijnej”. O oprawę muzyczną przedstawienia zadbała pani Ewa 

Drewniak wraz ze szkolnym chórem. Po wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego i podzieleniu się opłatkiem 

przyszedł czas na wspólne biesiadowanie. Delektując się tradycyjnymi świątecznymi daniami, mieliśmy 

przyjemność słuchać kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły, których do występu przygotowała pani 

Anna Czenczek.  

           Natomiast 21 grudnia 2018 r. odbył się w naszej szkole świąteczny apel. Po uroczystym powitaniu, 

głos zabrała pani dyrektor Dorota Rząsa, która złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W części 

artystycznej zaprezentowały się klasy III. Dzieci, pod kierunkiem wychowawców: pani Aldony Akwarskiej–

Stanisz, Katarzyny Kawałek, Elżbiety Magierskiej-Walani i Krystyny Pokrywki,  przygotowały „Jasełka”  

 i pięknie je przedstawiły. Po części artystycznej nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

rozstrzygniętych konkursów i akcji. Bardzo wzruszającym momentem było wystąpienie pani pedagog Anity 

Koczwary–Malec, która podsumował tegoroczną akcję „Szlachetna paczka” i odczytała list, który 

obdarowana rodzina napisała do wszystkich darczyńców z naszej szkoły.  Dzięki tym słowom 

podziękowania wszyscy przekonali się, że warto pomagać i to nie tylko w święta. 

          Były to niewątpliwie bardzo przyjemne chwile wprowadzające w atmosferę Bożego Narodzenia.   

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkolny konkurs „Symbole narodowe” 

I miejsce - Helena Kaniuch  klasa 1a, Jagoda Podsiadlik klasa 2b 

II miejsce - Jakub Zięba klasa 1b, Weronika Łazarz klasa 3b 

III miejsce - Mikołaj Miąsik  klasa 1b, Szymon Samojednik  klasa 2b 

Wyróżnienia - Karolina Leńczuk  klasa 1a, Dominik Kapusta  klasa 1b, Bartosz Brożyna  klasa 1b, 

Dominika Dudek  klasa 2a, Maja Migut  klasa 3a, Aleksandra Molenda  klasa 3a 

Szkolny konkurs „Polska, moja ojczyzna” 

I miejsce:  Maja Migut   3a  

II miejsce: Weronika Łazarz  3b  

III miejsce: Kamila Kulak  3b  

Wyróżnienie:  Radosław Pożarycki  2c  i Patryk Ciurewicz  2a  

„Polska, Moja Ojczyzna”- wyniki konkursu  dla dzieci z klas autystycznych 

I miejsce - Patryk Niemiec 3 es, Marcin Magda 3 es 

II miejsce - Martyna Gaweł 3 cs, Miłosz Gosztyła 3 es, Jakub Smyk klasa 3 cs 

VI Dyktando Niepodległościowe  

Klasy  4 i  5  

Nowak Julia 79 pkt 4 d 

Wołcz Marcin 73 pkt 4 d 

Bobola Albert 72 pkt 4 d 

Szajowski Krystyn 93,5pkt 5b 

Bradliński Mikołaj 86 pkt 5d  

Stanisławczyk Maja 81,5 pkt 5b 

 Klasy  6 

Wolny Franciszek 61 pkt 6a 

Monikowska Dominika 44,5 pkt 6b 

Bobola Eliza 38 pkt 6a 

 Klasy  7 i  8  

Mazur Nikola 87pkt 7c 

Romańska Aleksandra 79 pkt 7a 

Celtner Kinga 70 pkt 7b 

Trzeciak Marta 76 pkt 8c 

Goryl Julia 74 pkt 8b 

Żak Wiktoria 67,5pkt 8c 

Jabłoński Radosław 62 pkt 8a 

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Mój pomysł na ilustrację do ulubionej książki” 

Nagroda -  Natalia Bać 6 a 

Konkurs przedmiotowy z geografii 

Do III etapu zakwalifikował się Radosław Jabłoński z kl. VIII a. 

XI Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej PTTK 

„2018 – NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI” 

 I miejsce -  Paweł Wróbel kl.6b   

Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy 

Kategoria – bombka choinkowa 

I miejsce – Wendland Mikołaj, kl. 5c 

II miejsce – Wolańska Iga, kl. 4b 

III miejsce – Wołcz Marcin, kl. 4d 

Wyróżnienie: Żaczek Tomasz, kl. 4a, Czarnik Aleksandra, kl. 5c, Krupornicka Zuzanna, kl. 5d. 

 Kategoria - stroik świąteczny: 

I miejsce – Monikowska Dominika, kl. 6b oraz Jurczyńska Emilia, kl. 7c 

II miejsce – Tendelski Filip, kl. 7c 



III miejsce – Hebda Kacper, kl. 7a 

Wyróżnienie: Markiewicz Szymon, kl. 6a, Bąk Patrycja, kl. 6a. 

XXVI „Mikołajki” z InO klas I-IV – Budy Głogowskie' 2018 

III miejsce – Ciechanowicz Kamila i Gaweł Kacper  z kl.3b 

Wyróżnienie: Słoboda Emilia i  Szymala Julia, Brach Wiktoria i Filipowicz Ida za kl.3b 

IX Międzyszkolna Szkolna Liga w Badmintona’ 2018 

II miejsce - Wiercioch Dawid kl.5c  

III miejsce -  Kras Bartosz  kl.5c    

 

 
 

 

 

Zbliżają się święta i dla wielu osób największym problemem jest to, 

jaki prezent kupić. Co najbardziej ucieszyłoby dziecko, a z czego na sto 

procent nie będzie zadowolone? To pytanie spędza sen z powiek rodzicom  

i rodzeństwu, nie mówiąc o dalszych krewnych zaproszonych na wigilię.  

Istnieją dwie główne szkoły radzenia sobie z koniecznością zakupu 

prezentów. Pierwsza mówi, że podarek powinien być jak najbardziej 

spersonalizowany, bo tylko taki autentycznie cieszy, no i daje pewność, że nie 

został on wybrany na chybił-trafił. Z drugiej strony część osób twierdzi, że istnieją prezenty uniwersalne, 

które sprawdzą się wyśmienicie dla różnych osób. Racja występuje po obu stronach. Prezenty 

spersonalizowane, oczywiście, są najlepsze i nie ma co do tego wątpliwości, jednak i w tym przypadku 

należy zachować rozsądek.  

Wyobraźmy sobie następującą sytuację - jesteśmy wielkimi fanami Realu Madryt, zbieramy 

ciekawostki o drużynie i od lat śledzimy historię jej zwycięstw i porażek. Z pewnością ucieszyłaby nas 

obszerna biografia Christiano Ronaldo, któremu kibicujemy… Jednak jak poczulibyśmy się, gdybyśmy 

otrzymali w prezencie podobną książkę, ale traktującą o drużynie, której nie znosimy? Niby nie ma wielkiej 

różnicy - ten i ten prezent traktuje o futbolu, lecz tylko w pierwszym przypadku obdarowujący naprawdę 

zdawał sobie sprawę, co by nas ucieszyło i dołożył trudu, żeby lektura sprawiła nam przyjemność. 

 Ludzie mają własne gusta. Jeśli nie znamy zbyt dobrze tego, dla kogo ma być prezent, nie silmy się 

na coś, co może okazać się kompletnie nietrafione. Z drugiej strony, nie jest trudno wydedukować, po co 

warto sięgnąć w czasie wizyty w galerii handlowej - jeśli 

zauważymy, że ktoś nosi fikuśną biżuterię albo wybiera konkretny 

kosmetyk w drogerii, nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie to tej 

osobie sprezentować na Boże Narodzenie. Kuzyn może być fanem 

jakiegoś wokalisty czy aktora i w tym przypadku zadanie również 

jest ułatwione. Młodsi członkowie rodziny także mogą mieć swoje 

preferencje - bez problemu znajdziemy gadżety z postaciami  

z odpowiednich bajek. 

 Czasem jednak nic nie wiemy o danym członku rodziny. Wtedy prezent neutralny, 

niezwiązany z konkretną postacią czy dziedziną, będzie najlepszym rozwiązaniem. 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I… PREZENTY… 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2--jsq8TeAhXykosKHYQnDfoQjRx6BAgBEAU&url=https://tipy.interia.pl/artykul_4724,jak-swietowac-dzien-chlopaka.html&psig=AOvVaw0pRlR6x3YCt16WWSblFZ1F&ust=1541750630154510
https://www.akademia-umyslu.pl/blog-core/masz-problem-z-wyborem-prezentu-na-gwiazdke-teraz-juz-nie/


Bezpieczny prezent - czyli jaki? 

W niektórych domach nie praktykuje się zwyczaju obdarowywania wszystkich - gości prosi się na 

przykład, żeby drobny upominek wręczyli jedynie najmłodszym członkom rodziny, a w przypadku reszty 

ograniczyli się do życzeń. Warto dostosować się do wymogów gospodarzy, chociaż w dobrym tonie jest 

zakupić jakiś drobiazg dla każdego - nie wyłączając maleństw w wózeczkach; są one zawsze twardym 

orzechem do zgryzienia, bo tak naprawdę nie wręczamy prezentu im, lecz rodzicom. Jest to jedna z sytuacji, 

kiedy uniwersalny podarek sprawdzi się wyśmienicie - jeśli znamy wymiary i dokładny wiek dziecka, 

można pokusić się o zakup ubranek czy bucików, a także pieluch, słoiczków czy artykułów 

higienicznych. Jeżeli wybierzemy neutralne kolory, najbardziej grymaśni rodzice będą zadowoleni. Beżowy, 

zielony czy żółty kaftanik pasuje każdemu dziecko, a kilkulatek doskonale zabawi się zwykłą piłką, 

bez nadruków czy specjalnych zdobień. 

W przypadku starszych dzieci również sprawdzą się tzw. uniwersalne podarki. Możemy 

zaryzykować i zamiast czegoś ładnego kupić coś praktycznego - co może się przydać. Jednak pamiętajmy, 

że podarowanie skarpetek albo innych banalnych prezentów nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze, nie 

jest to mile widziane, bo jednoznacznie wskazuje na brak wyobraźni i stawia obdarowującego w złym 

świetle, a po drugie - kilkulatek nie będzie miał oporów przed wyrażeniem na głos swojego niezadowolenia, 

a nikt przy wigilijnym stole nie chce być świadkiem ataku histerii z powodu nietrafionego prezentu. 

Praktyczne podarki są wartościowe, jednak juniorowi będzie przykro, jeśli na święta otrzyma zeszyt albo 

cyrkiel przypominający, że jeszcze tylko tydzień wolnego i trzeba wracać do obowiązków. Starszym 

możemy sprezentować kubek... jednak bez jakiegoś patetycznego napisu, raczej coś z humorem. Najlepiej 

taki napis ułożyć samemu i zamówić kubek na jednej z licznych stron proponujących tego typu usługi. Jeśli 

nic nam nie przychodzi do głowy, zawsze bezpieczną opcją jest po prostu umieszczone na naczyniu imię 

obdarowywanej osoby.  

Jeśli jesteśmy uzdolnieni, można wykonać prezent 

samemu. Propozycji i instrukcji wykonania w Internecie 

nie brakuje. 

 A na koniec drobna rada - pamiętajmy, że żaden, 

nawet najładniejszy, najdroższy czy najbardziej wymyślny 

prezent nie ucieszy w równym stopniu co czas spędzony  

z najbliższymi w rodzinnej, życzliwej atmosferze. Bądźmy 

pewni, że po latach, kiedy prezenty się zniszczą, połamią 

się lub pogubią, będziemy wspominać z rozrzewnieniem 

nie te chwile rozdzierania papieru na paczkach, lecz 

wspólnie śpiewane kolędy i moment łamania się opłatkiem. 

 

Redakcja 
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PRZEDZIWNE DRZEWA 
DRZEWO KOŁCZANOWE jest najbardziej 

znanym na świecie aloesem. Rośnie na południu Afryki: 

w Republice Południowej Afryki i w Namibii.  

Z wysuszonych i wydrążonych gałęzi tego drzewa 

przedstawiciele ludu San wytwarzali kołczany, czyli 

pokrowce na zatrute strzały- stąd właśnie pochodzi 

nazwa tego aloesu. Ludzie wykorzystywali też 

masywne, oczyszczone w środku pnie powalonych 

aloesów jako naturalne lodówki. Przechowywali w nich 

wodę, mięso i warzywa. 

SEKWOJA to najwyższe drzewo na Ziemi. Rekordowe sekwoje 

wiecznozielone rosną w Parku Narodowym Redwood w Kalifornii. Najwyższe 

drzewiaste dryblasy mają nawet swoje imiona. Hyperion mierzy ponad 115 

metrów, Helios jest od niego o metr niższy.Icarus i StratosphereGiant mają 

po 113 metrów.To bardzo dużo. Najwyższe polskie dęby maja około 40 

metrów. Niezwykłe sekwoje rosną pod baczną obserwacją naukowców.  

 

EUKALIPTUS TĘCZOWY 

z Indonezji ma najbardziej kolorową korę na 

świecie. Wygląda jak pomalowana farbami. Jak to możliwe? Eukaliptus  

zrzuca płaty kory w różnych odstępachczasowych.Świeżo odsłonięte  

fragmenty pnia są jasnozielone. Z czasem pod wpływem działania słońca  

i deszczu przyjmują różne barwy- od niebieskiej po czerwoną. W ten sposób 

powstaje malowniczy pień. 

CHLEBOWIEC różnolistny nie jest drzewem ani najwyższym, 

ani najbardziej kolorowym, ale za to ma największe owoce na świecie. 

Okrągłe, pokryte tępymi kolcami owoce maja nawet 90 centymetrów 

długości i ważą aż 35 kilogramów. Dżakfruty, bo o nich mowa, spożywa 

się na surowo, suszy się je   lub robi się  z nich dżem. Chlebowiec jest 

uprawiany w Indiach. 

KIGELIA AFRYKAŃSKA 

słynie z cuchnących kwiatów, które zakwitają późnym wieczorem. 

Przykra woń  wabi nietoperze, które zapylają roślinę. Gdy  

z kwiatów wyrastają podłużne owoce, drzewo wygląda tak, jakby było 

obwieszone kiełbaskami. Owoce te są przysmakiem wielu zwierząt. 

Opracowały: Natasha Bomba z 5d i Maja Stanisławczyk z 5b 
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Karnawał 
 

 

Karnawał 

Już Karnawał włożył maskę. 

Drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem! 

Wpadł jak wicher do pokoju, 

W czym? 

W karnawałowym stroju 

- Cześć! 

Przybiegłem w odwiedziny, 

Mam wstążeczki i cekiny, 

Nut wesołych dwie kieszenie 

I do tańca ZAPROSZENIE. 

                                        Dorota Gellner 

 
 

Karnawał (a z polskiego zapusty) to czas zimowych rozrywek, takich jak bale, maskarady, imprezy 

taneczne i parady. Zwykle karnawał rozpoczyna się w Trzech Króli i kończy we wtorek przed Środą 

Popielcową. Przed karnawałem obchodzimy Boże Narodzenie, a po nim – Wielki Post i Wielkanoc. 

 

W Polsce częściej imprezujemy na balach, a za granicą tłumnie wychodzi się świętować na ulice. 

Najbardziej znany jest karnawał w Rio de Janeiro, ale duże imprezy organizowane są też w innych 

miejscach, takich jak Wenecja czy Nadrenia-Westfalia. 

Skąd wziął się karnawał? 

Słowo „karnawał” można wywodzić od włoskiego carne vale lub carne levare, czyli pożegnanie 

mięsa (carne to mięso, vale to żegnaj, a levare – usuwać). Nawiązuje do końca zabawy i początku Wielkiego 

Postu. Same imprezy karnawałowe wywodzą się z kultu płodności i kultu rolniczego, co potwierdza jeden  

z karnawałowych przesądów – mówi, że im wyżej ludzie będą podskakiwać, tym wyżej urośnie zboże. 

Spora część emocji związanych z tradycjami karnawału wyrażana była w tańcach wokół ogniska, a dziś –  

na parkietach sal balowych. 

Karnawał w Polsce 

Polska tańczy jak długa i szeroka – w hotelach, SPA, domach weselnych, na stokach narciarskich,  

w remizach strażackich. Jeździ się też na kuligi, jada faworki i pączki (są to typowe polskie specjały 

karnawałowe).  

Dawniej w karnawale na suto zastawionych stołach królował bigos. Ważne miejsce zajmowały też 

dziczyzna, kiełbasy, szynki, wędliny, pasztety, ryby w galarecie. Nie mogło zabraknąć słodkości i różnych 

ciast, w tym: tortów, pierników, owoców w miodzie. 

W ostatnie dni karnawału biesiadowanie trwało bez 

końca. Jedzono tłuste słodkości: racuchy, bliny, 

pampuchy, pączki, chrust. Zajadano się też bardzo 

obficie kraszonym jadłem – kaszą ze skwarkami, 

kapustą z mięsem ze słoniną, boczkiem oraz kiełbasą. 

Tradycja przetrwała do dziś w szczątkowej postaci  

1 dnia – Tłustego Czwartku. Pod koniec 

karnawałowych zabaw na stole pojawiał się 

podkurek – posiłek z jaj, mleka i śledzi, 

symbolizował on przejście od mięsnych do postnych 

potraw. 

 Redakcja na podst. www.publikus.pl 
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Na zimowe wieczory i poranki oraz chłodne weekendy polecamy wspaniałe książki: 

KAREN HARRINGTON „Odwaga dla początkujących” 

 Bohaterką tej niezwykłej książki jest Mysti Murphy, dwunastolatka, 

która dopiero co zaczyna naukę w siódmej klasie. Chciałaby być jak bohaterka 

powieści, która w jakiś magiczny sposób, pod nieobecność taty, umiałaby 

zająć się rodziną. Pewnie potrafiłaby też coś zaradzić na wstydliwy i głęboko 

skrywany sekret rodzinny… 

Bycie w klasie siódmej nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się 

wydawać. Czy uda jej się odnaleźć w sobie odwagę potrzebną do wielkich 

życiowych zmian? Na pewno będzie próbowała dzięki nowym przyjaciołom  

i wielkiemu balonowi z reklamą sklepu spożywczego Tomcio Paluch. 

 

 

MAŁGORZATA STRĘKOWSKA-ZAREMBA „Detektyw Kefirek śledzi Śledzia” 

 

Teoś, zwabiony do wujostwa Paciorków kradzieżą ogrodowych 

mebli, dowiaduje się o innym przestępstwie – ktoś ukradł pomnik Śledzia! 

Mieszkańcy miasteczka nad Narwią są załamani – trzeba go odnaleźć przed 

Śledziobraniem, czyli Świętem Śledzia. Jedynym z podejrzanych jest 

niejaki Śledziewski. Od nadmiaru śledzi w tej historii Teosia aż boli głowa. 

Z pomocą przychodzą mu cioteczna siostra Tamara i jej koleżanka Justyna 

oraz nieoceniony Dominik, który pojawia się w samą stronę. 

Detektyw Kefirek śledzi śledzia to czwarty tom przygód Teosia  

i jego przyjaciół. Wielbiciele poprzednich części nie zawiodą się - znajdą  

w niej humor, wartką akcję i barwne postaci. 

 

  

                                                Redakcja 

 

 

 

 

MOL KSIĄŻKOWY POLECA 
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Pielęgniarka w szpitalu do pacjenta: 

-Wstawać, pobudka! 

Pacjent: 

-Co się stało? 

Pielęgniarka: 

-Pora już, by zażył  pan swoją tabletkę nasenną! 

 

 

Baca okradł bank w Ameryce. Ucieka przed policjantami. 

W końcu zmęczony siada na ławce i zaczyna liczyć pieniądze. 

Dobiegli do niego policjanci i mówią: 

-Baco, Police! 

-Ni tseba, panocku! Som sobie police! 

 

 

-Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?- dziwi się 

nauczycielka języka polskiego, oddając pracę domową uczniowi. 

-Wcale nie jeden- odpowiada uczeń.- Pomagali mi mama i tata! 

 

-Czy pani  mąż zawsze tak głośno chrapie? 

-Nie, tylko gdy śpi. 

 

-Czemu blondynka kładzie paprykę chili na telewizorze? 

-Bo chce mieć ostrzejszy obraz. 

 

 

-Co to jest : wisi na ścianie i szczeka? 

-Pająk, który chce nastraszyć kota! 

 

Pani na przyrodzie pyta Jasia, gdzie leży Kuba. 

-W domu, ma gorączkę 

 

Marysia pyta Jasia: 

-Jasiu, pożyczysz mi na jutro swoje zdjęcie? 

-A po co ci?- pyta Jasio. 

-Bo pani od przyrody powiedziała, żeby przynieść zdjęcie 

jakiejś katastrofy ekologicznej. 

 

-Co to jest: ma osiem nóg, ale nie biega? 

-Dwa krzesła. 

 

-Co to jest: duże, szare i chrupie? 

-Słoń jedzący chrupki! 

 

Polak, Niemiec i Rus założyli się o to, komu nie rozwali się pralka, gdy zrzuci  ją z samolotu. Rus zrzucił, 

pralka rozwaliła się. Niemiec zrzucił, pralka rozwaliła się. Polak zrzucił, a pralka nie rozwaliła się. Rus  

i Niemiec pytają Polaka, jak to zrobił. A Polak odpowiada zadowolony: Dłuższe życie każdej pralki to 

Calgon! 

 

Przygotowały:  Maja Stanisławczyk i Adrianna Filip z kl. 5c 
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Krzyżówka 
       1        

2               

     3          

       4        

   5            

       6        

     7          

      8         

       9        

 

1.Znajduje się na czubku choinki. 

2.Przynosi je Mikołaj dzieciom.  

3.Przebierają się w okresie świątecznym i odwiedzają domy. 

4.24 grudnia. 

5.Msza o północy. 

6.Kładziemy je pod obrus. 

7.12…. na stole wigilijnym. 

8.Urodził się tam Jezus. 

9.Najczęściej spędzamy święta z … .                                               Wiktoria Fimiarz 

 

Styczeń 2019 

• 1. stycznia – Nowy Rok 

• 6. stycznia – Trzech Króli 

• 18. stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 

• 20. stycznia – Światowy Dzień Śniegu 

• 21. stycznia – Dzień Babci 

• 22. stycznia – Dzień Dziadka 

• 29. stycznia – Dzień Łamigłówek 

Luty 2019 

• 2. lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia 

• 9. lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

• 10. lutego – Światowy Dzień Przytulania 

• 14. lutego – Walentynki 

• 15. lutego – Dzień Oszczędzania Energii 

• 16. lutego – Międzynarodowy Dzień Listonosza 

• 17. lutego – Dzień Kota 

• 26. lutego – Dzień Dinozaura 

• 27. lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego  

                                                                     Redakcja 

KALENDARIUM 
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