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Islandia – kraj ognia, wody i lodu. 
Spotkanie z podróżnikiem 

             23 stycznia 2019 r. odwiedził naszą 
szkołę podróżnik  p. Dariusz Rochecki.  
Spotkanie zorganizowała pani Magdalena 
Lubas. Uczniowie z opowieści pana Dariusza 
zapamiętali m.in. jak wykorzystać energię 
geotermalną, że był sobie człowiek, który po 
zatonięciu statku przeżył w lodowatej wodzie 
sześć godzin, jak pachnie amoniak, dlaczego 
wybuchają gejzery, wulkany leżące na jeziorze 
much, „wakacyjna” lipcowa pogoda w Islandii 
to 5-10 stopni Celsjusza, wiatr i deszcz, nie 
można ukończyć szkoły bez zdania testu  
z pływania. 
            Islandia to naprawdę fascynujący kraj! 
 

 

 

Koncert kolęd i pastorałek 
            24.01.2019 r. w naszej szkole odbył się 
Koncert Kolęd i Pastorałek, a przygotowany 
przez panią Ewę Drewniak. 
Jest to impreza cykliczna, organizowana  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Głównym 
celem tego koncertu było kultywowanie tradycji 
wspólnego kolędowania. Mogliśmy podziwiać 
różne formy działalności artystycznej: 
umiejętności gry na różnych instrumentach, 
usłyszeć piękne kolędy i pastorałki, wysłuchać 
recytacji poezji bożonarodzeniowej. 
 

Dzień pamięci o ofiarach Holokaustu 
              30 stycznia w naszej szkole miało 
miejsce spotkanie z  panią Hayą Nowak (USA) 
– reprezentującą drugie pokolenie ocalonych  
z Holokaustu. Prelekcja odbyła się w języku 
angielskim. 
           W czasie spotkania wzruszył 
wszystkich autentyczny przekaz pani Nowak 
dotyczący rodziny i kultury, której już nie ma… 
wielokulturowy świat, w którym Żydzi byli 
sąsiadami i przyjaciółmi. Mieszkali kiedyś 
również tu na Podkarpaciu,  czego można 
dowiedzieć się np. ze starych zdjęć z różnych 
muzeów świata. 
          W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Rady Osiedla Kmity. 

 
 



Dyskoteka karnawałowa 
            1.01.2019 r. odbyła się w naszej szkole wspaniała dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8  
i bal karnawałowy dla klas 1-3, zafundowany uczniom przez Radę Rodziców. Do zabawy 
zapraszał, jak zwykle, nieoceniony Dj Macio. 
           Sala gimnastyczna  zamieniła się w królestwo księżniczek, wróżek, piratów, rycerzy  
i innych barwnych postaci. Wszyscy bawili się doskonale. Były korowody, kółeczka i węże, a także 
tańce w parach. Animatorzy urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami. Wiele emocji i śmiechu 
wzbudziła walka taneczna „dziewczynki kontra chłopcy”,” wyścigi z taczkami”  oraz zabawy  
z balonami.  
            Wszyscy doskonale się bawili, zwłaszcza że podczas dyskoteki  zorganizowano konkurs 
na króla i królową tancerzy. W tym roku  wybrano: Kornelię Filip z kl. 8b i Maksymiliana Rzepkę 
 z 7b.  

  
Zimowisko w naszej szkole 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych,  
11-15 lutego 2019r., kiedy wszyscy odpoczywali 
po pierwszym semestrze i mogli spać do 
południa, nasza szkoła wcale nie była pusta! 
Uczniowie chętnie porzucili ciepłe kołdry ma 
rzecz wyruszenia w podróż do krainy rozrywki. W 
naszej placówce było bowiem organizowane 
zimowisko, które obfitowało w atrakcje  
i niezwykłe wydarzenia. Pierwszego dnia 
spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, by 
zapoznać się ze sprawami organizacyjnymi,  

a także wziąć udział w różnorodnych rozrywkach i konkursach sportowych. Chętne osoby mogły 
również rozwijać swoje talenty manualne i uczestniczyć w konkursie plastycznym na plakat. Na 
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Odwiedziła nas też Telewizja Rzeszów, pokazując nasze 
zimowe działania. Wtorek był rajem dla przyszłych 
pływaków, ponieważ dzieci wesoło bawiły się na 
basenie w Głogowie Małopolskim. Środa 
natomiast pełna była salt i fikołków w parku 
trampolin. Czwartek okazał się dniem kółek, bo 
zamiast chodzić, mogliśmy wszyscy jeździć na 
rolkach w szkółce rolkowej Wodzu. Piątek był 
niestety ostatnim dniem zimowiska, ale za to 
jakim ciekawym! Obejrzeliśmy w kinie Helios 
niezwykle wzruszający film pt. „Pies, który wrócił 
do domu".  

Kierownikiem zimowiska była pani Dyrektor Dorota Rząsa, a koordynatorem pan Marcin 
Krupa. Zimowisko dotowane było przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Szkoda, że tydzień  tak 
szybko minął. Czekamy już na kolejne zimowisko! 



Koncert kolęd „Niech kolęda serca budzi” 
Dnia 2 lutego 2019r. odbył się koncert kolęd pt. „NIECH KOLĘDA SERCA BUDZI”  

w wykonaniu Solistów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie i Solistów Szkoły Podstawowej nr 
16 w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej pod kierunkiem Anny Czenczek. Można było 
posłuchać pięknych i wzruszających kolęd i pastorałek  w oryginalnych i niepowtarzalnych 
aranżacjach. 

 
 

 

„Z przysłowiami za pan brat” 

III miejsce – zdobyła drużyna w składzie: Adrianna Filip- 5 b, Maja Stanisławczyk - 5 b, Gabriela Bosak - 

5 c, Daria Rechtoń - 5 d, Zuzanna Krupornicka - 5 d 

Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

III miejsce - Patrycja Śliwa 8c 

Turniej o Puchar Resovii 

Klasy I-III  - I miejsce (25 punktów) 

Klasy IV   -  III miejsce (16 punktów) 

Klasy V  - II miejsce (20 punktów) 

Klasy VI   -  II miejsce (20 punktów) 

Klasy -  I miejsce (25 punktów) 

Reprezentacja dziewcząt  -  I miejsce (25 punktów) 

„Legendy z naszej przeszłości” 

Nagroda specjalna : Julia Goryl - SP nr 16, (kl. VIIIb), Kornelia Filip – SP nr 16, (kl. VIIIb) 

III miejsce - Natalia Mikołajewska – SP nr 16, (kl. Vb) 

Wyróżnienie - Alicja Szymańska – SP nr 16, (kl. IVd) 

„Młody człowiek pamięta o bohaterach” 

Nagroda - Aleksandra Hadam 7b 

Konkurs przedmiotowy z biologii 

Do II etapu zakwalifikowała się: Dominika Kłęk z klasy 8b 

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   

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    

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Wyróżnienie - Natalia Drozd z klasy 1a  

Międzyszkolny Konkurs „Mistrz ortografii 2019” 

Wyróżnienie - Aleksandra Romańska kl. 7a 

Powiatowy Konkurs „Podróże po Podkarpaciu” 

I miejsce – Dominika Kłęk z kl. 8b 

XVI Konkurs Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „Laudate Deum” w hołdzie Świętemu 

Janowi Pawłowi II 

Wyróżnienie - Dominika Wasilewska z kl. 7 b 

Wojewódzki Konkurs „Jesienią góry są najszczersze”  

W kategorii piosenka: 

III miejsce w kategorii klas 4 – 6 zajęła Maria Grucela z kl. 6 a  

II miejsce w kategorii klas 7 – 8 zajęła Dominika Wasilewska z kl. 7 b 

III miejsce w kategorii klas 7 – 8 zajęła Katarzyna Stańko z kl. 8 a 

W kategorii fotografia:  

II miejsce w kategorii kl. 4 – 6 zajęła Eliza Bobola z kl. 6 a 

Wyróżnienie: Maria Grucela - kl. 6 a, Alex Grymanowski z kl. 4 d 

Wyróżnienie w kategorii klas 7 – 8: Julia Ząbek kl. 7 a, Maja Grucela kl. 8 a, Zofia Grzebyk  kl. 8 b  

Wyróżnienie: Jan Walus i Kamila Ciechanowicz 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Piękne święta Bożego Narodzenia- ozdoby świąteczne” 

Nagroda - Weronika Kojder 2c 

Wyróżnienie - Natalia Puc 4d 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie w stylu folk- tradycyjne ozdoby 

świąteczne” 

Nagroda - Weronika Kojder 2c 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Bombka Bożonarodzeniowa” 

Nagroda - Amelia Czanerle 1a 

Wojewódzki Konkurs Literacki „Inni, czy tacy sami?” 

Wyróżnienie - Dominika Wasilewska z 7b  

Międzyszkolny Przegląd Jasełek  

Wyróżnienie – grupa teatralna 

Halowy Turnieju Piłki Nożnej o puchar Dyrektora SP nr 18 w Rzeszowie 

II miejsce – chłopcy z klasy IV i V 

Ogólnopolski Konkurs - ,,Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości” 

Awans do kolejnego etapu (39 miejsce w Polsce) - Maja Grucela, Emilia Kras, Radosław Jabłoński VIIIa  

Międzyświetlicowy  Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś – miś z mojej wyobraźni” 

Wyróżnienie - Jakub Stojański 

Wyróżnienie - Jakub Trzciański 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bombki choinkowe w obrazach – Dzwony, dzwonki, dzwoneczki 

na gałązkach choineczki” 

II miejsce – Jeremi Brogowski kl. IIIa  

III miejsce - Maciej Wojtas kl. Ic 

Nagroda – Mikołaj Miąsik kl. I 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Rzeszowa” pod hasłem: „Historia w pocztówce 

zamknięta” 

Nagroda – Lena Cwynar  

Wyróżnienie -  Mateusz Wojnar, Maciej Wojtas, Kamila Kulak, Weronika Łazarz 

IV Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Namaluj ulubioną kolędę” 

Nagroda- Migut Maja kl. IIIa  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pierwsze kroki młodego patrioty” 

Laureat – Jan Korczykowski kl 5c 
 



 

 

 

 

• Unijny projekt „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców” (kl. Ib i IIIb) 

• Ogólnopolski projekt „Zdrowo jem ze szkołą na widelcu” (kl. I-III) 

• Ogólnopolski projekt „Mały Wolontariat” (kl. Ia, IIIa, IIIb, kl. IIIcs, IIIes ) 

• Międzynarodowy projekt „Krokus” (kl. VI, VII, VIII) 

• Ogólnopolski projekt -  Historionauci (kl. VII, VIII) 

• Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” (kl. I – III) 

 

 

• „Poczytajki” (dzieci w wieku 5 – 12 lat, p. Małgorzata Korczykowska, p.Krystyna Pokrywka, 

p. Aldona Akwarska Stanisz) 

• „Mój zawód - moja pasja”- spotkania z ciekawymi ludźmi. (klasa Ia,  p. Małgorzata Korczykowska) 

• „Twórczo odkrywam świat” (klasa Ib, p. Agata Forystek) 

• „Zostań mistrzem zagadek logicznych” (klasy IV – VIII, p. Monika Kwolek) 

• „Młody inżynier” (kl. VII – VIII, p. Paweł Kocurek) 

 

Sporty zimowe dla dzieci i młodzieży - narciarstwo, 

łyżwy czy snowboarding 

Sport powinien odgrywać istotną rolę w życiu każdego młodego człowieka, ponieważ on nie tylko 

wzmacnia zdrowie, polepsza kondycję fizyczną, ale również kształci takie cechy jak dążenie do celu, 

wytrwałość, siłę woli. Zanim każdy wybierze odpowiednią dyscyplinę dla siebie, musi zapoznać się ze 

szczegółami tej czy innej dyscypliny, przekonać się, że nie ma jakichś przeciwwskazań. 

Zalety sportu zimowego  

Główną zaleta sportów zimowych jest możliwość połączenia 

obciążenia fizycznego z hartowaniem. Na przykład: jazda na łyżwach 

lub nartach odbywa się na świeżym powietrzu, gdy temperatura jest 

dosyć niska. Ciągłe oddziaływanie chłodu na organizm podczas 

ćwiczeń fizycznych wzmacnia jego odporność. Często treningi 

odbywają się w lesie, co zwiększa też ich korzyści. Powietrze leśne jest 

nasycone fitoncydami- substancjami, które zwalczają bakterie w ciele 

człowieka. 

Również podczas uprawiania sportów zimowych dochodzi do ogólnego wzmacniania organizmu, 

rozwoju koordynacji, mózg jest wzbogacany tlenem, również produkowana jest adrenalina i endorfiny – 

hormony, które pozwalają człowiekowi ciągle przebywać w dobrym humorze i odpowiedniej kondycji 

fizycznej. 

NARCIARSTWO 

Fachowcy i pediatrzy twierdzą, że dzieci mogą uprawiać narciarstwo, zaczynając od 5 – 6 lat. 

Pomaga to ukształtować poprawnie ducha wyścigów, tj. adekwatnie odbierać zwycięstwo i porażkę, 

budować pewność siebie. Pod względem sportowym narciarstwo jest korzystne, ponieważ pracują wszystkie 



Dowiedz 

się, co to! 

 

mięśnie, trenowany jest układ sercowy, wzmacniają się nogi i brzuch. Aby skutecznie uprawiać narciarstwo, 

należy zasięgnąć porad lekarza, czy nie ma żadnych przeciwwskazań, a również zadbać o odpowiedni 

ekwipunek. 

ŁYŻWY 

Zalecane jest rozpoczęcie treningów bardzo wcześnie: 

dziewczynom w wieku 5- 6 lat, chłopcom – 7- 8 lat, ale owa zasada 

działa, jeśli chodzi o zawodowe uprawianie łyżwiarstwa. Teoretycznie 

można założyć łyżwy dziecku, które zaczęło pewnie chodzić, czyli  

w wieku dwóch lat, ale przy tym obowiązkowo muszą być obecni 

rodzice. Jasna rzecz, że przedszkolak nie będzie mógł opanować 

trudnych technik łyżwiarskich, ale jednak pewnie trzymać się na lodzie 

będzie mógł się nauczyć. 

 

SNOWBOARDING 

To najbardziej popularna dyscyplina sportowa dla dzieci  

i młodzieży. Dziecko może go zaczynać uprawiać już w wieku 7 

lat. Dzieciak nauczy się równowagi i jednocześnie będzie umiał 

manewrować na desce. Należy do ekstremalnych dyscyplin 

sportowych i kształtuje pewność siebie. Dziecko powinno być 

trenowane przez fachowego trenera, który poświęci wszystkie 

szczegóły tej dyscypliny, pomoże poznać technikę. W dowolnym 

sporcie zimowym jest ważny ekwipunek. Oprócz specjalnego 

wyposażenia sportowego, odzieży, należy dobrać odpowiednią 

bieliznę, która nie przepuszcza chłodu i odprowadza wilgoć.  

Zabójcze powietrze 
Od lat wysokość stężeń rocznych wszystkich trujących substancji w powietrzu stawia Polskę  

na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych krajów kontynentu.  
W lutym trybunał sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska naruszyła unijne 
prawo w dziedzinie jakości powietrza, a dopuszczalne stężenie PM10 były 
przekraczane w sposób ciągły. Grożą za to znaczne kary finansowe. Co robią  
z tym problemem polskie władze? Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, 
że… nic. 

 

B(a)P- benzo(a)prien- związek chemiczny o charakterze rakotwórczym, wykazujący zdolność do 
kumulowania się w organizmie. Powstaje podczas palenia złej jakości węgla i śmieci, np. toksycznych 
plastików. 

PM10- mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu o różnej wielkości,  
w której znajdują się substancje organiczne i nieorganiczne, w tym toksyczne 
węglowodory (np. BaP), metale ciężkie oraz dioksyny powstające podczas 
spalania śmieci.  

Najwyższa Izba Kontroli- NIK- urząd, który ocenia funkcjonowanie państwa  
i wydatki publicznych pieniędzy. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJqpD-sdHfAhUEalAKHZR9Bx4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.self.com/story/about-big-air-olympic-snowboarding-event&psig=AOvVaw22DWMMraGINau4l1mHLicV&ust=1546597261868080


Uwierzcie, że 45 polskich miast znajduje się w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast 
europejskich pod względem PM10 – ,,wygrywamy” z prawie 3 tys. miast z całego świata, ujętych w bazie 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)… 

3najbardziej zanieczyszczone miasta pod względem poziomów PM10 w 2017 roku to… 

Kraków, woj. małopolskie (liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych – 165) 

Opoczno, woj. łódzkie (150) 

Wodzisław Śląski, woj. Śląskie (114) 

3miasta najbardziej zanieczyszczone B(a)P  

Brzeszcze, woj. małopolskie (22,7 ng/m3 – równowartość 10 231 papierosów) 

Opoczno, woj., łódzkie (17,8 – 8022 papierosów) 

Nowa Ruda, woj. dolnośląskie ( 17, 7 – 7977 papierosów) 

Powietrze zatruwają także spaliny samochodowe, zawierające m.in. szkodliwe tlenki węgla, azotu i siarki. 
Dlatego jeśli rodzice zastanawiają się nad zakupem używanego auta, doradźcie, by zwrócili uwagą na 
parametry związane z ekologią.  

Sami zaś na trasy po mieście wybierajcie autobus lub rower w cieplejsze dni. 

      Opracowały : Adrianna Filip i Maja Stanisławczyk 

Ciekawostki- mchy i paprotniki 

Jak wygląda mech i gdzie można spotkać taką roślinę? Jakie znaczenie mają paprotniki? 

GDZIE ROSNĄ MCHY I JAK WYGLĄDAJĄ? 

Występują prawie na całym świecie. Można je też spotkać  naszym 

klimacie, strefie polarnej, stepach, a nawet na równiku. Mchy porastają 

skały, korę drzew, stare płoty. Spotyka sięje w miejscach zacienionych  

i wilgotnych. 

Są to niezbyt wysokie rośliny- do 15 cm wysokości. Mchy nie mają 

właściwych korzeni, łodygi i liści. Zamiast korzeni w dolnej części mchu 

występują chwytniki.  
 

JAKIE ZNACZENIE W PRZYRODZIE MAJĄ MCHY? 

W okresie suszy chronią glebę przed wyschnięciem (w swoich listkach 

magazynują wodę). Jednym z mchów, które potrafią magazynować bardzo duże 

ilości wody jest torfowiec. Dolne partie torfowców obumierają stopniowo  

i ulegają rozkładowi. W taki sposób powstaje torf, który może być używany jako 

materiał opałowy, jako materiał do kąpieli leczniczych, a także jako ściółka dla 

bydła. Torf wykorzystuje się także do produkcji papieru. 

Gdzie w Polsce występują torfowiska? Można je spotkać głównie  

w północnej i północno-wschodniej części kraju. Niektóre z nich zostały nawet 

objęte ochroną (np. w Biebrzańskim Parku Narodowym). 
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GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ PAPROCIE? 

Najwięcej paproci występuje w strefie 

międzyzwrotnikowej- i tam mogą być naprawdę ogromne ( nawet 

do 18 m). Rosną one, podobnie jak mchy, w miejscach 

wilgotnych i zacienionych. Często hoduje się też je  

w przydomowych ogródkach. 

 

 

JAK ZBUDOWANE SĄ PAPROCIE? 

Liście tych roślin są duże, a porastają one całe łodygi. Młode liście są poskręcane i pokryte 

włoskami. Po co im te włoski? Włoski zabezpieczają roślinę przed nadmiernym odparowywaniem wody. 

Paproć wykształciła też korzenie, dzięki którym z gleby pobierana jest woda i sole mineralne. 

 

JAK ROZMNAŻAJĄ SIĘ PAPROCIE? 

Rośliny te rozmnażają się na dwa sposoby: bezpłciowo  

i płciowo. Rozmnażanie bezpłciowe polega na tym, że  

w słoneczny, wietrzny dzień zarodniki, znajdujące się na 

spodniej stronie liści, opuszczają zarodnie i szukają sobie miejsca 

do rozwinięcia się. Drugi rodzaj rozmnażania zachodzi  

w środowisku wodnym. 

 

 

JAKIMI ROŚLINAMI SĄ WIDŁAKI? 

 To małe rośliny o długich pędach, które pokryte są 

drobnymi listkami, a do podłoża są przymocowane dzięki 

korzeniom. Widłaki mają cały rok zielone pędy. 

Cykl rozwoju tych roślin trwa 20 lat! To naprawdę 

bardzo długo. Dlatego wszystkie widłaki w Polsce są pod 

ochroną. 

 

CIEKAWE! 

 

300 milionów lat temu paprotniki były ogromnymi 

roślinami i występowały na całej kuli ziemskiej. Zmiany 

warunków klimatycznych spowodowały, że paprotniki zaczęły 

wymierać. Szczątki tych roślin po latach uległy zwęgleniu. 

Wydobywany dziś węgiel kamienny to właśnie pozostałość tych 

roślin.  
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MOL KSIĄŻKOWY POLECA: 
„Zenek i mrówki” AUTOR: Andrzej Grabowski 

Zenek, jak każdy dziesięciolatek, lubi gry komputerowe i zabawy  

z kolegami. Nadeszły wakacje - czas przygód i swobody. Ale jak to w życiu 

czasem bywa - nieoczekiwane zdarzenia psują najpiękniejsze plany. Okazuje się, 

że mama Zenka będzie opiekować się chorą babcią, więc chłopiec musi 

towarzyszyć ojcu na kilkudniowym... buddyjskim obozie. Początkowo Zenek 

buntuje się przeciwko decyzji rodziców. Jednak z czasem przekonuje się, że 

kilka dni bez telefonu komórkowego, telewizora, z dala od zgiełku i chaosu 

wielkiego miasta, nie tylko nie jest końcem świata, ale może przynieść mnóstwo 

nowych, ciekawych doświadczeń. Chłopiec ma okazję lepiej poznać 

zainteresowania swojego taty, a przy okazji może wreszcie rozwikłać zagadkę: 

co łączy jego imię, mrówki, niezwykłą podróż prapradziadka oraz Japonię? 

Zenek i mrówki to mądra i niebanalna powieść Andrzeja Grabowskiego - nie tylko o buddyzmie, ale 

przede wszystkim o akceptacji trudności, jakie niesie los. Znakomita książka rodzinna - lektura dla 

młodszych, starszych i dorosłych. 

 

„Podzielone królestwo. Poszukiwania” AUTORZY: Allan Frewin Jones, 

Gary Chalk 
 

Drepcik Wytrwałek bierze udział w pełnych przygód 

poszukiwaniach, choć nie do końca mu się to podoba. Esmeralda 

Bystrostopa, młoda Wędrowróżka, wie, że jedynie on może jej pomóc 

odnaleźć sześć zaginionych koron borsuczych mędrców. W tym celu muszą 

razem przemierzyć niemal całe Podzielone Królestwo. 

Znad filiżanki kapuścianej herbaty w przytulnej chatce trafiają nagle 

na pokład wiatrostatku zmierzającego ku odległym i nieznanym ziemiom. 

Ściga ich krwiożerczy kapitan Gryzłozgryz i jego piracka kompania. 

Legendy mówią, że kiedyś, dawno, dawno temu, był jeden świat cały, jak 

piłka pływająca w przestrzeni, i że rządził wtedy mądry władca. Legendy 

mówią też, że władca pomylił się i spowodował wielki wybuch - tak wielki, 

że cały świat rozbił się na tysiące kawałków - wysp dryfujących na niebie. 

Władca zdał sobie sprawę, jak straszny błąd popełnił i w kilka minut, jakie pozostały do zniszczenia 

świata, udało mu się umieścić sześć magicznych koron na sześciu statkach i wysłać je tak daleko  

od eksplozji, jak to możliwe, z nadzieją, że pewnego dnia ktoś zbierze wszystkie korony i zjednoczy rozbity 

świat. Czy uda się to dwójce bohaterów, z którymi podążają źli piraci? 
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WIOSENNE ŁAMIGŁÓWKI 

Złośliwy chochlik narobił nam błędów w przysłowiach. Popraw je, a wiosna na pewno zjawi się już 

niebawem ☺ 

A po CZERWCU marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

…………………………… 

W marcu jak w DZANKU. ……………… 

Choć już w kwietniu słonko ŚPIEWA, nieraz pole śnieg zawieje. 

………………………. 

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę GROCHU, trochę lata. ………… 

Jedna KUKUŁKA wiosny nie czyni. ………………………….. 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do LASU. ………………… 

W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne GAGATKI. ……………………. 

 

Znajdź w poniższym diagramie następujące hasła związane z wiosną: 

1. Przebiśnieg  2. Równonoc   3. Marzanna 

4. Deszcz   5. Słońce   6.  Marzec 

7. Jaskółka    8. Wielkanoc   9. Zieleń  

10. Rozkwitanie  11. Przedwiośnie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P R Z E B I Ś N I E G A O U M 

R H R T M N G F D S R T O I A 

Z F E I N A T I W K Z O R J R 

E D E R Q J E G N A K M G D Z 

D W R T W J R H M E D O K F E 

W I E L K A N O C T I G P U C 

I S F F E S T J Q W E R B F A 

O D H D R K Y K L Z X M C V B 

Ś F U U T Ó U I O P A A S D F 

N V A Z Y Ł X C V B N R M Q W 

I N S I U K K L D E S Z C Z Z 

E T W E I A O P A S D A F G H 

E U Q L H A S C O N O N W Ó R 

T M Z E X C R T H O P N E S A 

G E C Ń O Ł S X S D A A F L P 

 



Kalendarium 

MARZEC 
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

2 marca– Ostatnia sobota karnawału 

5 marca- Ostatki  

6 marca– Środa Popielcowa 

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca – Dzień Mężczyzn  

20 marca – Początek astronomicznej wiosny 

31 marca – Zmiana czasu z zimowego na letni 

KWIECIEŃ 

1 kwietnia- Prima Aprilis 

14 kwietnia- Niedziela Palmowa 

18 kwietnia- Wielki Czwartek 

19 kwietnia- Wielki Piątek 

20 kwietnia- Wielka Sobota 

21 kwietnia- Wielkanoc 

22 kwietnia- Poniedziałek Wielkanocny, Międzynarodowy 

Dzień Ziemi 

28 kwietnia- Święto Bożego Miłosierdzia  

 

Przygotowały: Maja i Ada z kl. 5c 

 

 

 

  


