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Koncert kolęd i pastorałek 
10.01.2020 r. w naszej szkole odbył się Koncert 
Kolęd i Pastorałek. Jest to impreza cykliczna, 
organizowana w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia z inicjatywy pani Ewy Drewniak. 
Głównym celem koncertu jest kultywowanie 
tradycji wspólnego kolędowania. Można 
podziwiać różne formy działalności artystycznej: 
umiejętności gry na różnych instrumentach, 
usłyszeć piękne kolędy i pastorałki, wysłuchać 
recytacji poezji bożonarodzeniowej.  
W tegorocznym koncercie wystąpili: 
instrumentaliści, recytatorzy, wokaliści, chór 
szkolny „Szesnastka”. 
 

 

 Zimowisko 
W dniach od 13 do 17 stycznia 2020r. w Szkole 
Podstawowej nr 16 w Rzeszowie dla uczniów 
naszej placówki zorganizowano zimowisko. 
Kierownikiem zimowiska była Pani Dyrektor 
Dorota Rząsa natomiast koordynatorem był 
Pan Marcin Krupa nauczyciel wychowania 
fizycznego. 
Podczas zimowiska zostały zorganizowane 
następujące atrakcje dla dzieci: zajęcia w parku 
trampolin „FlyPark”, rozgrywki sportowe oraz 
gry stolikowe (piłkarzyki, pinball, cymbergaj, 
bilard), zajęcia w kręgielni „KULA”, nauka jazdy 
na wrotkach i rolkach, seans w kinie Helios. Po 
zakończonych zajęciach na dzieci czekał w 
szkole pyszny poczęstunek - pizza. Dzieci 
podczas zajęć wykazywały się ogromnym 
zaangażowaniem, a w miejscach publicznych 
wysoką kulturą osobistą. 
Zimowisko było dotowane ze środków 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Zabawa karnawałowa 
W wyjątkowym dniu zakochanych odbyła się  
w naszej szkole zabawa karnawałowa. Cudowną 
i niezapomnianą imprezę poprowadził DJ Macio. 
Wszyscy uczestnicy z wielką radością brali 
udział w niecodziennych konkurencjach. 
Wspaniałą zabawę przy doskonałej muzyce 
dopełniły fantastyczne stroje naszych uczniów z 
klas młodszych, co potwierdzą też liczne zdjęcia 
z imprezy. 
 

 



Walentynki 
Walentynki, czyli święto zakochanych, 
obchodzonych niemalże na całym świecie, należy 
do najpopularniejszych wydarzeń w roku.  
To coroczne święto zakochanych przypada na  
14 lutego, a nazwa pochodzi od św. Walentego. 
Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest 
wysyłanie listów i kartek, w których zakochani 
wyznają sobie miłość, często także w formie 
wierszy.  Samorząd Uczniowski zorganizował 
kiermasz kartek walentynkowych, aby każdy miał 
możliwość zakupienia i wysłania kartki do bliskiej 
lub ukochanej osoby. Za pośrednictwem szkolnej 
poczty walentynkowej kartki trafiły do adresatów. 

 

 

  
Spotkanie z podróżnikiem 

17.02. uczniowie klas I – III uczestniczyli   
w kolejnym „Spotkaniu z podróżnikiem”. Tym 
razem odwiedzili gorącą Afrykę i leżący w jej 
południowo – zachodniej części kraj Namibię. 
Namibia to kraj, który może poszczycić się 
wspaniałą przyrodą. Znaczną część jego 
powierzchni zajmują parki narodowe  
i rezerwaty przyrody. W Narodowym Parku 
Etosha żyją między innymi lwy, słonie żyrafy, 
lamparty, nosorożce. 
Podczas spotkania uczniowie mogli też 
zobaczyć Buszmenów żyjących w buszu  
w bardzo prostych i skromnych warunkach. 
Duże wrażenie wywarła na  uczestnikach 
spotkania opowieść o ich rówieśnikach,  
o szkole, w której się uczą i warunkach,  
w których żyją, tak odmiennych od tych,  
w których żyją oni sami. 
Jak każda podróż, ta również okazała się 
bardzo ciekawa i zajmująca. 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „ALFIK” 
Klasy drugie: 
Seweryn Taradajko klasa 2a -  91,67% - wynik bardzo dobry.  
Szymon Żyszkiewicz klasa 2a - 85 %- wynik bardzo dobry.  
Natalia Opalska klasa 2 c - 82,5 % - wynik bardzo dobry.  
Bartosz Brożyna klasa 2b -76,67% - wynik dobry.  
Klasy trzecie: 
Bartosz Krzanicki klasa 3c -  81,17% - wynik bardzo dobry.  

IV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
wyróżnienie  - Maria Grucela z klasy 7a 



Konkursu Wiedzy Biblijnej pt. „Eucharystia daje życie” 
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Maria Grucela z 7a, Patrycja Pąk z 7a i Daria 
Rechtoń z 6d  

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu -  Biblia i Przypowieści Biblijne: 
 

Imię i nazwisko 
Suma 
punktów 

Miejsce 

Poziom 2: klasy 4-6 

Jan Korczykowski 188 26 

Marcin Wołcz 178 31 

Mikołaj Soja 174 33 

Adrianna Filip 174 33 

Rafał Krupa 166 37 

Tomasz Żaczek 166 37 

Maja Stanisławczyk 162 39 

Iga Wolańska 158 41 

Jan Chmielewski 156 42 

Julia Nowak 154 43 

Daniel Dzieduszyński 148 46 

Mateusz Grządziel 146 47 

Gabriela Popek 134 53 

Kamila Szczygieł 130 55 

Poziom 3: klasy 7-8 

Maksymilian Rzepka 156 42 

Filip Wołowiec 134 53 

 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Rzeszowa” 

Nagroda – Jakub Petryniak z 2b 
XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej PTTK „2019 – Rok 

Młodych. Z PTTK wspólnym szlakiem” 
III miejsce zajęli: Paweł Wróbel z kl. 7b i  Kacper Stanisz z kl.7a.  

Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia 
 KATEGORIA KLAS IV - VI 
 I miejsce: Michał Deręgowski (6d), Tomasz Żaczek (5a) 
 II miejsce: Joanna Masłyk (6c), Daria Rechtoń (6d) 
 III miejsce: Oliwia Ludorowska (6d), Maciej Przywara (6d), Natasha Bomba (6d) 
 Wyróżnienie: Anna Jakubek (6d), Przemysław Pożarycki (5d) 
 KATEGORIA KLAS VII - VIII 
 I miejsce: Daniel Chmielewski (8c) 
 II miejsce: Zofia Dziedzic (8c) 
 III miejsce: Filip Wołowiec (8c) 
 Wyróżnienie: Natalia Stryczek (8c), Franciszek Wolny (7a), Kacper Wereskla (8a) 

Międzyszkolny Konkurs „Opowiadanie matematyczne” 
 Nagroda - Hubert Argasiński z klasy 6c 
 Wyróżnienie - Maja Migut z klasy 4a 

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Matematyki 
 Finalista - Daniel Chmielewski z klasy 8c 

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Fizyki 
 Laureat i Finalista – Maciej Rożek z klasy 8a 



Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Matematyki 
Laureatka  - Izabela Paluch z klasy 7b 

Powiatowy Konkurs „Mistrz Ortografii 2020” 
II miejsce – Aleksandra Romańska z 8a 

SZKOLNY KONKURS „ MISTRZ MATEMATYKI 2020” 
Do etapu II konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
Klasy 4: Tymoteusz Kłęk, Kamila Kulak, Maja Migut, Kamila Ciechanowicz, Maksymilian Goj, 
Julia Szymala, Ida Filipowicz, Antoni Krasoń, Aleksandra Molenda,  Wiktoria Brach, Dominika 
Łoza 
Klasy 5: Rafał Krupa, Stanisław Pasierb, Sofia Odiichuk, Bartłomiej Szynal 
Klasy 6: Zuzanna Krupornicka, Daria Rechtoń, Mikołaj Soja, Mikołaj Wendland, Dawid Woźny, 
Jakub Czyrek, Bartosz Kras, Tymon Żmuda, Hubert Argasiński, Eryk Bednarski, Michał 
Deręgowski, Anna Kochanowicz, Maciej Przywara, Joanna Masłyk 
Klasy 7: Dominika Monikowska, Paweł Wróbel, Franciszek Wolny, Patrycja Bąk, Karolina 
Pasternak, Natalia Bać, Eliza Bobola, Maria Grucela 
Klasy 8: Kacper Bąk, Daniel Chmielowski, Aleksandra Hadam, Michał Głowacki, Jakub 
Pawłowski, Maciej Rożek, Wiktor Grymanowski, Filip Wołowiec 

Międzyszkolny Konkursie Plastycznym "Czyste wody - zdrowe ryby" 
 Laureaci: Krzysztof Babelski z klasy 2a i Kacper Osenkowski z klasy 3a  

Plastyczny Konkurs Biblijny pt. „Eucharystia daje życie” 
wyróżnienie  - Jakub Jochymek z kl. 4a  

VI Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „ Namaluj ulubioną kolędę” 
Wyróżnienia otrzymały: Barbara Sądel, Milena Kachaniak,  Zofia Walus  
 

 

Mój pupil – rady dla ludzi adoptujących zwierzęta 

1. Zanim zaadoptujesz zwierzątko zastanów 

się czy będziesz w stanie się nim właściwie 

opiekować. 

2. Przygotuj dla niego wyprawkę. 

3. Musisz być cierpliwy, ponieważ zwierzę 

może mieć urazy i niekoniecznie być przyjaźnie 

do ciebie nastawione. 

4. Zastanów się czy będzie cię stać  

na wyżywienie zwierzaka. 

5. Zaszczep zwierzaka. 

6. Jeżeli jest to pies, wszczep mu chip,  

aby łatwo było go odnaleźć w razie ucieczki. 

7.  Pamiętaj że zwierzę też ma uczucia. 

Jeremi, Tymek, Maks 

Magia morskich głębin 
Jedną z najsłynniejszych morskich historii jest grecki mit o Posejdonie i jego żonie Amfitrycie. Posejdon  

(brat Zeusa i Hadesa), w wyniku losowania dostał we władanie morza, oceany, rzeki i wyspy Nie chciał zaakceptować 

faktu, że Zeus-młodszy brat-panuje nad całym niebem i jest królem Olimpu. Kłócił się z nim o władzę, za co został 

wygnany na 10 lat. Potem wprowadził się do swojego pałacu w głębinach. Tymczasem stary pan mórz Okeanos wydał 



 

przyjęcie, na którym były jego córki. W najpiękniejszej z nich-Amfitrycie- zakochał się Posejdon. Poprosił ojca 

dziewczyny o rękę, a ten się zgodził. Amfitryta nie chciała jednak męża pachnącego mułem, który miał w brodzie 

małże. Rozpaczającemu bogowi przyszedł z pomocą delfin. Opowiedział Amfitrycie o najpiękniejszym pałacu 

greckiego świata… o podwodnej siedzibie Posejdona. Amfitryta natychmiast zapragnęła tam zamieszkać. Od tej pory 

żyli szczęśliwie jako mąż i żona. 

 Popularną morską legendą jest celtycka opowieść  

o królewnie Dahut, której ojciec, król Kornwalii-Gradlon,  

na brzegu Bretanii wybudował wspaniałe miasto o nazwie Ys.  

W cudownym Ys córka króla miała pałac. W jego szczerozłotych 

komnatach wiodła życie, które nie przystawało córce króla. Jej 

hulanki gniewały bogów i celtycką społeczność. W końcu spotkała 

ją kara: za sprawą diabła Ys zostało zalane przez wzburzone morze. 

 

  

Również Słowianie mają swoją legendę o podwodnym 

pałacu, położonym na dnie Bałtyku. Władała nim królowa Jurata. 

Jej pałac zbudowano z bursztynów, diamentów, muszli i złota. 

Jurata była dobrą królową i opiekowała się bałtyckimi rybakami. 

Pewnego razu wybrała się z przyjaciółkami boginkami na 

przejażdżkę jantarowymi łodziami. Królowa chciała przyjrzeć się 

życiu swoich podopiecznych i pomóc im w łowieniu ryb. Gdy 

znalazła się wśród ludzi, zakochała się w pięknym młodzieńcu- ze wzajemnością. Jednak wszechwładny bóg Perkun 

nie pozwolił młodym  by byli szczęśliwi. Zazdrosny o Juratę i przeciwny jej związkowi ze śmiertelnikiem, pozbawił 

oboje życia, a na pałac królowej cisnął grom. Pałac rozpadł się na miliony kawałków. Od tej pory Bałtyk wyrzuca na 

brzeg drobne bursztyny-resztki po siedzibie Juraty. 

Przygotowała: Alicja 

JAK TO ZAPAMIĘTAĆ? 

Czy za pomocą wyobraźni można zapamiętać jakąś wiedzę w łatwy sposób, na zawsze i tak, żeby 

przypomniała się, kiedy tylko będziesz jej potrzebował? Jeśli uczenie kojarzysz z czymś bardzo nudnym to 

znaczy, że wcale nie wymyślasz rymowanek ani nie 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 samo: 

• przeczytaj to co masz umieć, 

• podkreśl wyrazy, które musisz zapamiętać, 

• przepisz je wszystkie na kartkę i …ułóż wierszyk. Czy ten wierszyk musie mieć sens? NIE! Niech 

będzie absurdalny, śmieszny, dziwny, ale niech się rymuje. Pamięć lubi rymowane rzeczy.  

Spójrz na przykład: 

KRĘGOWCE  



Kręgowce – to proste jak słup. Wszystkie mają kręgosłup! 

Czasem ktoś powie coś zabawnego, a tobie nagle chce się śmiać i potem długo pamiętasz jakiś wyraz 

albo fakt, bo z czymś ci się skojarzy 

Wykorzystaj to w uczeniu się:  

• Bo to nie jest trudne wcale: co parzyste, to ma parę. 

• Fotosyntez nie jest dla zwierza! 

• Koty, myszki i słowiki to są wszystko rzeczowniki. 

• Zapamiętaj to człowieku: Dużo wapnia znajdziesz w mleku.   

Historyjki 

Na pewno czasem twoi rodzice denerwują się, że nie umiesz zapamiętać czegoś potrzebnego  

w szkole, a jakieś  imiona z gier komputerowych [mocno skomplikowane], to pamiętasz. Tak działa mózg: 

kocha to co dziwne, śmieszne. Dlatego jeśli chcesz an przykład zapamiętać pisownie nazwiska „Piłsudski”, 

ułóż krótką historyjkę: 

Józef PIŁ SU [rowe] D [uże] [ma] SKI  

Józef… pił surowe duże maski? Bez sensu, ale o ile łatwiej zapamiętać! 

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 twardy (jak granit). 

- wapń – biały jak śnieg kościotrup o imieniu Wapniak sypie się na pył. 

Masz kłopot, żeby zapamiętać na przykład kolejność przypadków? 

Zrób tak: wpisz je jeden po drugim i zobacz, że pierwsze litery to MDCBNMW.  

Podziel je na pary. W ten sposób otrzymałeś inicjały. Teraz wymyśl imiona nazwiska i już umiesz. 

MD- Marysia Dyzikiewicz    CB- Czesie Brodakiewicz    NMW- Natasz Mulica Warga  

Najlepiej wymyśleć takie imiona i nazwiska, żeby były zgodne z twoim poczuciem humoru.                    

Możesz tez stworzyć śmieszne zdania; niech każdy wyraz zaczyna się tak jak kolejne przypadki: Magda 

Dała Choremu Bratu Nowy Markowy Wichajster.                                   Oprac. Adrianna Filip 6b                                                                                           

HUMOR 

- Jak tam  twój syn? Ostatnio, jak go widziałam, był taki mały… 
- A no troszkę już urósł. 
 
Dwóch kolegów śpi pod namiotem, nagle jeden budzi drugiego i mówi: 
-Co widzisz? 
-Niebo i gwiazdy. 
-Co to oznacza? 
-Że jutro będzie ładna pogoda. 



 

-Ty głupku. To oznacza, że nam namiot ukradli! 
 
Jedzie baca furmanką. Pytają go turyści: 
-Baca, gdzie jedziecie? 
-Do miasta jadę na jarmark. 
-Ale to w drugą stronę. 
-A co się będę z koniem kłócił. 
 
Na lekcji wychowawczej Jasio mówi do kolegi z ławki: 
-W tamtym roku miałem czerwony pasek. 
-A w tym roku? 
-Zepsuł mi się. 
 

Mol książkowy poleca 

Moony Witcher  - Długa podróż Garrego Hopa 

 

Miasta Bessia i Karan są ogarnięte potworną wojną. Tymczasem matka 

jedenastoletniego Garry’ego Hopa boryka się z ciężką chorobą. Jedyną osobą, 

która jest w stanie jej pomóc, jest stary szaman Bandeo Gropius. Zamieszkuje 

on odległą magiczną wyspę Hunnia, o którą toczy się walka pomiędzy oboma 

plemionami. Garry potajemnie wyrusza w ryzykowną podróż, która będzie 

wiązać się z odkrywaniem miejsc, uczuć i prawdy. 

Narracja pełna jest zwrotów akcji i opisów fascynujących roślin, zwierząt  

i krajobrazów. Obserwujemy ciągłą walkę dobra ze złem. Biorą w niej udział 

fantastyczne stworzenia, które wzbudzają zachwyt lub przerażenie. Spotkanie z każdym z nich skłania 

bohaterów do pouczających refleksji. 

…………………………………………………………………………… 

Agnieszka Rusin - Kornelia. Córka białej wróżki  

To historia wyjątkowej dziewczynki o czarno-niebieskich włosach. Kornelia, 

będąc maleńkim dzieckiem, została uratowana przez jastrzębia i odtąd 

zamieszkała w klasztorze. Dziewczynka dorasta wśród zakonnic, jest nieufna i nie 

ma wielu przyjaciół, rozumie się jedynie z jednym chłopcem – Karolem. Jej 

niezwykłe przygody rozpoczynają się w momencie, gdy przekracza ona granicę 

magicznego lasu… 

Okazuje się, że Kornelia nie jest zwykłą dziewczynką, bo posiada magiczne moce, a na szyi nosi wisiorek, 

który chroni ją przed złem. Ten właśnie wisiorek ktoś za wszelką cenę chce jej odebrać.  

Życzymy przyjemności z czytania. Redakcja 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=witcher+moony


COŚ DLA ZDROWIA I URODY 

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia – daje siłę, energię na cały poranek 
 i południe. Badania pokazują, iż dzieci, które jedzą śniadanie przed szkołą, znacznie lepiej radzą 
sobie na lekcjach, ich pamięć jest lepsza i dłużej potrafią się skoncentrować. Mają również więcej 
energii i chęci do działania. Proponujemy owsiankę w nowych odsłonach. 

Owsianka jest potrawą przyrządzana z płatków owsianych i mleka. Zawiera pokłady 
aminokwasów, witamin, błonnika, zrobią z naszym organizmem cuda. Dzięki niej zmęczenie 
 i rozdrażnienie mija, pamięć i koncentracja wzrasta, skóra się nawilża, jelita skaczą z radości, 
stawy się odżywiają oraz rośnie nasza wytrzymałość .  

Oto przepisy na owsiankę: 
 

CYNAMONOWA OWSIANKA Z OWOCAMI 

• 55 g płatków owsianych górskich 
• 1 duże jabłko lub 2 średnie (zamiast jabłka 

może być banan lub inne owoce sezonowe)  
• łyżeczka cynamonu 
• mleko lub woda 

Płatki gotujemy na wodzie (lub na mleku).  
W międzyczasie trzemy jabłko na tarce. Owsiankę 
przekładamy do miseczki, dodajemy połowę startego 
jabłka i cynamon, dokładnie mieszamy. Na wierzch 
dodajemy resztę jabłka, posypujemy cynamonem.  

 

Propozycje przekąsek na drugie śniadanie do szkoły: 

• tortilla z szynką, serem i warzywami 

• muffinki owocowe 

• placuszki, racuszki, naleśniki 

• ciasteczka owsiane lub batoniki muesli 

• domowe mini pizze 

• świeże owoce i warzywa do chrupania 

 

 

 

 

 

 



CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

• Gałki oczne reniferów zmieniają kolor na niebieski  

w zimie, aby pomóc im widzieć przy słabym oświetleniu. 

 

• Tygrysy mają pasiastą skórę. Każdy wzór jest tak 

niepowtarzalny tak jak ludzki odcisk palca. 

• Pojedyncza nitka sieci pająka jest cieńsza niż włos 

ludzki, ale także pięć razy mocniejsza niż stal o tej samej 

grubości.  

 

 

. 

• Ślimaki mają cztery nosy. 

 

 

 

• Wrony rozpoznają ludzkie twarze. 

• Przeciętna kura składa 228 jajek rocznie. 

 

 

 

• Krowa daje prawie 200 tysięcy szklanek mleka 

w ciągu całego swojego życia. 

• Dęby nie produkują żołędzi, dopóki nie 

skończą 50 lat. 

• Więcej ludzi jest uczulonych na mleko krowie 

niż na jakąkolwiek inny rodzaj żywności. 

• Serce posiada siłę do wyrzucenia 

strumienia krwi na wysokość dwóch metrów  

w powietrze. 

• Ludzkie oczy nie zmieniają swojego 

rozmiaru od urodzenia. 

• (Prawdziwa) maślanka nie zwiera mleka. 

• Kobiety mają więcej kubków smakowych 

niż mężczyźni. 

• Płetwal błękitny waży tyle co 18 dużych słoni. 



KALENDARIUM  

MARZEC 

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy 

Wyklętych" 

2 marca - Światowy Dzień Tenisa 

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

4 marca - Kaziuki 

5 marca - Dzień Teściowej 

6 marca - Europejski Dzień Logopedy 

8 marca - Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 

9 marca - Dzień Polskiej Statystyki 

10 marca - Dzień Mężczyzn 

11 marca - Dzień Sołtysa 

12 marca - Dzień Matematyki 

14 marca - Dzień Liczby Pi 

15 marca - Światowy Dzień Praw Konsumenta 

16 marca - Dzień Pandy 

17 marca - Dzień Św. Patryka 

18 marca - Europejski Dzień Mózgu 

19 marca - Dzień Stolarza 

20 marca - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

21 marca - Dzień Wagarowicza 

22 marca - Światowy Dzień Wody 

23 marca - Światowy Dzień Meteorologii 

24 marca - Narodowy Dzień Życia 

25 marca - Międzynarodowy Dzień Gofra  

26 marca - Międzynarodowy Dzień Szpinaku 

27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca - Godzina dla Ziemi 

30 marca - Światowy Dzień Muffinka 

31 marca - Światowy Dzień Budyniu 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Klauna/Prima 

aprilis 

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci / Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

3 kwietnia - Dzień Tęczy 

4 kwietnia - Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 

5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza 

6 kwietnia - Światowy Dzień Sportu 

7 kwietnia - Dzień Pracownika Służby Zdrowia 

8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów 

9 kwietnia - Światowy Dzień Gołębia 

10 kwietnia - Dzień Lotnictwa Wojskowego 

11 kwietnia - Dzień Radia 

12 kwietnia - Wielkanoc 

13 kwietnia - Śmigus Dyngus 

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski 

15 kwietnia - Światowy Dzień Sztuki 

16 kwietnia - Dzień Sapera 

17 kwietnia - Światowy Dzień Kostki Rubika 

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony 

Zabytków 

19 kwietnia - Dzień Czosnku 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

21 kwietnia - Parilia 

22 kwietnia - Dzień Ziemi 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 

24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Solidarności 

Młodzieży 

25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości 

Zagrożenia Hałasem 

26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia - Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii 

28 kwietnia - Dzień Sera Camembert 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

30 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Jazzu 

 

 

 

 

 

https://www.kalbi.pl/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych
https://www.kalbi.pl/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-tenisa
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisarzy
https://www.kalbi.pl/kaziuki
https://www.kalbi.pl/dzien-tesciowej
https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-logopedy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-kobiet
https://www.kalbi.pl/dzien-polskiej-statystyki
https://www.kalbi.pl/dzien-mezczyzn
https://www.kalbi.pl/dzien-soltysa
https://www.kalbi.pl/dzien-matematyki
https://www.kalbi.pl/dzien-liczby-pi
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-praw-konsumenta
https://www.kalbi.pl/dzien-pandy
https://www.kalbi.pl/dzien-sw-patryka
https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-mozgu
https://www.kalbi.pl/dzien-stolarza
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-jamy-ustnej
https://www.kalbi.pl/dzien-wagarowicza
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-wody
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-meteorologii
https://www.kalbi.pl/narodowy-dzien-zycia
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-gofra
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-szpinaku
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-teatru
https://www.kalbi.pl/godzina-dla-ziemi
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-muffinka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-budyniu
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-klauna
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu
https://www.kalbi.pl/dzien-teczy
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-bezdomnych-zwierzat
https://www.kalbi.pl/dzien-lesnika-i-drzewiarza
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sportu
https://www.kalbi.pl/dzien-pracownika-sluzby-zdrowia
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-romow
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-golebia
https://www.kalbi.pl/dzien-lotnictwa-wojskowego
https://www.kalbi.pl/dzien-radia
https://www.kalbi.pl/swieto-chrztu-polski
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sztuki
https://www.kalbi.pl/dzien-sapera
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-kostki-rubika
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-ochrony-zabytkow
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-ochrony-zabytkow
https://www.kalbi.pl/dzien-czosnku
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolnej-prasy
https://www.kalbi.pl/parilia
https://www.kalbi.pl/dzien-ziemi
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-solidarnosci-mlodziezy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-solidarnosci-mlodziezy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem
https://www.kalbi.pl/dzien-drogowca-i-transportowca
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-lekarzy-weterynarii
https://www.kalbi.pl/dzien-sera-camembert
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-tanca
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-jazzu


KRZYŻÓWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miłość od … wejrzenia. 

2. Miłosne spotkania. 

3. Do lizania w kształcie serca. 

4. Miłosny aniołek.  

5. Z brylantem na palcu. 

6. Miłosna wiadomość. 

7. Panna młoda i pan … . 

8. Kolor miłości. 

9. Róże to … . 

10. Więcej niż przyjaźń. 

 

PÓŁ ZARTEM, PÓŁ SERIO - 10 przykazań ucznia 

1. Nie gryź ołówków – lasów coraz mniej! 

2. Nie kuj na blachę – pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 10% swojego mózgu. 

3. Nie zgrzytaj zębami – Twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów. 

4. Nie bój się rozdawania kartkówek – módl się, żeby Twoja zginęła. 

5. Kiedy dostaniesz jedynkę pożal się przyjaciółce… - byle nie za mocno. 

6. Nie wpadaj w panikę przy nauczycielach, w końcu to też ludzie. 

7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec świata – to dopiero początek. 

8. Przerwa to krótkie święto, ciesz się – byle nie za długo. 

9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji – zostaw trochę na później 

10. Nie ucz się tyle – raz się żyje!!! 
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