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W NUMERZE m.in.: 

Kącik poetycki 

Warto przeczytać 

To jest mój głos w sprawie… 

Kącik filmowy 

Bliżej … nie tylko nauczyciela 

Nasza twórczość i Nasza Galeria 

Warto zwiedzić 

Wiadomości biblioteczne 

Kącik pupila  

Kącik łasucha 

Planszóweczki 

Kącik sportowy 

Ciekawostki i Zagadki  

Krzyżówki, Humor  
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Rys. Benjamin Casanga Camera kl. 4e 

Witajcie drodzy czytelnicy!  

  Wiosna zawitała w pełni. Nareszcie słońce, zielona trawa, kwiaty, śpiew ptaków… Aż trudno się 

skupić na nauce. A tu egzaminy ósmoklasistów, sprawdziany, klasówki, poprawianie ocen…  

Uff... 

   Dla oderwania się od nauki zachęcamy Was do zapoznania się z naszą gazetką i życzymy  miłej 

lektury.                                                                    

Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                         
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Przedwiośnie  

Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! 

Już bociany powracają, 

Już skowronki koncert dają. 

Tu krokusy, tam żonkile 

Spoglądają na świat mile. 

Trawa zmienia swoją zieleń, 

Chętnie ją polubi jeleń. 

Budzi się przyroda wkoło, 

Będzie pięknie i wesoło. 

Słońce teraz częściej świeci, 

Na dwór wzywa wszystkie dzieci. 

Joanna Guściora         

   Wiosenny czarodziej  

Czary - mary, fiku - miku, 

szedł Czarodziej po trawniku. 

Niósł w plecaku fiołki, róże 

a stokrotki gdzie? W kapturze! 

Rzucał kwiaty, gdzie się dało, 

Żeby wszędzie coś pachniało. 

Koło ławki, koło krzaka, 

jakie kwiaty? Te z plecaka! 

W piaskownicy palmy sadził - 

nawet nieźle sobie radził 

no i huśtał na huśtawce 

rozczochrane dwa dmuchawce. 

Wyczarował, czary- mary, 

na kałużach nenufary, 

aż podwórko zmienił w śliczny, 

mały ogród botaniczny. 

Dorota Gellner 
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Powitanie wiosny                            

Leci pliszka 

spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

Poszły rzeki                 

w świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza!  

          Maria Konopnicka     

WIERSZ 

Majowe słonko na niebie świeci, 

Ciepłem przypieka z wysoka 

Gdy słońce na niebie się pojawia 

Wielce radują się dzieci. 

W szafie kurtki są pochowane, 

Nadszedł czas na zabawę! 

W końcu przybyło majowe słońce 

I ubierać się ciepło nie trzeba 

wcale! 

Słychać śmiech i radość dzieci, 

Na słoneczku świetna zabawa! 

Bo w majowe, ciepłe dni 

Czas tak słodko leci... 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

Wiersze wyszukała Blanka Honc kl. 5c 

Mamy wiosnę 

Ach, te wspomnienia radosne 

Raz słońce 

Raz deszcz 

Tam pszczoła  

Tam kleszcz 

Na wiosnę zawsze super jest! 

        Gabrysia Konopka kl. 6a 



3 

Wywiad z  Panią Michaliną Korzeniewską 

Dzień dobry, chciałybyśmy z panią przeprowadzić wywiad. Możemy? 

- Oczywiście. 

- Dlaczego pani wybrała taki zawód, a nie inny? 

- Dobre pytanie, bo lubię przekazywać swoją wiedzę, lubię pracować z dziećmi i ponieważ cieszą mnie 

sukcesy uczniów. To bardzo przyjemne. 

- Czy ten zawód sprawia pani przyjemność? 

- Sprawia, chociaż czasem nie jest łatwo, ponieważ w szkole potrafi być trochę głośno, ale generalnie 

tak, lubię pracować z moimi uczniami. 

- Gdy była pani mała, to kim chciała zostać? 

- Archeologiem i astronomem. Potem mi się trochę pozmieniało. 

- Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej? 

- Język angielski. To był angielski i historia. 

- Lubi pani czytać? Jeśli tak, to co? 

- Tak, lubię książki o psychologii. Raczej nie powieści, ale te, gdzie można się coś dowiedzieć o sobie. 

- Jakie jest pani ulubione zwierzę? 

- Kocham psy, mam psa, takiego malutkiego, który się nazywa Kajka. 

- Co lubi pani robić w wolnym czasie? 

- Lubię spacerować, ponieważ mieszkam nad rzeką oraz w czasie wolnym lubię podróżować, na week-

end. 

- Czy pani coś kolekcjonuje? 

- Zdjęcia można powiedzieć, bo bardzo lubię robić zdjęcia. Z każdego wyjazdu mam taką kolekcję 

zdjęć. 

- Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

- Chyba spagetti. 

- Miło się z panią rozmawiało. Dziękujemy.  Do widzenia. 

- Do zobaczenia. 

Rozmowę przeprowadziły: Ala Szlawska i Maja Lewczuk kl. 5c 

ONE DIRECTION 

    One Direction to zespół składający się z 5 chłopaków: Zayn 

Malik, Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles i Louis Tomlin-

son. One Direction to w tłumaczeniu na polski „jedna droga”. 

Zespół niestety się rozpadł, a członkowie zaczęli karierę 

solową. Na przykład Harry Styles w piątek (20 maja) wypuścił 

swój trzeci album „Harry’s house”, a Louis Tomlinson miał 

całkiem niedawno koncert.  

 

QUEEN 

     QUEEN w tłumaczeniu na polski znaczy „królowe”. Zespół składał się 

jednak z samych mężczyzn: Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May, John 

Deacon. QUEEN jest bardzo znanym zespołem i każdy zna przynajmniej jed-

ną z ich piosenek. Największym hitem zespołu jest „Bohemian Rhapsody” . 

Tytuł tej piosenki nosi film, który opowiada o losach zespołu.  

     QUEEN nie ograniczało się do jednego stylu muzycznego, co prawda, 

przeważał rock, ale grali również pop i rock’n’ rolla.  

Julia Frankowska kl. 6a  
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O NAUCZANIU 

   Uczenie się jest procesem wzmacniania już istniejących sieci nerwowych i kształtowania nowych. 

Kiedy mózg jest zmuszony działać (naucz się, zapamiętaj, naucz się na pamięć) proces prawdziwego   

i naturalnego uczenia się nie zachodzi. 

    Dzieci nie uczą się efektywnie, słuchając monologowej wypowiedzi nauczyciela, wykonując żmudne 

zadania w zeszycie ćwiczeń, czy ucząc się na pamięć. Ucząc się czegoś na pamięć, dziecko zapamię-

tuje to tylko na chwilę, do czasu testu, później wszystko zapomina. Kiedy dzieci są nieustannie zmu-

szane do nauki, ich mózg przestaje efektywnie pracować - nie zapisuje na stałe nowych informacji. By 

czegoś się nauczyć, oprócz samego zapamiętywania, trzeba też coś rozumieć. Nauka samych regułek, 

definicji jest bez sensu, nie da się ich wykorzystać w naturalnym kontekście sytuacyjnym. DZIECKO 

MUSI ROZUMIEĆ, A NIE PAMIĘTAĆ. 

Mózg młodego człowieka nie jest w stanie na długo zakodować informacji, jeśli: 

1. Nie są one dla niego wystarczająco interesujące, zrozumiałe i nie odnoszą się do jego aktualnej 

wiedzy o sobie i świecie. 

2. Dziecko samo ich nie odkryje przez działanie (np. podczas swobodnej zabawy, doświadczeń czy 

eksperymentów) oraz nie będzie miało okazji sprawdzić ich sensu i znaczenia. 

3. Prezentowany materiał jest niejako wyrwany z kontekstu (z pewnej całości); 

4. Nowe wiadomości odnoszą się jedynie do wiedzy nauczyciela, który o nich opowiada, a sama nau-

ka ma odbywać się na podstawie tylko jego doświadczeń. 

5. Dziecko uczy się w atmosferze pełnej lęku i stresu. W takich warunkach w jego mózgu zaczynają 

wydzielać się tzw. hormony stresu (kortyzol, adrenalina), osłabiające aktywność dopaminy oraz 

części mózgu (hipokampa) odpowiedzialnej za produktywne uczenie się i zapamiętywanie. 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

   Poniżej przedstawiamy wam artykuł z nowego cyklu, mamy nadzieję, że na tej jednej wypowiedzi 

się nie skończy… Chcielibyśmy zachęcić Was do zabrania głosu na temat poruszony w tym artykule. 

   Wyjaśniamy, że jest to wypowiedź ucznia, który jest członkiem naszego Zespołu Redakcyjnego, ma 

własną opinię, którą się z nami podzielił, ale nie jest to głos całej Redakcji. Zastrzegamy sobie prawo 

do innego widzenia poruszanych w artykułach problemów.  

    Jesteśmy ciekawi Waszego zdania. Napiszcie proszę, co o tym sądzicie. Wypowiedzi prosimy do-
starczyć do biblioteki.                                                                                                        Redakcja 

RODZEŃSTWO WILLOUGHBY 

   Film opowiada o czwórce rodzeństwa -Jane, 

Tim i bliźniacy Barnaby. 

Rodzeństwo ma rodziców, którzy o nich nie 

dbali, a gdy zrobili coś źle, to trafiali do 

schowka na węgiel. Chociaż dzieci miały trud-

no, radziły sobie i były szczęśliwe. Bajka jest 

bardzo wzruszająca, oraz trochę dziwna, 

jednak opowiada o czymś pięknym. Wszyscy 

kochają się nawzajem i razem potrafili zdzia-

łać bardzo wiele, dzięki niesamowitej czwórce, znaleźli dom i kochającą rodzinę dla siebie i Ruty, 

a pod koniec historia kończy się happy endem. 

Alicja Czyżyk kl. 6a 
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Czy wiesz, że:  
- Niektóre ze zwierząt potrafią liczyć. Należą do nich szympansy, kanarki i łyski. Ptaki potrafią na 

przykład stwierdzić, czy i ile jaj zostało podrzuconych do ich gniazda. 

- Wiewiórki są sadownikami z przypadku. Zagrzebując nasiona w ziemi, często zapominają ich dokład-

nej lokalizacji, przez co zasadzają mnóstwo nowych drzew. 

- Słonie są zdolne do empatii zarówno dla własnego gatunku jak i innych zwierząt. Znane są przypad-

ki, gdy zwierzęta te pocieszały innych osobników swojego gatunku lub opłakiwały swoich towarzyszy 

(niekoniecznie tego samego gatunku).  

- Szympansy są najbardziej inteligentnymi z naczelnych zwierząt. Potrafią rozmawiać, używając mimi-

ki i modulacji głosem. Często wykorzystują również przeróżne gesty, aby oznajmić swój nastrój lub 

zamiary. 

- Jednym z największych drapieżników na planecie jest orzeł, którego rozpiętość skrzydeł może sięgać 

2 metrów. 

- Lamparty potrafią również wykonać 6-metrowy skok. 

- Niedźwiedzie polarne tak naprawdę wcale nie są białe. Ich skóra przybiera kolor czarny, natomiast 

futro przezroczysty. Tylko gra światła odbijanego przez liczne włosy sprawia wrażenie, że futro ma 

kolor biały. 

Blanka Honc kl. 5c 

- Miano piątego miesiąca roku pochodzi z łaciny, od imienia rzymskiej bogini Mai, matki boga Merkure-

go. Italskie bóstwo nazywano rzymską matką-ziemią oraz boginią wzrastania, identyfikowano ją m.in. 

z Fauną. Słowo „maj” stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje 

w tym miesiącu. 

Ala Czyżyk kl. 6a 

Przepis na muffinki 
Składniki: 

40 g oleju, 1 jajko, 1/4 szklanki cukru, 1/3 szklanki mąki, 1/2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, ewentualnie rodzynki, orzechy lub pokrojona czekolada. 

Przygotowanie: 

- zmieszaj składniki, uzyskaj konsystencję „gluta”, ewentualnie za pomocą dodania mąki lub wody 

(możesz dodać orzechy, rodzynki czy pokrojoną czekoladę), włóż do formy na babeczki, 

i piecz w 170°C, aż urosną, ciesz się pysznymi muffinkami. 

Smacznego!                                                                                                       Alicja Szlawska kl. 5c 

Japońskie Fluffy pancakes 
Składniki: 

3 żółtka, 6 białek, 60g +15g cukru, 60 ml mleka,30 ml oleju,90 g mąki,1 łyżeczka 

proszku do pieczenia. 

Przygotowanie:  

    W większym naczyniu umieścić żółtka, cukier, mleko, olej, wanilię. Wymieszać 

rózgą kuchenną do połączenia się składników. Bezpośrednio do mieszanki przesiać 

mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać rózgą kuchenną tylko do połączenia się składników. W 

misie miksera ubić białka ze szczyptą soli. Kiedy będą sztywne zacząć dodawać cukier, łyżeczka po 

łyżeczce, cały czas ubijając do sztywności. 2 łyżki białek dodać do mieszanki i wymieszać w celu roz-

luźnienia jej konsystencji. Dodać resztę ubitych białek, delikatnie wymieszać szpatułką. Na patelni 

rozgrzać odrobinę masła, masę przełożyć do rękawa cukierniczego. Szprycować wysokie pancakes na 

patelnię. Smażyć pod przykryciem na małym ogniu przez ok.3 min z jednej strony. Podawać z syro-

pem klonowym.  

 Smacznego!                                                                                             Martyna Daniszewska kl. 4d 
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        ŚWISTAK TATRZAŃSKI 

    Wbrew pozorom, śpiewające głośno ptaki to nie jedy-

ne zwierzęta, które budzą się wiosną. Wiosną z zimowe-

go snu budzą się ŚWISTAKI. 

    Świstaki tatrzańskie to ssaki z rodziny wiewiórkowa-

tych, są one nietypowym podgatunkiem świstaka, miesz-

kającego w tatrach. Ma ciało pokryte gęstym futrem w 

kolorze z wierzchu szarożółtawym, spód jaśniejszy, a 

ogon i wierzch głowy prawie czarne. W przeszłości były 

zwierzętami łownymi, w XIX wieku ich liczebność drastycznie spadła. Obecnie świstak tatrzański jest 

roślinożercą aktywnym latem, żyje w terytorialnych klanach rodzinnych w górach od regla górnego do 

piętra turniowego. Należy do najrzadziej występujących kręgowców w Polsce i podlega ścisłej ochro-

nie gatunkowej.  

    Świstak tatrzański to zwierzę dzienne, o terytorialnym i socjalnym sposobie życia. Jest monoga-

miczny, a poszczególne rodziny łączą się w kolonie, których jądro stanowi zwykle dominująca para 

zwierząt. 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

   Pupil 

    Dwa lata temu moja bliska rodzina zdecydowała się na kupno chomi-

ka. Po jakimś czasie wzięliśmy zwierzątko. Uprzednio przygotowaliśmy 

dla niego lokum. Po rozmowach na temat imienia nazwaliśmy go Nori. 

Teraz mój chomik nie chce uciekać, a nawet wraca do klatki, gdy ją 

wypuszczam do mojego pokoju.  

Nori przeszła już zapalenie płuc i zapalenie spojówek. 

Ala Szlawska kl. 5c 

Szop pracz 

    Szop pracz ma ogon w czarne i białe paski, ruchliwe przed-

nie łapki oraz sławną czarną maskę Zorro. Młody szop łatwo 

daje się oswoić. Szop pracz to dobry myśliwy. Przez całą noc 

węszy i przeczesuje swój rewir w poszukiwaniu pożywienia. 

Nazwa „szop pracz” wzięła się stąd, że szop zanim cokolwiek 

zje musi to wypłukać.  

    Po dwóch miesiącach ciąży samica rodzi zazwyczaj 3-5 

młodych i wychowuje je sama. Ich futro jest bardzo cenne.  

Julia Frankowska kl. 6a 

Rekiny 

    Rekiny to moje ulubione zwierzęta. Zamieszkują prawie 

wszystkie morza i oceany na świecie. Rekiny       w rzeczy-

wistości nie są aż takie groźne, jak się wydaje. Zachęcam 

wszystkich do zobaczenia ich, np. w zoo. 

Gabrysia Konopka kl. 6a 
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   Mieszkanie nr 76 

    W smutnej, szarej kamienicy mieszkał drobny staruszek. Mieszkał on w mieszaniu nr 76, było ono na 

7 i ostatnim piętrze. Staruszek był w zasadzie niewidoczny dla innych mieszkańców kamienicy,  z nikim 

nie rozmawiał, a jedyne co było o nim wiadome, to że był dość biedny i nie posiadał rodziny, był sam.. 

Chociaż i tak nikt o tym nie mówił, nikogo to nie obchodziło (no, prawie). 

    Pewnego dnia, dziewczyna z 3 piętra, która wprowadziła się do mieszkania po babci, rozdawała 

ciasteczka mieszkańcom kamienicy, z okazji dnia życzliwości. Niewiele ludzi obchodzi to święto w ten 

sposób, a nawet jeśli, to na pewno nie z takim zamiłowaniem jak ona.... W końcu, gdy rozdała ciastka 

większości, nadszedł czas na TO mieszkanie. Dziewczyna była dość zniechęcona, uznała, że ta osoba 

może być groźna... No, ale był to wyjątkowy dzień i każdy zasługuje na trochę dobra. Zapukała do 

drzwi cicho i niewinnie, jakby nie chciała, by ktoś ją usłyszał. Po chwili drzwi otworzył staruszek, 

prawdopodobnie spodziewał się listonosza, bo nikt inny do niego nie przychodził, staruszek był zdzi-

wiony, lecz nie zamknął drzwi. Dziewczyna złożyła mu życzenia i dała ciastko. Normalny człowiek pew-

nie wziąłby ciastko i podziękował, ale staruszek się popłakał i zamknął drzwi. Dla dziewczyny było to 

bardzo dziwne, przecież odwiedziła wszystkich mieszkańców i nikt się tak nie zachował. Inna osoba 

prawdopodobnie by się obraziła, ale dziewczyna pomyślała, że to z jej winy... Zaczęła więc działać, 

wróciła do mieszkania i upiekła więcej ciasteczek, pobiegła z nimi na 7 piętro, lecz tym razem staru-

szek w ogóle nie otwierał drzwi.. Dziewczyna chwilę stała pod mieszkaniem, ale nie zdołała przebywać 

tam długo, bo zza drzwi staruszka było słychać ciche szlochanie roznoszące się po szarej klatce scho-

dowej...Było jej bardzo przykro, ale nie przestawała próbować. Następnego dnia wzięła kilka kartek i 

napisała na nich wiadomość do mieszkańców. W przeciwieństwie do szarego wyglądu kamienicy, kartki 

były napisane kolorowymi literami. Rozwiesiła kartki po całym budynku i pobiegła na 7 piętro. Dziew-

czyna przykleiła do drzwi kartkę, miała nadzieję, że ktoś ją przeczyta, może odmieni życie tego bied-

nego staruszka... 

     Po kilku godzinach wieść o kartce na drzwiach rozbiegła się po całej kamienicy, trafiła nawet do 

studenta z pierwszego piętra, chłopak bardzo chciał pomóc, miał wielkie serce i nie mógłby zostawić 

kogoś bez pomocy. Wszedł po schodach na 7 piętro i zapukał do drzwi. Długo nikt nie otwierał, więc 

postanowił przeczytać treść kartki, było tam napisane: 

 “Zgubiłem 100 zł, jeżeli ktoś je znajdzie, proszę o przyniesienie do mieszkania nr 76, potrzebuję pie-

niędzy, gdyż jestem biedny i nie stać mnie na jedzenie.. Z góry dziękuję..” Chłopak wyciągnął            

z kieszeni 100 zł i zapukał do drzwi. Staruszek zapłakany otworzył drzwi i powiedział: 

-Już dwunasta osoba przynosi mi pieniądze...  

    Chłopak uśmiechnął się i podał staruszkowi 100 zł. Gdy odchodził, staruszek powiedział cichym gło-

sem: 

-Mógłbyś kochany zdjąć tą kartkę z drzwi? To nawet nie moja kartka... Haha… 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

„Przypominajka” z wcześniejszej gazetki :)  

SKŁADNIKI: 

   1 kilogram dobrego humoru, 1 łyżka stołowa twórczego myślenia, 1 dzbanek 

szczęścia, ¾  szklanki odwagi, 5 uśmiechów, garść radości, 3 kilogramy dobrej 

pogody, ½ łyżeczki relaksu, słońce w oliwce do smarowania :)  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

   Wszystkie składniki dobrze wymieszać aż do uzyskania pogodnej konsystencji. 

Włożyć do formy, wysmarowanej ciepłym wiatrem i piec w promieniach słońca 

przez dwa miesiące. 

   Uwaga dla alergików! Przed podaniem, zmoczyć morską wodą. :) 

                                                                            Życzymy udanych wakacji! 
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     W dniu 25 kwietnia nasi uczniowie, zostali nagrodzeni za udział 

w konkursach, których organizatorem była biblioteka szkolna.  

Radość dzieci była niezmierna.  

   Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród 

dla laureatów naszych konkursów. 

    Z okazji Światowego Dnia Książki (23 kwietnia) uczniowie mogli 

wziąć udział w zabawie, która 

polegała na odgadnięciu od-

powiedzi na baśniowe pytania i za prawidłową odpowiedź otrzy-

mać cukierka. Zainteresowanie udziałem  w zabawie było ogrom-

ne, a uśmiech dzieci bezcenny.  

    Nasza biblioteka przystąpiła do akcji charytatywnej 

"Wędrujące książki", która jest organizowana we współpracy z 

Towarzystwem Miłośników Lwowa 

i Kresów Południowo-Wschodnich.  

26 kwietnia dotarł do nas plecak   

z książkami i grą Dobble.  

Niebawem poinformujemy Was, co w związku z tym będzie się działo.            

    5 maja odbył się konkurs czytelniczy dla klas 1 pt. "W świecie baśni". 

Nasi najmłodsi czytelnicy zmagali się z zadaniami w trzech konkuren-

cjach. W pierwszej mieli odgadnąć tytuł baśni na podstawie ilustracji, 

w drugiej odpowiedzieć na baśniową zagadkę, a w trzeciej rozpoznać 

bohaterów baśni. Pierwsza konkurencja przygotowana była w aplikacji 

Bamboozle, druga w Wordwallu, a trzecia miała formę tradycyjnych 

kart pracy. Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu dobrze się bawili i 

sięgną po baśnie, których jeszcze nie znali.  

Wyniki konkursu są następujące: 

1. miejsce: klasa 1e, w składzie: Zuzia i Maja, 

2. miejsce: klasa 1a, w składzie: Kinga i Natalia, 

3. miejsce: klasa 1b, w składzie: Lena i Marcel, 

Wyróżnienia: klasa 1c, w składzie: Wiktoria i Alicja oraz klasa 1d, w składzie: Julia i Emilia. 

    Dzieci na początku konkursu otrzymały przygotowane przez bibliotekarzy pamiątkowe zakładki do 

książek. Wierzymy, że będą je używać podczas swoich spotkań z 

książkami. 

     W dniach 8-15 maja odbywał się XIX Ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek. Akcja promująca czytelnictwo i biblioteki odbywa się 

pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

„Biblioteka – świat w jednym 

miejscu” to tegoroczne hasło 

Tygodnia Bibliotek. Nasza szkolna biblioteka już od kilku lat aktyw-

nie uczestniczy w tym święcie bibliotek. W bieżącym roku szkolnym 

zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom udział w: 

1. Kiermaszu książki , który trwał  od 9 do 13 maja. Zbieraliśmy 

fundusze na kolejne części „Biura detektywistycznego Lassego i 

Mai”. Dzięki przeprowadzonemu kiermaszowi  uda nam się zakupić 

brakujące części "Biura detektywistycznego”, a mianowicie: 

"Tajemnicę mody", "Tajemnicę zwierząt", "Tajemnicę gazety" i "Tajemnicę detektywa".  
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2. Zabawie czytelniczej „Znajdź mnie w bibliotece”. 

3. Quizie mitologicznym dla klas 4-8 – odbył się w piątek 13 maja i był to 

wyjątkowo szczęśliwy piątek. 

4. Akcji „Wędrujące książki” – akcja została zainicjowana w poniedziałek 9 

maja w wybranych świetlicach i na Kole Przyjaciół Książki. W ramach tej 

akcji dzielimy się książkami i dobrem z dziećmi z Polski i Ukrainy. Groma-

dzimy książki i własnoręcznie wykonane przez dzieci zakładki, ilustracje i 

inne pamiątki, które później trafią do szkół polskich w Kołomyi i Tłumaczu.  

    W plecaku, który otrzymaliśmy do wypełnienia, znalazła się także lubiana 

przez dzieci gra Dobble i jest w stałym użyciu, m.in. na Kole Przyjaciół 

Książki. 

5. Lekcjach bibliotecznych, na których m.in. rozwiązujemy quizy czytelni-

cze (nie tylko z lektur szkolnych). 

6. „Amnestii bibliotecznej” – czytelnicy, którzy przekroczyli termin zwrotu książki, mogli ją oddać do 

biblioteki bez żadnych konsekwencji. 

    Na Kole Przyjaciół Książki dzieciaki wzięły udział w zabawie "Znajdź mnie w bibliotece", która pole-

gała na odnalezieniu konkretnej książki, wynotowaniu z niej słowa z danego wersu tekstu, a potem 

wspólnym tworzeniu zdania.   

Dzieci tworzyły także plakaciki reklamujące Tydzień Bibliotek. 

    Na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek odbył się "Quiz 

mitologiczny" dla uczniów klas 4-8. W quizie udział wzięło 15 

uczniów, najmłodsza uczestniczka to Ala z 4c, zaś najstarszy uczeń 

to Rafał z 8d. Quiz składał się aż ze 100 pytań! 

Wyniki quizu są następujące: 

1. miejsce: Alicja Rumczyk kl. 4c 

2. miejsce: Blanka Honc kl. 5c 

3. miejsce: Liwia Jankowska kl. 6c. 

Jest ro ranking ustalony automatycznie przez aplikację Kahoot, bo 

wg ilości zdobytych punktów na miejscu drugim jest Liwia z kl. 6c i Ala z 5c, a na trzecim Blanka z 5c. 

Miejsce pierwsze bez zmian :) 

    Serdecznie gratulujemy i żywimy nadzieję, że udało nam się zainteresować naszych młodych czy-

telników mitologią.  

                                                                                                                        Panie bibliotekarki 
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Przedstawiamy prace plastyczne Waszych kolegów i koleżanek.   
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Rysunki Alicja Szlawska kl. 5c 

Rysunki  Maja Lewczuk kl. 5c 
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Rysunki  Maja Lewczuk kl. 5c 
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Ciekawa dyscyplina – koszykówka 

     Koszykówka to po piłce nożnej najbardziej popularna 

dyscyplina na świecie, gdzie rozgrywa się mecze w ponad 

230 krajach.  Powstała w USA w 1891 roku, a wymyślił ją 

nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej.  

     Zadaniem drużyny jest rzucić piłkę do kosza przeciwni-

ka i bronić, aby drużyna przeciwna nie rzucała do kosza 

bronionego. Mecz rozpoczyna się rzutem sędziowskim w 

kole środkowym, a rozgrywany jest w systemie 4 kwarty 

po 10 minut z przerwami 2 minutowymi i jednej 15 minutowej. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie 

więcej punktów rzucając do kosza przeciwnika. 

W koszykówce gra się rękami, nie można biegać z piłką, tylko kozłować lub podawać partnerom. Nie 

wolno pchać, trzymać, blokować, uderzać przeciwnika. Każdorazowo drużyna ma 24 lub 14 sekund na 

rozegranie akcji i oddanie rzutu do kosza. Jeżeli tego nie zrobi, popełnia błąd i traci posiadanie piłki.  

     Do najbardziej znanych koszykarzy w historii koszykówki należą m.in.: Michael Jordan, Kobe Bry-

ant, LeBron James, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, w Polsce najbardziej znany jest Marcin Gortat. 

     Inną odmianą koszykówki, która również zdobywa popularność, jest koszykówka 3x3, rozgrywana 

oficjalnie od 2007, która jest również dyscypliną olimpijską. Można grać w halach i na powietrzu,      

a gra się na jeden kosz i tylko na połowie normalnego boiska. 

     Największą liczbę kibiców na meczu koszykówki zanotowano w 2010 roku podczas Meczu Gwiazd 

NBA Wschód-Zachód, który rozegrano na krytym stadionie futbolu amerykańskiego. Na trybunach 

pojawiło się ponad 108 000 kibiców.  

     Koszykówka jest bardzo dynamiczną grą, dyscypliną pełną zwrotów akcji i emocji. Na pewno na 

meczu nie można się nudzić, bo ciągle coś się dzieje. Dlatego jest tak popularna. 

Michał Ziemblicki kl. 5c 

Rys. Polina Kulyk kl. 5b 

Rysunki Alicja Czyżyk kl. 6a 

Fot. Internet 
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Arboretum Wojsławice  

    Arboretum w Wojsławicach jest miejscem pięknym z 

ciekawą historią. Od ponad 100 lat gromadzi się tam drze-

wa, krzewy i wiele innych gatunków roślin.  

W parku oprócz alejek i ścieżek pełnych kolorowych kwia-

tów i krzewów znajdują się również duże tereny zielone 

oraz sad z różnymi odmianami czereśni, jabłonkami czy gruszami.  

    Arboretum jest czynne od kwietnia do października (wszystkie informacje o arboretum są na 

stronie arboretumwojslawice.pl, tak samo jak historia tego miejsca czy spis roślin :D)  

Ilza Kowalska kl. 5c 

    Chciałbym Was zachęcić do poznania gry planszowej „Ubongo”. To gra lo-

giczna, która polega na ułożeniu kolorowych płytek tak, aby zapełnić wybrane 

pola na kartach gry. Plansze są bardzo starannie wykonane,   z motywem afry-

kańskich malowideł.  

    W zabawie liczy się czas, który odmierza mała klepsydra. Najszybsi zawodni-

cy zdobywają kolorowe kamienie szlachetne, które na końcu przeliczane są na 

punkty. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów. W grze są dwa stopnie 

trudności, a największą jej zaletą jest to, że można grać nawet w pojedynkę.  
    Ta gra daje duże pole do popisu dla szarych komórek! 

Michał Ziemblicki kl. 5c 

Ostrów Tumski 
    Ostrów Tumski to jedno z najbardziej znanych miejsc               

w sercu Wrocławia. Zatem znajduje się tam wiele atrakcji, które 
możesz zobaczyć zarówno z rodziną jak i ze znajomymi.         

    Na Ostrów Tumski prowadzi most Tumski znany jako most 
zakochanych. Wiszą na nim kłódki, które zakochane pary zosta-

wiają tam na pamiątkę swojej miłości. Most ten niewątpliwie 

jest jednym z najpiękniejszych plenerów zdjęciowych we Wro-
cławiu. Zwłaszcza o zmroku, kiedy latarnik zapala ręcznie la-

tarnie na Ostrowie Tumskim.  
    Idąc dalej ulicą główną zobaczymy ogród botaniczny. Znajduje 

się on na terenie placówki Uniwersytetu Wrocławskiego. To idealne miejsce na spacer i chwilę od-
poczynku. Ma ponad 7 hektarów, zbiorniki wodne, mostki, rzeźby, liczne pawilony i zbiory róż-

nych rodzajów roślin. Jest to miejsce do którego możesz wejść jedynie z biletem.  
    Z ul. św. Idziego warto wstąpić do Domu Jana Pawła II (wejście na rogu). Znajduje się on niedale-

ko ogrodu botanicznego. Można podziwiać tam przepiękny żyrandol, prawdopodobnie największy 
we Wrocławiu. Do środka można wejść nawet nie mając rezerwacji w hotelu. Znajduje się tam  pocz-

ta, tak więc można wejść tam choćby pod takim pretekstem i obejrzeć ten majstersztyk  Po drugiej 
stronie ogrodu znajduje się mały kościół.  

    Kościół świętego Idziego na Ostrowie Tumskim to najstarszy wciąż działający kościół we Wrocła-
wiu, ale też najstarszy w pełni zachowany budynek w całym mieście. Mocno przebudowany kościół 

św. Marcina jest jedyną pamiątką po wrocławskim zamku. Zamku? Zapytacie zapewne. Tak. Zamek 

Wrocławski zajmował kiedyś teren po obu stronach ulicy św. Marcina. Z jednej strony obszar ten oka-
la dzisiaj Odra, a z drugiej ulica Świętokrzyska i budynki przy ul. św. Marcina 10 i 12. Kościół św. 

Marcina był niegdyś kaplicą zamkową. Powstał za Henryka IV w latach 80. XIII wieku. Od tego 
czasu znacznie się zmienił.    

Wyjazd tam był naprawdę świetnym pomysłem, a jego zwiedzenie niezapomnianą przygodą. 
Kalina Orda kl. 5c 
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Serce czasu 

    Niedawno przeczytałam książkę  p.t. „Serce czasu” napisaną przez Monikę 

Peetz. Książka opowiada o dziewczynce, która odkryła sposób podróżowania w 

czasie. Opowieść ma wątek miłosny, ale również dramatyczny. Jest ciekawa     

i szybko się w nią „wciągnęłam”. Nie chciałabym zdradzać za dużo, ale chcę 

Was zachęcić do przeczytania.  

    Dziewczyna, bohaterka, lubi piłkę ręczną, straciła rodziców i jest wychowy-

wana przez ciotkę. Mieszka w Niemczech, przyjaźni się z dziewczynką             

o imieniu Bobie.  

     Serdecznie polecam tę książkę osobom, które kochają książki przygodowo-

fantastyczne. 

Blanka Honc kl. 5c 

   Czarownica piętro niżej 

    Bardzo polecam książkę „Czarownica piętro niżej” autorstwa Marcina Szczygiel-

skiego. Opowiada o dziewczynce – Mai, która musi wyjechać do swojej krewnej. 

Po jakimś czasie znajduje tajne przejście. W dodatku tajemnicza kobieta piętro 

niżej oraz duch na strychu … 

     Wspaniała książka na nudne wieczory! 

Ala Szlawska kl. 5c 

Rys. Internet 

Zimowe zaręczyny 
    Jest to pierwszy z czerech tomów serii pt. „Lustrzanna” autorki Christelle 

Dabos. Jest to książka fantazy, a jej główną bohaterką jest tajemnicza dziew-

czyna. Ofelia skrywa za starym szalikiem i okularami krótkowidza nietypowe 

dary. Mianowicie potrafi swym dotykiem czytać przeszłość przedmiotów oraz 

przechodzić przez lustra. Spokojne życie, które wiedzie na rodzimej arce – 

Animie, diametralnie się zmienia, gdy zostaje zaręczona z tajemniczym męż-

czyzną należącym do potężnego klanu Smoków – Thornem.  

    Dziewczyna musi opuścić rodzinę i podążyć za narzeczonym do Niebiasta – 

dryfującej w powietrzu stolicy odległej arki, zwanej Biegunem. Ofelia zastana-

wia się, dlaczego to właśnie ona musi się zaręczyć z członkiem klanu Smoków i 

ukrywać swoją tożsamość.   

Kalina Orda kl. 5c 

Zaginieni z Księżycowa  
    Zaginieni z Księżycowa to kontynuacja serii "Lustrzanna". Książka opowiada 

bardzo ciekawa historię o dziewczynie, która została wysłana na drugi koniec 

świata rozdartego na kawałki. Jej życie tam bardzo różniło się od tego, które 

prowadziła na swojej rodzinnej arce. Na każdym kroku czekało na nią niebez-

pieczeństwo. Po wyrzuceniu jej ze stanowiska młodej bajarki i nieudanej pró-

bie otwarcia swojego salonu lektury, dziewczynie zostało zlecone odnalezienie 

zaginionych osób, które w międzyczasie zniknęły z Księżycowa.  

     Historia jest bardzo dobrze napisana i gdy już zacznie się ją czytać, bardzo 

trudno się od niej oderwać. 

Ilza Kowalska kl. 5c 
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Odpowiedzi na zagadki: 

1. Wiosna. 

2. Sasanki. 

3. Kwiaty. 

4. Wiosna. 

5. Bociany. 

6. Słońce. 

7. Kotki wierzbowe. 

 

 

1. Jak się nazywa ta pora roku, gdy się zielenić zaczyna wokół? 

Skowronek nad polem śpiewa, kwiaty forsycji kwitną na drzewach. 

2. Ciągle jeszcze jest mu chłodno, a najgorsze są noce i ranki. 

Więc czyż można się dziwić, że ubrały się w futra ... . 

3. Kolorowe i pachnące, zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, w parku i w ogródku rosną. 

4. Już ciepły wietrzyk z łąki powiewa, 

drobniutkie pąki rosną na drzewach. 

Jaka to pora roku? 

Blanka Honc kl. 5c 

5. Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały,  

dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały. 

6. Gdy się schowa za chmury, świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, kiedy śmieje się z góry. 

7. Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, 

Te bure kotki, co na drzewie siedzą.                                                                            Ala Czyżyk kl. 6a 

HASŁO: 
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2) 

1) 1. Maluje się na to święto pisanki. 

2. Ma czerwony dziób i czerwone długie 

nogi. 

3. Cytrynek jest jednym z tych zwierząt. 

4. Maluje się je na Wielkanoc. 

5. Mają żółty kolor i są symbolem wiosny. 

6. Są nazywane kotkami. 

Blanka Honc kl. 5c 
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   1                   

2                   

  3                

 4                   

 5                   

  6                

  1                        

     2                  

     3                       

   4                   

     5                 

  6                     

  7                      

     8                

9                       

     10                 

    11                     

     12               

1. On pierwszy do nas  

z ciepłych krajów wrócił 

i nad polami piosenkę zanucił. 

2. Rozbłyska o wschodzie.  

O zachodzie gaśnie. 

Kiedy jest południe,  

to świeci najjaśniej. 

3. Jeszcze wszystko uśpione,  

jeszcze nic nie rośnie. 

A on śnieg przebija  

i mówi o wiośnie. 

4. Siejemy ją w ogródku,  

gdy wiosna się zaczyna. 

Co jakiś czas kosiarką  

należy ją przycinać. 

5. Zawsze jest nad nami.  

To płacze czasami, 

to śmieje się słońcem,  

albo gwiazd tysiącem. 

6. Czarno-biały ptak,  

po łące spaceruje. 

Lubi stać na jednej nodze,  

żabki konsumuje. 

7. Jaskółka pod dachem buduje je z gliny, 

a kaczka z niewielkich gałązek i trzciny, 

zaś bocian na słupie, a nawet kominie 

z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie. 

8. Zielony dywan, na nim kwiatów tyle. 

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle. 

9. Jaka to pierzynka biała,  

nie z pierza, ale z wody powstała? 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz,  

że gdy jest ciemna, będzie z niej padał deszcz. 

10. On, kiedy tylko budzi się słońce z kwiatka na kwiatek lata 

po łące, 

by wszystkich, którzy są w okolicy barwą skrzydełek swoich 

zachwycić. 

11. Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje. 

Gniazda pod dachem sobie buduje. 

Przed deszczem nisko zatacza kółka. 

Wiadomo wszystkim, że to ... . 

12. Idę sobie leśną drogą, czasem gniewnie tupnę nogą. 

Kolce mam i wzdłuż i wszerz! Kto ja jestem? To ja ... . 

Ala Czyżyk kl. 6a 

 1          

 2           

 3         

4             

1. Jest przed jesienią. 

2. Zbiór map. 

3. Rosną tam drzewa owoco-

we.  

4. Pasiaste zwierzę. 

Alicja Szlawska kl. 5c 
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W wiosenne popołudnie Jasio wręcza 

babci piękny bukiet kwiatów. 

- Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie 

wykosztować na taki piękny bukiet! 

Zupełnie niepotrzebnie, przecież 

takie same kwiaty rosną w moim 

ogródku. 

- Rosły, babciu, rosły. 

- Jak podzielić jedno jabłko 

pomiędzy  pięcioro dzieci? 

- Zrobić kompot. 

- Co to jest para wodna? 

- Dwie rybki. 

Szczypawka pyta stonogę: 

- Dlaczego nigdy nie chodzisz na 

lodowisko? 

- Poszłam kiedyś, ale zanim włoży-

łam na nogi wszystkie łyżwy, nade-

szła wiosna. 

- Jaka jest różnica między kompu-

terem a praniem? 
- Inaczej się zawiesza. - Dlaczego Rzymianie budowali proste 

drogi? 
- Żeby wróg nie mógł wypaść na nich zza 

Rozmawia dwóch ogrodników: 

- W zeszłym roku na wiosnę z 

powodu słodkich deszczów wyro-

sły mi buraki cukrowe. 

- To jeszcze nic - mówi drugi 

ogrodnik - W tym roku na wiosnę 

w moim ogródku z powodu kwa-

śnych deszczów wyrosły mi ogór-

ki kiszone! 
- Co korniki jedzą na 

obiad? 
- Szwedzki stół. 

- W jakim samochodzie 

jest najcieplej? 
- W golfie. 

- Co to jest litr? 

- To samo co kilogram, 
tylko na mokro. 

- Gdzie jest najwięcej witamin? 

- W aptece. 

- Dlaczego krokodyl 

jest długi i zielony? 
- Bo gdyby był czer-

wony i okrągły, to 
byłby pomidorem. 

- Czego elfy uczą się w 

szkole? 

- Elfabetu. 

- Czym się różni gad od płaza? 

- Tym, że płaz może puścić gada 

płazem, a gad nie może płaza 

- Kto to jest samouk? 

- Uczeń za którego rodzice nie odrobią lekcji. 

- Jak można nazwać krzyczą-

cego polonistę? 
- Wołacz. 

- Jaki to czas: spadłem z krze-

sła? 
- Bolesny. 

- Kto to 

jest władca 
absolutny? 

- Król, 
który nie 

jest żonaty. 

- Jak się nazywa 

pies naukowca? 
- Laborator. 

- Dlaczego Kop-

ciuszka nie przy-
jęli do drużyny 

piłkarskiej? 
- Bo gubił buty. 

- Jak się nazywa 

mądra Wiktoria? 
- Wikipedia. 

- Kto mówi wszystkimi 

językami świata? 
- Echo. 

- Dlaczego 

książę jest 
jak książka?  

- Bo też ma 
tytuł. 

- Jakie ręce 

są zaimkami 
osobowymi? 

- Wy, my, te. 


