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W reszcie nadeszła długo oczekiwana wio-

sna. Słońce coraz mocniej przygrzewa. Cały 

świat budzi się do życia. Na drzewach pojawiają się 

pierwsze pąki, trawa się zieleni. Zwierzęta budzą się 

z zimowego snu. Wokół słychać śpiew ptaków. Mamy 

więcej energii do życia i czujemy się szczęśliwsi. 

W tym numerze gazetki przedstawimy kilka sposo-

bów na spędzenie wolnego czasu wiosną. 

W wiosenne popołudnia wolny czas warto spędzać na łonie natury. Zamiast siedzieć przed 

komputerem można pójść na długi spacer do lasu, np. z psem. Warto wybrać się na dłuższą 

wyprawę rowerową. Polecamy również grę w piłkę nożną na Orliku. Dobrym pomysłem będzie 

czytanie książek w cieniu drzew. Można skorzystać z siłowni, która znajduje się w Ogródku Jor-

danowskim. Warto ten czas wykorzystać na wspólne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. 

Serdecznie zachęcamy do wszelkiej aktywności fizycznej! 

Łukasz Pióro, VIb 

J uż wiosna… 

Kwiaty kwit-

ną, drzewa się 

zielenią i jakoś powietrze tak 

pachnie inaczej… Jak wiecie, gdy 

przychodzi wiosna, zanikają typo-

we cechy zimy, wiosną np. śnieg 

się roztapia. Poniższa historia 

zdarzyła się właśnie podczas ta-

kiej aury pogodowej. 

     Było biało, a teraz gdzie nie 

spojrzeć zielono. W marcu, jesz-

cze jak śnieg się roztapiał, mały 

Krzysiu miał na podwórku bał-

wanka. Zrobił go własnoręcznie 

z rodzicami podczas niedzielnego 

popołudnia. Bałwanek ten był 

wysoki, przystrojony w garnek, 

starą miotłę, marchewkowy nos, 

czarne oczy i guziczki z węgla. 

Mały Krzyś bardzo kochał patrzeć 

na niego z okna swojego pokoju, 

gdy już nie mógł wyjść na dwór. 

Zima się kończyła, a bałwanek ku 

rozpaczy chłopca zaczął się rozta-

piać. Po  trzech dniach została po 

nim jedynie łopatka śniegu i kału-

ża wody. Mały Krzyś zapłakany 

pobiegł do mamy. 

- Mamo, mamo ja chcę, żeby mój 

bałwanek nadal był na podwórku. 

Pomóż mi!  

- Ależ synku,  taka jest natura, nic 

się z tym nie da zrobić. 

Zmartwiony chłopiec nie wie-

dział co począć. W pewnym mo-

mencie wpadł mu do głowy świet-

ny pomysł. Zrobiłby wszystko, by 

jego ukochany bałwanek został 

z nim na zawsze. Ubrał się, pod 

pachę wziął łopatkę i kawałek 

folii. Okazało się, że Krzyś na no-

wo uformował swojego przyjacie-

la z resztek śniegu, które po nim 

zostały i umieścił go w zamrażal-

niku. Mama przystała na ten nie-

banalny pomysł, więc bałwanek 

do teraz mieszka razem z Krzy-

siem. 

Przesilenie pogodowe często 

niesie ze sobą zmiany w przyro-

dzie. Ciekawe, czy zmieni się też 

coś w naszym szkolnym życiu… 

Na przykładzie Krzysia - Grunt to 

pomysłowość!!! 

Tatiana Kędzierska, VIb 
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 Oznajmić danej osobie, że np. w domu znajduje się rzadko spotykany owad. 

 Powiedzieć, że w szkole dostało się jedynkę (Bez sensu, gdy to prawda :). 

 Związać ze sobą sznurówki butów. 

 Przygotować komuś śniadanie i powiedzieć, że ugotowało się jajko na twardo, 

lecz naprawdę nie gotować tego jajka. Obieranie jajka, które jest surowe na 

pewno dostarczy wielu wrażeń i ktoś będzie miał „kinder niespodziankę”. 

 W domu, mydło w kostce pomalować lakierem bezbarwnym. Wszyscy będą się  

zastanawiać dlaczego to mydło się nie pieni. Ręce na pewno będą umyte! 

 Ciastka typu markizy wypełnić pastą do zębów zamiast słodkiego kremu, a póź-

niej poczęstować kogoś tą „słodkością”. 

Natalia Wielgolaska, VIb 

P ierwszego dnia kwietnia obchodziliśmy ulubione 

święto żartownisiów, czyli Prima Aprilis. 

To idealny dzień, by móc bezkarnie oszukać kogoś 

z rodziny i znajomych. Warto, by  żart był odpowiednio 

przemyślany, żeby nikogo nie uraził.  O to kilka pomysłów 

na żarty, które nie powinny nikogo obrazić, a gwarantują 

udaną zabawę dla wszystkich: 

Teraz Marzannę widzi-

my jako zwykłą brzydką ko-

bietę. Dawniej obchodzono 

się z nią znacznie bardziej 

surowo. Po obejściu domów 

z taką kukłą, wychodzono za 

wieś i przy rzece lub stawie, 

podpalano ją, a następnie 

wrzucano do wody. 

Obrzęd  ten miał spo-

wodować odejście zimy, 

a  wiosenne odrodzenie 

świata natury, miało przy-

nieść w nowym roku powo-

dzenie w uprawie roślin i ho-

dowli zwierząt. 

Natalia Wielgolaska, VIb 

D awniej Marzanny robi-

ło się wyłącznie ze 

słomy, były kukiełkami ubrany-

mi w szmatki. Dziś przybierają 

także postać drewnianej kukieł-

ki. Obrzęd topienia Marzanny 

znany jest od XV wieku. Kiedyś 

Marzanna topiona była 

w czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu, od XX wieku zwyczaj ten 

przeniesiono na pierwszy dzień 

kwietnia. 

Obrzędy związane z tą tra-

dycją przekształcały się przez 

lata, np. kiedyś Marzanna zwa-

na była śmiertelniczką, a na 

Śląsku zamiast szmatek ubie-

rano ją w strój druhny weselnej. 
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W szyscy wiedzą, że 

wiosną wracają do 

nas bociany. Dawniej jednak 

sądzono, że spędzają one 

zimę na bagnach lub między 

skałami. Potem, że lecą do 

Indii, na Jawę lub na pusty-

nię Jordanii. W końcu relacje 

podróżników dowiodły, że 

trasa ich wędrówki prowadzi 

z Afryki. 

Skąd bociany wiedzą, jak 

wrócić do domu?  Do nie-

dawna uważano, że kierują 

się węchem, wzrokiem i we-

wnętrznym kompasem, wy-

korzystującym ziemski ma-

gnetyzm. Najnowsze bada-

nia donoszą, że do orientacji 

w terenie korzystają 

z infradźwięków (dźwięki 

o bardzo niskiej częstotliwo-

ści, niesłyszalne dla ludzi). 

Wywołują je trzęsienia ziemi, 

lawiny, wybuchy wulkanu czy 

fale morskie.  

Bocian buduje 

duże, koliste gniaz-

da blisko siedzib 

ludzkich. Gniazdo 

jest bardzo ważne 

dla bocianów - to 

miejsce spotkań partnerów 

na początku okresu lęgowe-

go, kojarzenia się par, wy-

chowu młodych. Bocianom 

jedno gniazdo służy przez 

wiele lat. Pierwszy bocian 

(zazwyczaj samiec), który 

usiądzie na gnieździe zaczy-

na poprawiać jego konstruk-

cje, następnie pomaga mu 

drugi. Gniazda budowane są 

z patyków i gałęzi, układane 

są na kształt pierścienia. Wy-

ścielone są słomą, sianem, 

kawałkami folii i papieru itp. 

Gniazdo co roku jest popra-

wiane. Gdy przebywają tam 

pisklęta dokładanie materia-

łu jest konieczne, aby utrzy-

mać czystość. Jest to także 

konieczne podczas deszczu. 

Bociany najczęściej budują 

gniazda na nieczynnych ko-

minach, słupach elektroe-

nergetycznych i drzewa. 

Co 10 lat w Polsce odby-

wa się liczenie bocianów. 

Ostatnio obliczono, że w na-

szym kraju żyje ich ponad 50 

tysięcy par.  

Róża Szydlik, VIa 

Bociany autorstwa świetli-
czaków 
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P owszechnie mówi się o tym, że żaba jest ulubionym przy-

smakiem bociana. Nie jest to jednak prawda. Bociany 

żywią się głównie owadami: pasikonikami, chrząszczami, jasz-

czurkami, wężami, pisklętami, wyjątkowo - małymi zającami. 

W okresie karmienia młodych, gdy potrzebują więcej pożywie-

nia niż zwykle są w stanie zadowolić się także żabą. 
 

Ciekawostki o żabach: 

 Żaby to zwierzęta pochodzące z rodziny płazów bezogono-

wych. 

 Niektóre gatunki żab potrafią skakać nawet na odległość 

2 metrów i na wysokość 1 metra.  

 Największą ropuchą świata jest Aga, osiąga ona długość 

24 centymetrów. 

 Najmniejsze żaby są takie małe jak paznokieć. 

 Najstarsza żaba na świecie miała 40 lat. 

 Niektóre żaby wytwarzają 

przez swoją skórę śmiertel-

ną substancję. 

 Są niektóre gatunki żab, 

które nie skaczą, a chodzą. 

 Istnieje gatunek żab, które 

nie posiadają języka. Przy 

pożeraniu zdobyczy poma-

gają sobie przednimi łapka-

mi. 

 Żaby zmieniają kolory dzięki  

specjalnym pigmentowym 

komórkom o nazwie chro-

matofory. 
      Ola Ołdak, VIb 
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Prace konkursowe wykonane przez uczniów klas IV-VI nt. „Kolorowe żaby”. 



17 - Dzień Kostki Rubika 

18 - Dzień Ochrony Zabytków 

19 - Dzień Czosnku  

20 - Dzień Wolnej Prasy 

21 - Urodziny Rzymu  

22 -  Dzień Matki Ziemi  

23 - Dzień Książki i Praw Autor-

skich  

24 - Dzień Śniadania  

25 - Światowy Dzień Pingwina 

26 - Dzień Drogowca 

27 - Światowy Dzień Grafika  

28 - Dzień Ziemi 

29 - Międzynarodowy Dzień Tańca  

30 - Ogólnopolski Dzień Koni 

   

1 - Dzień Ptaków 

2 - Dzień Książki dla Dzieci 

3 - Dzień Tęczy 

4 - Dzień Marchewki 

5 - Dzień Leśnika i Drzewiarza 

6 - Światowy Dzień Sportu 

7 - Dzień Bobrów 

8 - Dzień Walki z Bezrobociem 

9 - Dzień Gołębia 

10 - Dzień Lotnictwa Wojskowego 

11 - Polski Dzień Radia 

12 - Dzień Czekolady, Dzień Chomika 

13 - Dzień Scrablla 

14 - Dzień Patrzenia się w Niebo 

15 - Dzień Cyrku 

16 - Dzień Sapera  
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1 - Święto Kaszanki 

2 - Dzień Grilla 

3 - Dzień bez Komputera 

4 - Dzień Gwiezdnych Wojen 

5 - Dzień Higieny Rąk 

6 - Dzień Dronów 

7 - Dzień e-Aktywności  Obywatelskiej 

8 - Dzień Biblioteki 

9 - Dzień Unii Europejskiej 

10 - Światowy Dzień Przytulania 

11 - Dzień bez Śmiecenia 

12 - Międzynarodowy Dzień Limery-

ków 

13 - Dzień Ptaków Wędrownych 

14 - Dzień Farmaceuty 

15 - Dzień Niezapominajki 

16 - Dzień Straży Granicznej 

17 - Dzień Telefonów Zaufania dla 

Dzieci 

18 - Dzień Muzeów 

19 - Dzień Dobrych Uczynków 

20 - Dzień Płynów do Mycia Na-

czyń 

21 - Dzień Kosmosu  

22 -  Dzień Pac-Mana 

23 - Światowy Dzień Żółwia 

24 - Dzień Ślimaka 

25 - Dzień Ręcznika 

26 - Dzień Drogowca 

27 - Dzień Biżuterii 

28 - Światowy Dzień Hamburgera 

29 - Dzień Chwalenia Biedy 

30 - Europejski Dzień Sąsiada 

31 - Dzień Bociana Białego 

   

   Maja Karczmarska, VIa 
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Hamulec przedni 

Lampa przednia 

Napompowane 

opony 

Hamulec tylny 
Naoliwiony łańcuch 

Lampa tylna 

J azda na rowerze to sport, który możesz uprawiać od wiosny do jesieni. Gdy wybierasz 

się na przejażdżkę nie zapominaj jednak o odpowiednim wyposażeniu.  Rower powinien 

obowiązkowo posiadać sprawne hamulce, światła tylne i przednie, 

napompowane opony i naoliwiony łańcuch.  

Musisz również pamiętać o prawidłowym ubraniu się. Nie 

ubieraj się zbyt ciepło, ponieważ będzie ci za gorąco. Ubra-

nie musi być takie, abyś się nie spocił, ale jednocześnie, że-

by nie było ci w nim za zimno. Na głowie powinien być  kask, 

który uchroni cię w razie wypadku. Załóż też kamizelkę od-

blaskową, dzięki której będziesz dobrze widoczny na drodze 

w nocy i o zmroku.  

Podczas jazdy na rowerze pamiętaj o bezpiecznej prędkości 

z jaką będziesz się poruszać. Patrz na znaki drogowe i stosuj się do 

nich! 

Miłej i bezpiecznej jazdy! 

    Jakub Skwarski, VIC 



Ś wieże, wiosenne powietrze mobilizuje do 

uprawiania  różnych sportów poza domem. 

Oprócz typowych aktyw-

ności  ruchowych: rower, 

rolki czy deskorolka ist-

nieją jeszcze inne przy-

jemne sposoby na spo-

żytkowanie czasu wolne-

go. W tym krótkim tek-

ście chciałabym was za-

chęcić do jazdy konnej. 

Konie pokochałam 

2 lata temu, gdy mama 

zawiozła mnie na pierwszą przejażdżkę. Pierw-

szy raz jeździłam bez siodła i czapraka na kucy-

ku. Gdy poczułam się 

pewniej moja trenerka 

zaproponowała mi jazdy 

„bardziej profesjonal-

ne”: w bryczesach, ka-

sku i na siodle. Dziś 

umiem już stępować, 

kłusować i galopować. 

Potrafię także przeska-

kiwać konno przez prze-

szkody, posługiwać się 

lejcami. Dobre zachowanie konia nagradzam 

głaskaniem i  ciasteczkami. 

Pierwszy kontakt z dużym zwierzem trochę 

mnie onieśmielał, bałam się upadku. Dzięki 

odpowiednim ćwiczeniom z trenerką oraz miłej 

atmosferze moje obawy szybko minęły. Uwiel-

biam konie, chętnie jeżdżę do stadniny, by po-

obcować z tymi zwierzętami i ich środowiskiem. 

Zachęcam wszystkich do spróbowania!  
Lena Kacprzuk, IIc  

J ednorożce… to magiczne stworzenia… Wszyscy 

twierdzą, że to brednie, ale ja myślę inaczej.  Pozo-

ry często mylą.   

Te rogate konie są niezwykłymi stworze-

niami. Ich maść po urodzeniu jest złota, 

a wraz z dojrzewaniem ich włosie zyskuje 

srebrną barwę. Jednorożce są zaskakująco 

szybkie. Rogi tychże magicznych stworzeń 

osiągają nawet ok. 25cm. Włosie oraz krew 

mają silne właściwości magiczne. Rogi jedno-

rożców działają leczniczo, a ich włosie używa-

ne jest do robienia różdżek. Krew tych zwie-

rząt daje życie, ale kto ją wypije zostaje na zawsze przeklęty. Mówi  się, że są to jedyne 

stworzenia, które posiadają umiejętność teleportacji. Rozmnażanie jednorożców jest 

podobne do rozmnażania koni.   

Uwielbiam marzyć, że to wszystko prawda…  

    Tatiana Kędzierska, VIb  
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1) Czaprak - podkładka pod siodło, chroniąca grzbiet konia przed otarciami. 
2) Bryczesy - specjalne spodnie jeździeckie. 
3) Galopowanie - szybka jazda na koniu. 
4) Stępowanie - jeździec siedzi na koniu, a koń powoli chodzi. 
5) Kłusowanie - trucht konny  

Rys.: Natalia Wielgolaska, VIb Fot.:  archiwum stadniny koni 

Rys.: Michalina Majek, IIIf 



C zy wyobrażasz sobie nocne wstawanie do płaczącego dziecka, albo ten strach, 

gdy twoje dziecko pójdzie pierwszy raz na nocną imprezę… Na razie jeszcze te-

go nie rozumiemy, ale za jakiś czas… 

Mama to najważniejsza osoba w naszym życiu. Wychowuje nas od kołyski. Pocie-

szy, gdy się z kimś pokłócimy. Przytuli, gdy nas coś boli. Gdy byłam małą dziewczynką, 

spadłam z roweru, z kolan leciała mi krew. Szybko pobiegłam do mamy, a ona od razu 

mi pomogła. Przez najbliższy tydzień dbała o to, aby rany się zagoiły.  Kiedyś na waka-

cjach bardzo źle się czułam, bolała mnie głowa i brzuch. Wtedy moja mama podła mi 

leki i od razu poczułam się lepiej. Bardzo często, gdy chodziłam do 1-2 klasy mama 

pomagała mi w zadaniach domowych. Jej pomoc była bardzo przydatna, a poza tym 

lubiłam w ten sposób razem z nią spędzać czas. 

Właśnie w takich momentach myślę sobie: „Jak dobrze, że moja mama jest przy 

mnie i o mnie dba”. Nie wyobrażam sobie, żeby jej zabrakło… 26 maja obchodzimy 

Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim mamom uczniów naszej szkoły, składamy najser-

deczniejsze życzenia. Dbajcie o swoje mamy! 

Agata Gawrońska, VIB  
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Już niedługo jest dzień mamy, 

więc już kwiaty jej zrywamy. 

I składamy jej życzenia: 

dużo szczęścia, powodzenia. 

Bo to przecież nasza mama, 

bardzo czuła i kochana. 

Dba o mnie z każdego rana, 

bym nie była sama… 

Ola Ołdak, VIb 

Za to, że się 
mną opiekuje. 

Za to, że jest przy mnie, 
kocha mnie i szanuje. 

 

Kocham moją 
mamę za opie-
kuńczość i za 
wszystko, co do-
bre robi dla mnie. 

Kocham mamę za to, że pomaga mi w nauce, zawsze jest 
przy mnie, wspiera mnie jak dostanę złą ocenę, kupuje mi  
rzeczy, kocha mnie najmocniej na świecie. 

Za to, że jest ze mną, kocha 
mnie i ma anielską cierpliwość 
do moich pomysłów, że jest ze 
mną na dobre i na złe. 

Kocham mamę za tro-
skę o mnie. 

Za to, że jest wspaniałą osobą, kocha mnie, opiekuje się mną 
i jest zawsze przy mnie, kiedy są trudne chwile. Gotuje mi 
obiad, gdy wracam ze szkoły, pomaga odrabiać lekcje, odna-
leźć zgubione rzeczy. 

Za to, że mnie 
urodziła. 

Za pyszny obiad, 
gdy wracam ze 
szkoły. Za to, że 
mnie urodziła i wy-
chowała. Za to, że 
jest moją mamą 
i mnie kocha. 

Za troskę, za miłość i za 
to, że mnie rozśmiesza. 

Kocham ma-
mę za to, że  
jest i że nie 
daje mi czę-
sto zakazów, 
chyba, że do-
stanę pałę. 

Za miłość i pomoc, któ-
rą mi daje w nauce. 

Za to, że jest miła, czuła 
i troskliwa. Gdy jestem 
chora i coś mnie boli ona 
się mną opiekuje. 
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M yślę że bardzo fajnym pomysłem na 

zrobienie prezentu komuś bliskie-

mu są koperty otwórz gdy. Wystarczy tylko 

wziąć parę ko-

pert, napisać 

na niej np. 

otwórz gdy bę-

dziesz chora 

i włożyć do 

środka chus-

teczkę higie-

niczną. Jest bardzo dużo sposobów np. 

otwórz gdy masz ochotę na coś słodkiego 

i włożyć do niej cukierka albo czekoladkę, 

Pamiętaj tylko aby w jednym prezencie było 

ich dużo, ponieważ jedna koperta nie spra-

wia tak dużo radości. 

Kolejnym pomysłem 

jest kupienie książki, albo 

płyty z muzyką. To zależy od 

zainteresowań naszych ro-

dziców.  Np. moja mama 

bardzo lubi czytać książki, 

a tata słuchać muzyki więc 

kupuję książkę i płytę. Ktoś 

może np. lubić  malować, więc można kupić 

jakieś farby. Tak jak w poprzednim sposobie 

pomysłów jest bardzo dużo, tylko trzeba 

znać zainteresowania osoby, której chcemy 

dać upominek. 

Następnym sposobem  jest album ze 

wspomnieniami. Wystarczy tylko wywołać 

zdjęcia z rodzicami i kupienie zwykłego, bia-

łego albumu, który trzeba ozdobić. Można 

go pomalować, ponaklejać tak, aby było ko-

lorowo i ładnie. Taki prezent jest świetnym 

s p o s o b e m , 

ponieważ cza-

sem warto 

sobie po-

wspominać. 

Później moż-

na znowu je 

p o o g l ą d a ć , 

albo dokleić kolejne zdjęcia, aby powstał 

wielki, rodzinny album. Można tam umiesz-

czać nie tylko zdjęcia, ale  także inne pa-

miątki, które zmieszczą się do środka albu-

mu. 

Myślę, że następny sposób jest wszyst-

kim doskonale znany. Są to kolorowe kartki 

z życzeniami albo wierszykami, które rozba-

wią albo wzruszą osobę, której dacie laurkę.  

Taki mały prezent, ale najbardziej cieszy. 

Pamiętaj tylko, aby nie drukować takiej 

z Internetu, ponieważ to będzie mijało się 

z celem. Bądź oryginalny i  skorzystaj z wła-

snych pomysłów. Do takiej kartki można do-

łożyć coś słodkiego (np. czekoladki).  

Ostatnim sposobem jest słoik ,,powodów 

dlaczego…” Jest to naprawdę kreatywny 

sposób na to, aby wyrazić uczucia lub po-

prawić humor osobie przez nas obdarowy-

wanej. Jest też 

bardzo łatwy w 

wykonaniu. Wy-

starczy tylko  

wziąć pusty i nie-

potrzebny słoik. 

Najlepiej, aby był 

przezroczys ty . 

Można go przy-

ozdobić według 

własnego uznania– np. obwiązać wstążką 

lub coś na niego ponaklejać. Trzeba też 

przygotować kolorowe karteczki, na których 

napisane będą powody  dlaczego kochamy 

osobę, której dajemy prezent. Ten podaru-

nek również bardzo cieszy. Może albo rozba-

wić, albo wzruszyć. 

  Kasia Czajkowska, VIa 
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Jeden z kolegów Franklina, kró-

lik, miał hulajnogę. Pewnego dnia po-

zwolił, żeby Franklin trochę sobie po-

jeździł. Hulajnoga królika była taka 

szybka i taka lekka! Mały żółw czuł, że 

jedzie się na niej o wiele przyjemniej 

niż na rowerze. 

- Też chciałbym mieć hulajnogę – wes-

tchnął.  

- A ja wiem, czyja to sprawka… - 

usłyszeli naraz chełpliwy głos Martwia-

ka. 

Stał oparty o ścianę w czarnej cza-

peczce z napisem „Czarnowidz” 

i patrzył z wyższością na zaaferowanego 

detektywa Pozytywkę. – Złodziej siedzi 

już u mnie w piwnicy!  

Mateusz wytoczył na boisko 

dużą piłkę zrobioną z globusa, 

rozdzielił nas wszystkich na dwie dru-

żyny i powyznaczał nam stanowiska 

zupełnie tak, jak do gry w piłkę nożną. 

Mateusz był sędzią, fruwał nieustannie 

w ślad za piłką i gwizdał, gdy któryś 

z nas popełniał błędy. Cała zaś sztuka 

polegała na tym, aby uderzać w piłkę 

nogą, wymieniać równocześnie mia-

sto, rzekę albo górę, w którą właśnie 

trawił czubek trzewika. 

Po oczach Dżeppetto wyrzeźbił 

nos. Gdy tylko nos był skończony, 

zaczął się wydłużać. Wydłużał się, wydłu-

żał, wydłużał, aż wreszcie stał się taki 

długi, że nie miał końca. Biedny 

Dżeppetto przycinał go i przycinał, ale im 

bardziej przycinał, tym dłuższy stawał się 

ten bezczelny nos. Zrozpaczony stolarz 

wreszcie dał mu spokój. Następnie zro-

bił usta, które gdy tylko zostały wyrzeź-

bione, zaczęły się śmiać i stroić do niego 

miny.  

Musi gdzieś być... - Teraz mama wyraźnie skupiła się już na rozmowie, ale najwyraź-

niej nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. - Pewnie przypadkiem zamknęłam 

go w którymś pokoju, kiedy odkurzałam. Idź i sprawdź wszystkie pokoje 

Mileno. 

Jacek wyjrzał zza stołu, gdzie bawił się swoimi koparkami. 

- Nie, mamusiu, Smyk jest u pani – oznajmił. 

Poniżej znajdziesz fragmenty z 5 książek. Odgadnij ich tytuły, zapisz na kartce ze swo-

im imieniem, nazwiskiem oraz klasą i przynieś do biblioteki szkolnej. Pierwsze trzy oso-

by, które udzielą prawidłowych odpowiedzi otrzymają słodkie nagrody! 
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Nie był pewien, czy gałąź utrzyma ciężar ich obojga. Spojrzał w dół, na wo-
dę. Opadła dostatecznie nisko, aby móc było przejść strumień wpław, lecz 
wciąż płynęła wartko. A jeśli prąd go przewróci? Postanowił zaufać gałęzi. 
Przesuwał się powoli, aż zbliżył się do siostry na tyle, że mógł jej dotknąć. 
Musi ją odtransportować z powrotem na brzeg. 

Alice wytrwale ścigała się z czasem. Co jakiś czas z niepokojem zerkałam na 
słońce. Jego jaskrawość wpędzała mnie w panikę. Może Edward miał  dojść do 
wniosku, że świeci dość mocno, by zagwarantować mu dostatecznie imponują-
cy spektakl już teraz? 
- Jesteśmy – oznajmiła moja przyjaciółka wskazując podbródkiem najbliższe 
wzgórze o stromych zboczach. 

- Och! – wykrzyknęła Zuzanna już innym tonem. – Spójrz! Nie wiem… to zna-
czy… czy to rozsądne? 
Łucja spojrzała i zobaczyła, jak Aslan dmucha na stopę kamiennego olbrzyma. 
- Wszystko w porządku! – zawołał Aslan radosnym głosem. – Jak tylko ożyją 
stopy, cała reszta pójdzie za ich przykładem. 

W tej chwili pragnę tylko jednego, pomyślał, znaleźć Kamień przed Quirrel-

lem. Więc jeśli spojrzę w lustro, ujrzę siebie, szukającego Kamienia… a to 

oznacza, że zobaczę, gdzie jest ukryty! Tylko… jak spojrzeć w lustro, żeby 

Quirrell nie zorientował się, co chcę zrobić? 

Wyspa Cyklopa wcale tak nie wyglądała. To znaczy, owszem, był tam most 

sznurowy przerzucony nad przepaścią, ale to był zły znak. Równie dobrze 

można by wywiesić transparent z napisem: TU MIESZKA POTWÓR. Gdyby 

jednak to pominąć, wyspa wyglądała jak z karaibskiej pocztówki. Były tu zie-

lone łąki, tropikalne drzewa owocowe i biały piasek. Kiedy podpływaliśmy do 

brzegu, Annabeth wciągnęła do płuc świeże powietrze. 

Poniżej znajdziesz fragmenty z 5 książek. Odgadnij ich tytuły, zapisz na kartce ze swo-

im imieniem, nazwiskiem oraz klasą i przynieś do biblioteki szkolnej. Pierwsze trzy oso-

by, które udzielą prawidłowych odpowiedzi otrzymają słodkie nagrody! 
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Wisława 

Szymborska 
Polska poetka, eseist-

ka, krytyczka literacka, 

tłumaczka, felietonist-

ka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie litera-

tury. Jej największe dzieła to:   

 Pytania zadawane sobie (1954), 

 Dlatego żyjemy (1952) 

 Wołanie do Yeti (1957). 

Justyna  

Kowalczyk 
Polska biegaczka nar-

ciarska i mistrzyni olim-

pijska. Czterokrotnie 

zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich. 

Jedna z dwóch biegaczek narciarskich w historii 

tej dyscypliny, które zdobywały Puchar Świata 

trzy razy z rzędu. Jedyna zawodniczka, która 

4 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym cyklu 

Tour de Ski.  

Otylia  

Jędrzejczak 
Polska pływaczka, mi-

strzyni olimpijska, mi-

strzyni świata, mistrzy-

ni Europy, trzykrotna rekordzistka świata, rekor-

dzistka Europy, trzykrotnie wybierana najlep-

szym sportowcem Polski.  

Katarzyna Czajkowska, VIa 

Maria Skłodo-

wska-Curie 
Fizyk i chemik, dwu-

krotna laureatka Na-

grody Nobla. Odkryła 

2 nowe pierwiastki - rad i polon. Z jej inicjatywy 

prowadzono także pierwsze badania nad lecze-

niem raka za pomocą promieniotwórczości.  

Pierwszą Nagrodę Nobla otrzymała wraz z mę-

żem - Piotrem Curie, drugą - sama. 

1  maja w Polsce obchodzimy Święto Pracy. Dla większości z nas 

jest to dzień wolny. Często 1 maja rozpoczyna długi majowy 

weekend. Współcześnie ten czas wykorzystujemy na odpoczynek 

i wspólnie spędzony czas z bliskimi, polskie rodziny też coraz częściej 

wyjeżdżają na krótkie urlopy w maju. Kiedyś wyglądało to zupełnie ina-

czej… 

W czasach PRL tego dnia organizowano pochody i manifestacje. Ludzie wykrzyki-

wali różne hasła związane z komunizmem.  Podczas tych obchodów nie brakowało  

flag narodowych.  Nie wszyscy chętnie chodzili na pochody, ale zakłady pracy monito-

rowały obecność swoich pracowników. Wykonywano wtedy również tzw. „czyny  spo-

łeczne” – obywatele nieodpłatnie robili coś dla kraju: sprzątali ulice, wycinali drzewa, 

a na wsiach próbowano nawet budować drogi. 

Natalia Wielgolaska, VIb 

Źródło: www.kurierlubelski.pl, www.mazowieckie.naszemiasto.pl 
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Magdaleny Ruszczyńskiej z kl. IVc 
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Oliwia Zadrożna, kl. IIIa  



1. 21 ... - pierwszy dzień wiosny  

2. Przylatuje na wiosnę… 

3. Cukrowy…                    

4. Pierwszy wiosenny kwiat…  

5. Malowane jajka… 

6. W marcu jak w… 

7. Lany …  

8. Inaczej nazywane kotkami… 

Ola Gotowiec VIb 
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    1            

              2 

  3              

  4              

 5               

 6               

  7           e k  

   8               

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię.  

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu kiełkuje... 

kiełkuje… 

Mleczka nie chcą pić. 

Nigdy nie biegają. 

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! 

Wolą stać w wazonie,  

niż wziąć się za psotki.  

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć 

koszyk ze… 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje.  
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