
 

NA WESOŁO 

O Jasiu…  
 

Jaś po raz pierwszy pije kwaśne mleko i mówi: 

- Mamo, ta krowa musiała być przeterminowa-

na! 
 

 

 

Tata pyta Jasia: 

- Synku, dobrze Cię ubrałem? 

- Tak, ale mama najpierw zakłada skarpetki, 

 a później buty 

 
 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją 

objętość, zimno - że się kurczą. Jasiu, możesz 

podać jakieś przykłady? 

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych 

 

 

 

- Mamo, czy już jest piętnasta? - pyta mały Jaś. 

- Nie, syneczku, jest dopiero czternasta. 

- To straszne. Mój żołądek znowu śpieszy się o 

godzinę 
 

Staś do Jasia: 

- Za co masz ten dyplom? 

- Za to, że śpiewałem. 

- A ten medal? 

- Za to, że przestałem śpiewać. 

 

                    
 

 

 

 

 

Mama pyta Jasia: 

- Dokąd idziesz z mapą i kompasem? 

- Posprzątać swój pokój. 

 
 

 Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia: 

- Gdzie leży Kuba? 

Na to Michał: 

- Kuba leży w domu, ma grypę. 
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Szkolna gazetka  klas I – III 
 

 

„Gdzie ten luty?”  
Co się z tą pogodą stało? 

W zimie wcale nie jest biało... 

Gdzie ten luty, groźny, zły, 

który szczerzył mrozu kły, 

lecz, gdy humor dobry miał 

na saneczkach z górki gnał? 
 

I bałwanki lepił z nami, 

szyby zdobił nam kwiatami 

- miał pomysłów pełną głowę. 
 

Ale na szczęście 

- co najważniejsze - 

wciąż daje... ferie zimowe!  
 

Małgorzata Wiśniewska-Koszela 
 

 „W marcu” 
 Raz śnieg pada, 

 a raz deszczyk. 

 Na jeziorze 

 lód już trzeszczy. 
 

 Błękit nieba 

 lśni w kałuży, 

 bałwan w słońcu 

 oczy mruży. 
 

 - Koniec zimy. 

 Przerwa. 

 Dzwonek. 

 - To nie dzwonek, 

 to skowronek! 

 
 

Irena Suchorzewska  



      Nasze sprawy 

 

Cześć! 

 
    Witam ponownie! Przed Wami kolejny numer gazetki. Teraz – na przełomie lute-

go i marca króluje przedwiośnie - pomieszanie zimy i wiosny i głównie ten temat 

dominuje w tym numerze „Iskierki”. Ponadto jak zwykle zamieszczamy to, co lubi-

cie – żarty, krzyżówki i inne łamigłówki.   

    Do zobaczenia w kolejnym – wiosennym numerze. Piszcie do nas! Czekamy na 

teksty związane z wiosną.   

                                                                           

                                                      
                                                                                Iskierka 

P.S Teksty możecie  przekazywać Waszym Paniom, wrzucać do skrzynek lub prze-

syłać drogą elektroniczną na adres   
 

 

iskierka47@interia.pl 
 

 
 

Skład redakcji „Iskierki” 

 

Julia Fryt kl.3a Natalia Gorgoń kl. 3c 

Piotr Kaczorowski kl. 3a Hanna Hunia  kl. 3c  

Zuzanna Baran kl. 3b Zuzanna Hajduk kl. 3d 

Patrycja Krzewicka kl. 3b Karolina Grochala kl. 3d 

 
 

opiekunki: mgr Małgorzata Mońka i mgr Urszula Pokluda 

 

 

Ogłaszamy konkurs! 

 

Wyszukajcie przysłowia związane z wiosną, napiszcie je i narysujcie ilustra-

cję! Najlepsze prace zamieścimy w następnym numerze. 

 

WYWIAD  
    

 

           Podczas ferii w naszej szkole była organizowana po raz kolejny Akcja Zima w 

Szkole. Od kilku lat cieszy się popularnością wśród dzieci. Redaktorka naszej gazetki 

wraz ze swoją koleżanką przeprowadziła rozmowę z jedną z nauczycielek, która 

organizowała zajęcia podczas pierwszego tygodnia trwania tej akcji. 
 

Red. „Iskierki” 

- Dzień dobry. Jest Pani wychowawcą klasy czwartej i chciałabym w 

związku z tym zadać Pani kilka pytań.  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

- Dzień dobry.   

  
Red. „Iskierki” 

- Jak Pani nowi uczniowie odnaleźli się w klasie czwartej?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

- Myślę, że odnaleźli się bardzo dobrze. Wszystko co nowe na początku budzi 

strach, a jednocześnie fascynuje  i ciekawi. Moi uczniowie od początku byli 

ciekawi wszystkiego, otwarci, radośni. Takie odniosłam wrażenie.  Obecnie 

mają całkiem niezłe wyniki w nauce.   

 
Red. „Iskierki” 

- Czy dzieci na zmianę wychowawcy zareagowały pozytywnie, czy raczej 

ze złością lub smutkiem?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

- Z pewnością na początku tęskniły za swoją Panią wychowawczynią. To 

normalne, w końcu trzy lata przeżyte razem to kawał czasu.  Ale ja jako nowa 

wychowawczyni poczułam, pozytywną reakcję. Dzieci przyjęły mnie ser-

decznie, od początku polubiliśmy się, są kochane.  

  
Red. „Iskierki” 

- Co Pani uczniom sprawiło największą trudność w klasie czwartej i jak 

poradzili sobie z nowymi przedmiotami?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

- Sądzę, że największą trudność sprawiła dzieciom ilość nowych przedmio-

tów, zapamiętanie wszystkiego, każdy przedmiot inny,  z innym nauczycie-

lem, w innej sali, każdy nauczyciel ma inne wymagania, z każdego przedmio-

tu trzeba się przygotować i odrobić zadania. To wszystko na początku może 

mailto:iskierka47@interia.pl


przerażać. Ale teraz ( po paru miesiącach ) uczniowie zapytani twierdzą, że 

szybko się przyzwyczaili do nowości. A nauczyciele  też to rozumieją i dają 

czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji.  

 
Red. „Iskierki” 

- Czy zaobserwowała Pani niechęć swoich podopiecznych do nauki zwią-

zaną z nieustannym „wędrowaniem” od klasy do klasy podczas przerw?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

- Myślę, że to nie stanowi problemu. Wiadomo,  z  początku trudno jest za-

pamiętać jaką teraz ma się lekcje i w której sali. Ale zawsze na początku roku 

szkolnego pierwsze trzy dni to są zajęcia z nowym wychowawcą, wtedy jest 

czas, aby się poznać, poznać nową część szkoły i swoje nowe obowiązki. 

Otrzymuje się od wychowawcy plan lekcji z numerami sal i poznaje się te 

sale.  

  
Red. „Iskierki” 

- Czy uczniowie skarżyli się Pani na brak czasu podczas trwania przerwy 

np. na skorzystanie z toalety, zjedzenie drugiego śniadania?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

-  Przerwy są różne, krótsze i dłuższe, ale na tyle długie, aby spokojnie pójść 

do toalety, zjeść śniadanie lub obiad - to zależy od ucznia co robi podczas 

przerwy.   

 
Red. „Iskierki” 

- Czy występują u Pani w klasie osoby lub grupy osób, które chciałyby 

wrócić do klas nauczania początkowego i z jakiego powodu? 

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

 - Niektórzy tak. Z jakiego powodu? Dlatego, że to był fajny i miły czas. Ale 

nie wiedzą czy teraz by im się podobało, bo są już starsi. Myślę, że część 

dzieci chciałaby wrócić do klasy nauczania początkowego, bo jak twierdzą 

mieli więcej czasu na zabawę, mieli mniej lekcji i mniej nauki. Jednak więk-

szość jest dumna z tego, że jest już w czwartej klasie.  

 
Red. „Iskierki” 

- A jakiej rady udzieliłaby Pani obecnym klasom trzecim przed zmianami 

czekającymi ich w nowym roku szkolnym?  

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor  

 

 

- Nie ma się czego bać, bardzo szybko przyzwyczaicie się do nowości, na-

uczyciele są mili. Myślę, że bardziej będziecie podekscytowani czekającymi 

Was zmianami i w każdej chwili będziecie mogli odwiedzić swoją Panią.  

   

 
Red. „Iskierki” 

 - Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 Pani Małgorzata Jasica - Wątor                    

-Ja również dziękuję.  

  

  

  

                          Wywiad przeprowadziła Patrycja Krzewicka z klasy 3b 

 

 
 Co się wydarzyło?  

 

 

Zabawa karnawałowa 

 

15 stycznia 2020 roku u nas w szkole miała 

miejsce zabawa karnawałowa, która odbyła się 

na sali gimnastycznej. Była muzyka, tańce, a 

nawet zabawy, które urozmaiciły nasz bal. 

Było bardzo wesoło  i sympatycznie. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będzie 

tak fajnie. 

                                                                         Piotr Kaczorowski kl. 3a 

 

 

 
 



  Dzień Babci i Dziadka 

 

       Dzień Babci obcho-

dzimy 21 stycznia,           

a Dzień Dziadka 22 

stycznia. W ten dzień 

wnuki składają swoim 

babciom i dziadkom ży-

czenia.  

   W naszej szkole też 

świętowaliśmy. Ucznio-

wie przygotowali przed-

stawienia dla swoich 

dziadków. 
 

    

                                                                     Hanna Hunia kl. 3c                                                                          

                                                                                                     
Apel „Bezpieczne ferie” 

 

 

23 stycznia 2020 r. odbył 

się apel dla klas I – III pod 

hasłem „Bezpieczne ferie”. 

Organizatorem apelu był 

Mały Samorząd Uczniow-

ski. O tym jak bezpiecznie 

i miło można je spędzić, 

przypomniała klasa 3b. 
 

 

Po apelu wszystkie dzieci ustawiły się do 

zdjęcia. Nie było to zwykłe zdjęcie, tylko 

specjalne SERDUCHO DLA MARYSI 

  To był nasz udział w akcji organizowanej 

przez Fundację Wygrajmy Siebie  Ze wszyst-

kich nadesłanych do fundacji zdjęć będzie 

utworzone jedno ogromne serce.   

Gdy to serce będzie już gotowe, zostanie udostępnione w Internecie, na por-

talach społecznościowych, tam każdy będzie mógł polubić, udostępnić i 

skomentować grafikę. Pomoże to w promowaniu kampanii pomocowej i ze-

braniu pieniędzy na leczenie Marysi            

 

      

Dzień Patrona 
 

We wtorek 18.02.2020 r. wszystkie klasy 

pierwsze, drugie i trzecie przyszły ubrane 

na galowo. Nasza szkoła miała święto.  

Obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. 

Jest nim Stefan Czarniecki (1599-1665). To 

Gorący Patriota Zawsze Wierny Królowi i 

Ojczyźnie. 

W tym dniu wszystkie klasy wykonały pra-

ce na konkurs związany z osobą Patrona z 

wykorzystaniem różnorodnych materiałów.  

                           

               Julia  Fryt kl. 3a 

 

        Również w tym dniu klasy wykonały na zajęciach herby, które zostały 

zaprezentowane przez przedstawicieli na spotkaniu przy portrecie Stefana 

Czarnieckiego.                    

                              
 

Walentynki 

      14 lutego 2020r., (piątek). Ten dzień każdy zna na 100%.Walentynki! W 

tym dniu chłopcy dają prezenty dziewczynom, ale również dziewczyny 

chłopcom. Ten dzień głównie przeznaczony jest zakochanym. Niektórzy my-

ślą nad prezentem cały rok, więc radzę się przygotowywać na następne walen-

tynki.  

                                                                               Karolina Grochala kl. 3d 

 Co nas czeka? 
 

 Dzień Kobiet 

 Powitanie wiosny 

 Święta Wielkanocne 

 Dzień Ziemi 
 



 

WARTO  PRZECZYTAĆ, 

                         WARTO OBEJRZEĆ… 
 

     

     W tej rubryce zamieszczamy recenzje przeczytanych książek lub obejrza-

nych przedstawień. Może to być recenzja indywidualna lub klasowa.  
 

„Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)” napisane przez 

Panią Justynę Bednarek są drugą częścią z serii o zabawnych historiach ucie-

czek skarpetek z kosza na brudną bieliznę. Ten tom zawiera trzynaście 

śmiesznych opowieści, których bohaterowie m.in. lecą w kosmos, uciekają 

przed nudą czy zostają pomocnikiem Świętego Mikołaja. Jest naprawdę weso-

ło. Polecam tę książkę, jak i jej pierwszą część pt. „Niesamowite przygody 

dziesięciu skarpetek” każdemu kto lubi przygody i lubi się pośmiać. A jak już 

Was wciągną te historie, to najnowsza część ma tytuł „Banda Czarnej Frotte” 

i też ją polecam.  

                                                                Natalia Gorgoń kl.3c 
 

Baśnie H.Ch. Andersena: 

Baśń „Nowe szaty cesarza” podobała mi się bardzo. Jest śmieszna, a zarazem 

pouczająca. Śmieszna, bo wszyscy bohaterowie widzą coś czego nie ma. A 

uczy, bo w życiu nie liczy się bogactwo, czy ubiór. Zdziwiło mnie to, że bo-

haterowie wierzą tylko w to w co chcą uwierzyć. Nie podobało mi się to, że 

wszyscy boją się mieć własne zdanie i ślepo powtarzają co inni mówią. 

Baśń o krótkim tytule „Coś” urzekła mnie bardzo. Baśń uczy o tym, że tu na 

ziemi stanowiska i bogactwo są niczym. Wszyscy trafimy kiedyś do bramy 

królestwa niebieskiego i to, czy się otworzy zależy od nas samych i tego jak 

żyliśmy na ziemi. 

               Poruszyła mnie postawa staruszki, która poświęciła swoje życie i 

swój ubogi dom, aby ratować innych. Uświadomiło mi to, że rzeczy proste to 

jest COŚ- co może mieć decydujący wpływ na dostanie się do nieba. 

               Nie podobała mi się postawa jednego z braci, ponieważ chciał 

wszystko krytykować, a nic konkretnego nie robił. 

Ta mądra baśń na długo zostanie w mojej pamięci. 
 

W baśni pt.”Talizman” podobało mi się to, że królewicz i królewna dostali 

zagadkę do rozwiązania. Mądry człowiek nie powiedział im wprost gdzie ma-

ją szukać szczęścia. Okazało się, że szczęścia nie trzeba daleko szukać, bo 

ono jest w naszych sercach. 

               Dzięki tej baśni zrozumiałam, że to w jaki sposób przeżyjemy swoje 

życie, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. 

       Maja Gniadek kl.2a 

 

 

 

PODGLĄDAJĄC  PRZYRODĘ      
 

Zmiany w przyrodzie 
 

 

       Przyrodnicy wyznaczają pory roku na podstawie następujących po sobie 

zjawisk, takich jak zakwitanie konkretnych gatunków roślin czy zmiana bar-

wy liści na drzewach. Nauka zajmująca się okresowymi, cyklicznymi zmia-

nami w przyrodzie to fenologia. 

 

        Na podstawie wieloletnich badań wyróżniono w Polsce dziewięć fenolo-

gicznych pór roku: przedwiośnie, pierwiośnie, wiosnę, wczesne lato, lato, 

wczesną jesień, jesień właściwą, jesień późną i zimę.  

  

 

  Przedwiośnie to okres pomiędzy zimą a 

wiosną, w którym średnie dobowe temperatu-

ry powietrza wahają się od 0 do 5 stopni C, a 

opady występują najczęściej w formie desz-

czu i wtedy właśnie ogród zaczyna budzić się 

do życia. W naszym klimacie przedwiośnie 

przypada na przełom luty – marzec. 

   Sygnałem świadczącym o początku przed-

wiośnia jest kwitnienie leszczyny (Corylus 

avellana), wawrzynka wilczełyko (Daphne 

mezereum), podbiału (Tussilago farfara) i 

lepiężnika różowego (Petasites hybridus). 

 

    Przedwiośnie jest okresem kwitnienia najwcześniejszych gatunków roślin 

zielnych oraz tych drzew i krzewów, u których kwiaty pojawiają się przed 

rozwojem liści. Zakwitanie przylaszczek (Hepatica nobilis) świadczy już o 

przechodzeniu przedwiośnia w pierwiośnie. 

 

                  
 

Wyszukano na stronach Internetu 



 

 CIEKAWOSTKI  Z  KARTEK  KALENDARZA  
 

 

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 mar-

ca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równo-

uprawnienie kobiet. Ustanowione zostało 

w 1910 roku. 

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą 

się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i 

Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet 

odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczo-

nych.   

 

 

   Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy wio-

sennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca lub dnia po-

przedniego lub następnego, w zależności gdzie jest obserwowana. W 

XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 

21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 

20 marca.  
 

   Wiosna − Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z 

rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. 

Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. Ptaki przylatu-

ją z ciepłych krajów.                                      Wyszukano na stronach Internetu 

 

  

 

Wiosenne zagadki 

 

1. Jaki zwyczaj przedstawiony 

jest na rysunku? 

 

   2. Wiosna to pora kwitnienia wielu kwiatów.  

Wybierz 5 kwiatów, które pojawiają się najwcześniej:  

storczyk, chryzantema, przebiśnieg, krokus, irys, malwa, przylaszczka, 

róża, bez, zawilec, pierwiosnek, mak, chaber 

 

„DBAJ  O  SWOJE  ZDROWIE 

 I  BEZPIECZEŃSTWO” 
 

 

Zmienna pogoda sprzyja przeziębieniom oraz przenoszeniu się różnych chorób wiru-

sowych. 

 

 Jak dbać o zdrowie o tej porze roku? 

Zimą powinniśmy dbać o siebie szczególnie, ponieważ to właśnie wtedy za-

padamy na tzw. dolegliwości sezonowe- poczynając od przeziębień, a na zi-

mowej depresji kończąc.  

           Jak zatem dbać o zdrowie o tej porze roku, aby wszelkie choroby omi-

jały nas szerokim łukiem? 

           Powinniśmy zażywać witaminę D. W zimie witaminy tej potrzebujemy 

szczególnie, bo jej odpowiedni poziom dobrze wpływa na odporność organi-

zmu. O tej  porze roku w Polsce możemy być pewni, że mamy za mało wita-

miny D z powodu braku słońca. Pozostaje nam szukać tej witaminy w tym co 

jemy. Pokochajmy ryby! Tłuste ryby morskie( śledź, makrela) oraz wędzony 

węgorz (tłusta ryba słodkowodna) zawierają całkiem spore ilości witaminy D. 

Do tego można dołożyć awokado, żółtka jaj oraz borówki, a także masło, 

śmietanę oraz wątróbkę. 

Dbajmy o to, aby nasz strój był dopasowany odpowiednio do panują-

cych warunków atmosferycznych. Zimą najczęściej marzną nam dłonie i sto-

py, dlatego dobre buty i ciepłe rękawiczki to absolutny obowiązek. Warto też 

zainwestować w ciepłą kurtkę i czapkę. 

W okresie zimowym należy pamiętać o utrzymaniu dobrej formy- war-

to chodzić na spacery lub biegać. Sport uprawiany zimą znacznie poprawia  

samopoczucie, wzmacnia organizm i dodaje energii. Ponadto świeże, zimowe 

powietrze poprawia krążenie krwi. Zimą warto również unikać chorych i sa-

memu nie roznosić chorób. 

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem zimą, zadbaj o urozmaiconą dietę 

bogatą w witaminy i minerały, odpowiednią ilość snu, czas na relaks oraz 

aktywność fizyczną. 

     Zuzanna Hajduk kl. 3d 
Pamiętaj ! 

 

        CZĘ +  100 
       SZ = M A 

         
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny


LOGOGRYF 
   Wyszukaj w zdaniach wyrazy oznaczające czynności (czasowniki) a następnie 

odszukaj je i wykreśl w logogryfie - czytaj pionowo. Pozostałe litery czytane pozio-

mo utworzą hasło. 

1. Zuzia czyta ciekawą książkę. 

2. Marcin namaluje laurkę dla mamy. 

3. Krzyś i Wiktor grają w piłkę nożną. 

4. Pies głośno szczeka na podwórzu. 

5. Jurek czeka na urodzinowy prezent. 

6. Dziadek zrywa jabłka do kosza. 
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Odcięty i uzupełniony kupon konkursowy należy wrzucać do 30. 04. 2020r. do skrzynek na 

korytarzach. Prawidłowo wypełnione kupony są gwarancją uzyskania nagrody. 

 
w tym miejscu odetnij kupon 

 
KUPON  KONKURSOWY  
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..   klasa…… 
 

Zagadki 
 

Zagadka 1……………………………..          Zagadka 3…………………………….. 

Zagadka 2……………………………..          Zagadka 4…………………………….. 

                                     Zagadka 5……………………………..     

Wiosenne zagadki   
 

Zagadka 1……………………………..         

Zagadka 2:  wiosenne kwiaty :  …..…………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………….. 

CAŁOROCZNA  UKŁADANKA 
 

  Zamieszczamy kolejny zagadki – hasła do całorocznej krzyżówki. Każdy kto 

uzbiera wszystkie hasła i  prawidłowo rozwiąże krzyżówkę, dostanie nagrodę 

specjalną  
 

 

4. Pilnie zacznij szkolny dzień,  

   gdy   zadzwonię: dzyń, dzyń, dzyń. 
 

9. Pamiętaj – „uje” się nie ………. 

1. Żaden uczeń się nie raduje 

    gdy w szkole dostaje ………. 

6. Po tablicy ona skacze, 

   kreśląc na  niej białe znaki,  

   proste, krzywe i koślawe. 

  - Czy odgadniesz, kto to taki? 

 

SZYFR 
 

              

A D E I Ł N O P R S Ś T W Z 

 

                                                                                                                                                                                     ! 
 

w tym miejscu odetnij kupon 

 
KUPON  KONKURSOWY  
 

 

Logogryf  …………………………………………………………………….  

Szyfr ………………………………………………………………………………….. 

Dbamy o zdrowie (rebus)  

………………………………………………………………………………… 

Rozwiązania krzyżówek 
 

Krzyżówka 1  …………………………         Krzyżówka 5………………………….. 

Krzyżówka 2  …………………………         Krzyżówka 6………………………….. 

Krzyżówka 3  …………………………         Krzyżówka 7………………………….. 
 

Krzyżówka 4  …………………………         Krzyżówka 8………………………….. 
 



KĄCIK  TWÓRCZOŚCI      
 

    W tym miejscu zamieszczamy teksty, które tworzycie na lekcjach lub w 

domu. Oto one: 

 

“Jak babcia zabrała Józię w kosmos” 

Pewnego dnia w wiejskiej gospodzie mała dziewczynka podeszła do babci i 

powiedziała: 

-Babciu, chcę odbyć nową przygodę. 

-Dziecko, może polecimy w kosmos? 

-Tak, babciu! W kosmos! 

-Zapytaj mamę o zgodę! 

Józia migiem spakowała do plecaczka misia Koralka, dwie ulubione lalki, 

ciasto morelowe (które trochę się pogniotło), pięć par skarpet i dwie spódnice, 

po czym oznajmiła: 

-Jestem gotowa. 

-Ciekawe. Sprawdźmy, co tam masz. 

-Same potrzebne rzeczy... 

-Mmm… Misiek, lalki, skarpety, spódnice... tylko nie wiem co to za glut w 

papierze…     ...toaletowym? 

-Ciasto! 

-W takim razie ja wezmę tylko fioletową kredkę. 

-Oj, babciu! 

-Zakładaj skafander, bo za chwilę odlatujemy! 

                       Godzinę później...       

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 

                            START!!! 

-Babciu, ja latam! 

-Tak, ty latasz. 

-Jakie to cudowne! 

-Polecimy jeszcze daleko, daleko… 

                  83 minuty później… 

-Wracamy! 

-O, już widać doki! 

-Nie doki, tylko domki. 

-Widzę mamę! Jak dobrze być razem! 

Patrycja Krzewicka kl. 3b 

 

Mikstura zgody całus 

 

Składniki: 

14 uścisków 

5 całusów 

5 chochelek uśmiechów 

3 szczypty radości 

7 łyżeczek szczerości 

Mieszamy i wlewamy do herbaty 

Jagoda Hamryszczak kl. 3c 

 

Włożyć do garnka ulubione owoce skłóconych osób 

Dodać jedną czerwoną różę, na której płatkach zapisane są imiona osób 

Niech te osoby pijąc uśmiechną się do siebie i uścisną sobie ręce. 

 

Uwaga: Profilaktycznie można pić codziennie rano przed śniadaniem 

Ewa Szcześniak kl. 3d 

 

Składniki: 

5 uścisków ręki 

5 uśmiechów 

3 łyżki szczerości 

½ l mleka „10 % zgody” 

1 l uśmiechowego soku  

kawałek czekolady przebaczenia 

 

Wszystkie składniki umieścić w misce i zmiksować. Uśmiechnąć się i wypić z 

zamkniętymi oczami. 

Stosować 1 lub 2 razy dziennie. 

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć 

Filip Poczęsny kl. 4a 

 

5 uścisków wlać do kubka, dodać szczyptę uśmiechów i dwie szczypty rado-

ści. Zmiksować. 

Po wypiciu musisz się uśmiechać. Pić codziennie o godz. 9.00 

Kiedy czujesz objawy złości – potrzebna mikstura radości! 

 

Hanna Łaczek kl. 3b 

 



 

Anaruk to 12-letni chłopiec, który mieszkał na Grenlandii. Był najodważniej-

szym dzieckiem w osadzie, dlatego wszystkie inne dzieci  go słuchały. Pew-

nego razu, kiedy niedźwiedź polarny zaatakował jego tatę, Anaruk go urato-

wał. Miał też przyjaciela Omialika, który towarzyszył Anarukowi w jego 

pierwszym polowaniu. Pierwszą zdobyczą Anaruka była foka, ale kiedy ją 

upolował kra, na której stał złamała się i odpłynął. Na szczęście został urato-

wany. 

       Ant0ni Śliwa kl. 3b 

Czy dar unoszenia się w powietrzu przydałby się dzieciom? 

Dar unoszenia się w powietrzu bardzo by się nam przydał. Można wtedy omi-

jać korki (samochodowe), oglądać chmury i łatwiej wymieniać żarówki. 

       Patrycja Krzewicka kl. 3b 

Jakie były dzieci z Bullerbyn? 

Dzieci z Bullerbyn były mądre, pomocne, sprytne i  miały dużą  wyobraźnię. 

Były też odpowiedzialne ponieważ opiekowały się wieloma zwierzętami. Nie 

miały wielu zabawek, a mimo tego bawiły się świetnie. Dziewczynki najbar-

dziej lubiły bawić się lalkami i w księżniczki. Chłopcy zaś najbardziej lubili 

bawić się w Indian i robić psikusy dziewczynkom. 

       Piotr Podgórski kl.3b 

ZAGADKI 
 

Zagadka 1 

Nim się przystroją góry zielenią, 

liliową barwą hale się mienią. 

Czary? Nie czary? Na białym śniegu 

liliowe kwiaty stoją w szeregu. 

Zagadka 2 

Zobaczysz je wiosną, 

 gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają.  

Jak się nazywają? 

                  
 

Zagadka 3 

Jaki kolczasty zwierz 

obudził się – czy wiesz?... 

 

Zagadka 4 

Biała i twarda po rzece pływa.  

Wrona ci powie, jak się nazywa 

 

 

Zagadka 5 

Mówią – że w nim jak w garncu,  

nieustanna zmiana.  

Słońce grzeje w południe, mrozek 

szczypie z rana,  

a do tego jeszcze przelatują deszcze. 

 

KRZYŻÓWKI 
Krzyżówka 1 1             

    2            

      3          

     4           

                

      6          

    7            

8                

      9           

     10           

     11           
 

1.Zakładasz ją zimą na głowę 

2.Gotujesz w nim zupę 

3.Zwierzę w czarno-białe paski 

4.Koń z rogiem na czole 

5.Czeszesz nim włosy 

6.Tańcowała …. z nitką 

7.……… Braci Grimm 

8.Czerwona w czarne kropki, leci do nieba 

9.Goni koty 

10.Król zwierząt 

11. Dom Innuitów 

                               Natalia Gorgoń kl.3c 

 

Krzyżówka 2     1         

        2         

       3          

4                 

      5           

 6                
 

1.  Dawna stolica Polski 

2. Dba o bezpieczeństwo na plaży. 

3. Coś, co ubarwia nasz świat. 

4. Święto zakochanych. 

5. Mała gitarka  

6. Kwitnie pierwszy wiosną. 

Hanna Hunia kl. 3c 
 

Krzyżówka 3 1      

   2       

    3      

4          

Piotr Kaczorowski kl. 3a 

1.Powstaje z wody poniżej 0
o 
C 

2.Idzie luty, podkuj….. 

3.Powstaje, gdy pada deszcz i 

świeci słońce 

4.Zimą zakładamy na nogi, gdy 

chcemy zjechać ze stoku 
 



Krzyżówka 4 
 

 
    

1 

     2 
     

      
    

3 

      
 

4 
   

      
  

5 
  

      
  

6 
  

      

Patrycja Krzewicka kl. 3b 

1. Owad z kolorowymi 

skrzydłami  

2.Pora roku rozpoczynająca 

się w marcu 

3. Gdy jest ciepło, często na 

nim jeździmy 

4.Zalążki kwiatów 

5.Kolor symbolizujący wio-

snę 

6.Krzyżówka lub cyranka 

 

Krzyżówka 5 

1              

  2            

 3             

4              

  5            

  6            

 7             

   

1.Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna 

2.Gdy topnieją śniegi  

3.Ciągle płynie 

4. Kończy się 22 września 

5. Aleksandra zdrobniale 

6.Biały kwiat, zwiastun wiosny. 

7. Drażnią alergika. 

Zuzanna Baran kl. 3b 

 

Krzyżówka 6 

       1          

2                 

     3            

       4          

      5           

   6              

 
1.Czerwona w czarne kropki 

2.Inaczej pisanie ze słuchu 

3.Zjadane w dużej ilości w tłusty  

   czwartek 

4.Tańcowała z nitką 

5.Przydatna na wycieczce w góry. 

6. 21 marca jest jej pierwszy dzień. 

Zuzanna Hajduk kl. 3d 

Krzyżówka 7    1             

   2                 

       3             

    4                

       5             

   6                 

7                    

   8                 
 

1.Inaczej stołówka 

2. Biało-czarny ptak z długim dziobem 

3. Ptak, który jest symbolem  mądrości 

4.Fioletowy kwiat – oznaka wiosny 

 

5.test …-na koniec szkoły podstawowej 

6. Uparte zwierzę 

7. Strój ucznia kl. 1- 3 

8. Imię patrona naszej szkoły 

Karolina Grochala kl. 3d 
 

 

Krzyżówka 8     1         

                 

        3         

      4           

      5           

    6             

     7            

      8           

         Ś        

    9             

    10             

11                 

 
1. Kim jest Czarniecki dla szkoły? 

2. Gdzie się urodził Czarniecki? 

3.Imię żony Czarnieckiego. 

4.Jak ma na imię Czarniecki? 

5.Jaki herb miał Czarniecki 

6. Co otrzymał Czarniecki od króla w 

1665 r. ? 

7. Nazwisko panieńskie zony Czarniec-

kiego 

8.W roku 1621 r. odbyła się bitwa pod.... 

9. Nazwa części stroju  Czarnieckiego? 

10.W jakiej miejscowości Czarniecki 

otrzymał ranę postrzałową? 

11. Czarniecki zmarł w …. 
Julia Fryt kl. 3a 


