
str. 1 
 

W tym numerze:  

 Zdrowe drugie śniadanie  

 Majowe święta 

 Spotkanie z językiem angielskim 

 Dzień Ziemi 

 Krzyżówka 

 Informacje sportowe  

 Na wesoło 

 

 

Redakcja: Julia Grzesik, Bartłomiej Hutny, Krzysztof Szafrański, Kacper 

Szymakowski. 

Opiekun redakcji: Małgorzata Wiśniewska



str. 2 
 

 

Od 6 kwietnia Samorząd Uczniowski prowadził akcję „Zdrowe drugie 

śniadanie”. Uczniowie wszystkich klas przynosili do szkoły określone owoce lub 

warzywa i zjadali je do drugiego śniadania podczas przerwy śniadaniowej. 

Przewodniczący klas zapisywali ilu uczniów miało owoc lub warzywo. Po 

podsumowaniu akcji okazało się, że spośród klas I – III najlepiej odżywiali się 

uczniowie klasy I c, a z klas IV – VI na pierwsze miejsce zajęła klasa V b.  

 

Przynosimy do szkoły do drugiego śniadania: 

 

4 – 8 kwietnia: marchewkę 

11 – 15 kwietnia: jabłko 

18 – 22 kwietnia: zieloną sałatę lub paprykę albo rzodkiewkę 

25 – 29 kwietnia: mandarynkę  

 

 

 



str. 3 
 

W ostatnich dniach kwietnia świętowaliśmy uchwalenie Konstytucji 3-go 

Maja i Święto Flagi. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnych działaniach. 

Do obchodów tych uroczystości przygotowywaliśmy się już od tygodnia. 

Dekorowaliśmy klasy, biorąc udział w konkursie na najładniej udekorowaną klasę  

z okazji Święta Flagi.  

W czwartek 28 kwietnia przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli  

w quizach kahoot zorganizowanych dla uczniów klas I – III oraz IV – VI. W szkole 

zostały zaprezentowane prace plastyczne Majowej Galerii - „Moja Ojczyzna”.  

29 kwietnia w piątek na pierwszej lekcji wszyscy uczniowie obejrzeli krótką 

scenkę o tematyce patriotycznej.  Na drugiej i trzeciej lekcji uczniowie oglądaliśmy 

prezentację trzeciomajową oraz wysłuchaliśmy piosenek o Polsce. Główna część 

obchodów została przeprowadzona na lekcji czwartej. Wszyscy odśpiewaliśmy 

przygotowane wcześniej pieśni patriotyczne z akompaniamentem pana Macieja 

Wanata. Podczas uroczystości uczniowie klasy szóstej uroczyście przekazali  

Sztandar Szkoły uczniom klasy piątej.  

Ciekawym akcentem naszych uroczystości było utworzenie biało-

czerwonego kotylionu przez wszystkich uczniów naszej szkoły.    
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Odpowiedzi na wszystkie pytania (na podpisanych kartkach) proszę oddać do 

pani Pauliny Waliczek. 
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22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi.  Uczniowie naszej szkoły przyszli 

ubrani na zielono lub z zielonymi akcentami stroju.  

Na przerwach zapisywali na przygotowanych arkuszach, hasła dotyczące 

naszej planety. Wykonywali rysunki związane z ochroną środowiska.  

Uczniowie klas starszych rozwiązywali quiz przygotowany przez kolegę 

Julka Kuczka. Emocje były ogromne, a wiedza uczniów była na całkiem dobrym 

poziomie. 

Uczestnicy quizu odpowiadali na następujące pytania: 

1. Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? 

2. Jaką powierzchnię ma Sahara? 

3. Który kontynent jest największy? 

4. Jaką powierzchnię ma Ziemia? 

5. Jaki procent Ziemi zajmują wody? 

6. Ile jest kontynentów? 

7. Ile jest w Polsce parków narodowych? 

8. W jakim miesiącu odbywa się sprzątanie świata? 

9. Co to jest: "Zieloną nosi koronę, przed skwarem daje ochronę". 

10. Ile procent lodu na Ziemi znajduje się na Antarktyce? 

11. Jaką najwyższą temperaturę zanotowano na Ziemi? 

12. Ile procent żywych organizmów na Ziemi, stanowią gatunki zagrożone 

wyginięciem?   
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1. Jeden z twórców konstytucji 3-Maja. 

2. Ostatni król Polski. 

3. Najważniejszy akt prawny w Polsce. 

4. Uchwala ustawy. 

5. Order ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

6. Chłopi uzbrojeni w kosy. 

7. Poseł, który protestował przeciwko zatwierdzeniu traktatu rozbiorowego. 

8. Inaczej Powstanie Kościuszkowskie. 

9. Sejm Wielki trwał ......... lata. 

10. Od słów: " Witaj majowa jutrzenko" rozpoczyna się "Mazurek Trzeciego .....". 

11. Autor obrazu " Rejtan – Upadek Polski". 

 

Po rozwiązaniu krzyżówki odczytaj hasło w zielonych polach. Szare pola 

zostają puste. 
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W NASZEJ SZKOLE 

 

23.03.2016 r. uczennice z klas V-VI brały udział w zawodach z piłki ręcznej, 

które odbyły się w Rajsku.  

Skład drużyny :  

Ola Wanat,  

Natalia Siwek,  

Julka Siwek,   

Lilka Kluba,   

Kamila Dziwak,  

Klaudia Szczerbowska,  

Gabrysia Szostek, 

Martyna Bebak.  

Niestety naszym zawodniczkom nie udało się stanąć na podium, co nie znaczy, że 

nie dały z siebie wszystkiego. Mimo to, gratulujemy i życzymy sukcesów.  
 

8.04.2016 r. drużyna chłopców z klas V-VI brała udział w zawodach piłki 

ręcznej w Rajsku. 

Skład drużyny :  

Bartek Rożak,  

Bartek Hutny,  

Damian Bebak,  

Janek Bregin,  

Kuba Wykręt,  

Patryk Najzer,  

Dawid Gigoń,  

Janek Nikliborc, 

Sławek Kubisty.  

W rozgrywkach brały udział drużyny z Rajska, Grojca, Harmęż, Brzezinki, Poręby 

i Babic. Po zaciekłej walce uczniom naszej szkoły udało się zdobyć III miejsce  

i  przywieźć kolejny puchar do szkoły. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. 
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Jasiu wpycha się do kolejki w sklepie.  

Sprzedawca mówi do Jasia:  

- Jasiu stań na końcu kolejki.  

- To niemożliwe tam ktoś już stoi. 

 

 

Co mówi ogrodnik do ogrodnika?  

- Przesadziłeś. 

 

 

U okulisty: 

- Proszę przeczytać najniższy rząd, który pan jest w stanie zobaczyć. 

- Made in China. 

 

       

O czym marzy ślimak? 

                                                Aby dostać mandat za szybkość. 

 

 

 

Mąż mówi do żony: 

- Przyszła wiosna, taka piękna pogoda,  

  a Ty męczysz się myciem podłóg. 

  Wyszłabyś lepiej na podwórko i samochód umyła. 


