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Główka pracuje                                        Zagadki, humor 



Co uczniowie lubią w naszej szkole? 
 

Miejscem, w którym przebywamy przez dużą część dnia od września do czerwca, jest 
szkoła. Warto zastanowić się, czy dobrze się tu czujemy, czy mamy swoje ulubione miejsca, 
zajęcia. Oto kilka wypowiedzi uczniów z kl. 6a na temat szkoły: 
 
Ogólnie nie przepadam za szkołą, ale parę rzeczy można w niej polubić, np. lubię kupować 
kanapki w sklepiku, bo są bardzo smaczne. Lubię też grać z kolegami w piłkę nożną. Moja 
ulubiona lekcja to wychowanie fizyczne, ponieważ interesuję się sportem. Do moich 
ulubionych przedmiotów należy także informatyka, bo czasem przyjemnie jest posiedzieć 
przed komputerem. W szkole mam dużo znajomych i chętnie się z nimi spotykam.  
         Rafał Kalandyk 
 
W szkole lubię przerwy, bo wtedy można pogadać. Na przerwach czasami chodzę do 
biblioteki, bo tam jest przyjemnie i cicho. Lubię, gdy w czasie lekcji nie piszemy w zeszytach 
 i nie robimy ćwiczeń, przy których trzeba dużo myśleć. Lubię też chodzić na apele szkolne,  
bo wtedy przepada lekcja. 
         Maciej Kąkol 
 
Najbardziej w szkole lubię wf, ponieważ można się nauczyć zasad wielu zabaw i gier 
sportowych. Można też brać udział w zawodach lekkoatletycznych i pływackich. Jest też 
organizowany tydzień sportu, podczas którego są mecze piłki nożnej, koszykówki i inne 
konkurencje. 
         Dawid Waśko 
 
Najbardziej w szkole lubię przerwę, bo na niej „lufy” nie oberwę. Lubię w szkole także 
matematykę, język polski, a najbardziej wf, bo interesuję się sportem. 

Adrian Kozik 
 
Lubię moją szkołę za ciekawe lekcje, a zwłaszcza za wf. Poza tym lubię zdobywać nową 
wiedzę na lekcjach przyrody i techniki. I cieszę się, że w naszej szkole są takie długie przerwy, 
bo można sobie postać w kolejce do sklepiku. Jestem zadowolona, że nasza klasa ma swoje 
szafki w szatni, ponieważ dzięki temu jest zawsze porządek. 

Ewelina Paśko 
 
W naszej szkole lubię najbardziej lekcje wychowania fizycznego. Te lekcje są moimi 
ulubionymi, ponieważ można pograć w piłkę nożną. Oprócz zajęć sportowych podoba mi się 
matematyka.  Moja szkoła jest fajna i lubię do niej chodzić. Miło spędzamy w niej czas nauki, 
jak również odpoczynku. 
                   Michał Szczęch 
 

Lubię chodzić do szkoły, ponieważ mogę tam spotkać się  
z przyjaciółmi, miło i ciekawie spędzić czas na lekcjach i na 
przerwach. Bardzo lubię swoją klasę, bo wszyscy są zabawni 
 i zwariowani. Nauczyciele prowadzą interesujące  
i pouczające lekcje. Moim ulubionym przedmiotem jest wf, 
ponieważ uwielbiam ruch i sport. 

                                          Paulina Krasoń 
 

 
 



W szkole podobają mi się trzy rzeczy: pierwsza – można spotkać się z kolegami  
i porozmawiać z nimi, druga – można kupować w sklepiku napoje, słodycze, kanapki, 
a trzecia to biblioteka, w której można wypożyczać książki lub posiedzieć na miękkich 
pufach. 
         Bartek Grys 
 
Ja najbardziej lubię w szkole przerwy i lekcje wf. W czasie przerw można pójść do biblioteki, 
pouczyć się przed lekcją, pogadać z koleżankami i mieć czas na różne inne rzeczy. Na 
wychowaniu fizycznym nie trzeba pisać sprawdzianów i kartkówek, nie trzeba się na tę lekcję 
uczyć, można pograć w różne gry zespołowe. 
         Patrycja Blicharz 
 
W szkole lubię wszystkie przedmioty, tylko uważam, że za dużo pisze się notatek i zadań. Lubię 
też, jak wcześniej niż zwykle kończymy lekcje. 

Wiktoria Nitka 
 
Najbardziej w szkole lubię przerwy i wf. Przerwy, bo można odpocząć, iść do sklepiku, a wf. – 
bo na nim nie trzeba się uczyć, lecz można pograć w piłkę, nie siedzi się cały czas. W szkole 
lubię też sklepik i  wyjazdy na pływalnię. 
         Julia Trojanowska 
 
W szkole, do której chodzę, lubię naszą salę lekcyjną. To sala do nauki historii i języków 
obcych. Jest bardzo ładna, przytulna, lubię w niej przebywać. 
         Emilia Warzybok 
 
         Opracowała: R. Kędzierska 

 
 

Kto to taki? 
       
      14 października przypada Dzień Nauczyciela. Z tej okazji 
przygotowaliśmy zagadki o naszych nauczycielach. Sprawdźcie, czy ich 
rozpoznajecie.  
 
Długie, czarne włosy ma i uśmiech na 
twarzy. Literki pisze, cyfry mnoży  
i o dobrych ocenach dla uczniów marzy.  
 
W królestwie książek często bywa, zna 
tytuły bajek, lektur, wie jak co się nazywa.  
Gdy ją o coś zapytasz, zaraz odpowiedź ci 
wysyła.  
 
Recykling, segregacja, sprzątanie świata - 
to nie jedna była akcja. Ta Pani wie, jak 
zadbać  o przyrodę i świat, a jej uczniowie 
idą za nią i z ekologią są za pan brat. 
 
         
 

O naszą szkołę ciągle dba i na wszystkich 
oko ma. Ona jest przyjacielem dużych  
i małych, wie co zrobić, dlaczego i jak  
z kłopotem sobie poradzić .  
 
Ten nauczyciel dobrze wie, dlaczego 
ziemia kręci lub trzęsie się. Po co bociany 
lecą daleko i w domu czasem wykipi 
mleko. Zawsze radosny i zatroskany  
o naszą wiedzę z tego, co wokoło mamy. 
 
 W sporcie ta Pani ma same sukcesy,  
a w sali gimnastycznej ćwiczą nawet same 
dresy. Bo wszyscy na zawody wyjechali  
i w turniejach o puchar dla szkoły grali.  
 
                                Oprac. Renata Rzeźnik 



Uczeń z pasją 
Od tego numeru „Głosu Uczniowskiego” 

rozpoczynamy cykl, w którym będziemy Wam 
prezentować naszych kolegów i koleżanki, którzy mają 

ciekawe hobby. Jako pierwszego przedstawiamy Łukasza 
Trojana, ucznia klasy 5a. Jego pasją jest tworzenie modeli 
samolotów. Jedna z jego prac (model szybowca widoczny 

na zdjęciu) zdobyła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez WSK „PZL – Rzeszów” 
S.A. z okazji 75. lecia istnienia. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej  

o zainteresowaniach Łukasza, zapraszamy do lektury wywiadu. 
 Cześć Łukasz! 

Łukasz: Cześć. 
 

 Po pierwsze, gratulujemy sukcesu w konkursie. 
Łukasz: Dziękuję. 
 

 W jaki sposób dowiedziałeś się o tym konkursie? 
Ł:  Tata wszedł na stronę WSK, na której znajdowały się informacje na 
temat tego konkursu i powiedział mi o nim. 
 

 Czy ktoś Ci podpowiadał, jak zrobić ten piękny samolot? 
Ł: Na początku trochę doradzał mi tata, a potem korzystałem ze starego 
modelarza samolotów. 
 

 Jak długo pracowałeś nad samolotem? 
Ł. Samolot robiłem przez miesiąc. 
 

 Czy jest to jakiś konkretny model samolotu? 
Ł: Jest to szybowiec Ogar. 
 

 Na jakie trudności natrafiłeś podczas realizacji tego projektu? 
Ł: Ten samolot nie sprawił mi żadnego problemu, ponieważ bardzo lubię taką pracę. 
 

 Czy ktoś Ci pomagał w wykonaniu samolotu? 
Ł: Jedyną osobą, która mi pomogła był mój tata. Pomógł mi on skleić przednie skrzydło 
samolotu. 
 

 Jakie materiały były potrzebne do wykonania tego samolotu? 
Ł: Do wykonania takiego samolotu potrzebne były pióra, klej, styropian, lekka deska i 
kawałek plastikowej butelki. 
 

 Jaką nagrodę zdobyłeś w konkursie WSK?  
Ł: Za zajęcie I miejsca dostałem odtwarzacz DVD.  
 

 Dziękujemy za wywiad i życzymy kolejnych ciekawych pomysłów! 
 Rozmawiały: Julia Dąbrowska                      

 i Aleksandra Bieleń, kl. 5a 

 
 



WYWIADY, WYWIADY… 
 

Wywiad z księdzem Danielem Tomasikiem 
GU: Skąd Ksiądz pochodzi? 
Ksiądz: Pochodzę z Trzebowniska koło Rzeszowa. Tam 
chodziłem do szkoły podstawowej, natomiast do szkoły 
średniej chodziłem do II LO w Rzeszowie. 
GU: Czy podoba się Księdzu w naszej parafii? 
Ksiądz: Tak, w tej parafii pracuje mi się bardzo dobrze.. 
GU: Jakie jest Księdza największe marzenie? 
Ksiądz: Żeby się zbawić, czyli żyć wiecznie z Panem Bogiem 
w niebie. 
GU: Czy od dziecka wiedział Ksiądz, ze zostanie kapłanem? 
Ksiądz: Nie, na pójście do Seminarium Duchownego zdecydowałem w ostatniej klasie szkoły 
średniej. Wcześniej nie myślałem o tym, żeby zostać księdzem. 
GU: Wiemy, że pracował Ksiądz w Londynie. Na czym polegała ta praca i ile lat Ksiądz 
tam spędził? 
Ksiądz: W Londynie spędziłem 2 lata. Pracowałem w angielskiej parafii katolickiej. Byłem też 
kapelanem Szkoły Podstawowej św. Anzelma. Bardzo miło wspominam ten czas. Bardzo lubię 
Londyn i gdy tylko czas pozwala to bardzo chętnie tam wracam. Mam tam też dużo 
znajomych. 
GU: Co Ksiądz lubi robić w wolnym czasie? 
Ksiądz: Lubię sport: pływanie, jazdę na rowerze, grę w piłkę nożną i siatkówkę. Lubię 
podróżować. Interesuję się też historią. 

Dziękujemy za rozmowę 
Martyna Dudek, Paulina Zacharska, kl. 6b 

 
Gry komputerowe  

              na jesienne wieczory 
 

PACMAN 
 
Pacman to kłapiąca figurka, która chce 

pochłonąć jak najwięcej punktów i po drodze 
„pakeruje” najróżniejszych wrogów. Mimo że  obchodziła właśnie 
swoje 30. urodziny, ciągle jest popularna. Koniecznie musisz zagrać  
w tę klasyczną grę. Zjadaj wszystkie punkty, które napotkasz po drodze 
i w ten sposób przejdziesz na wyższy poziom. Sterowanie grą Pacman 
odbywa się  za pomocą strzałek. Ta gra może być przyjemną odmianą 
po różnych „strzelankach” i grach strategicznych. Jest ona tak 
popularna, że podobiznę Pacmana można zobaczyć na kubkach, 
koszulkach itp. W grę można zagrać on line na stronach www.gry.pl  oraz www.wyspagier.pl 
Życzę powodzenia i miłej zabawy :)  

Paulina Krasoń, kl. 6a 



Kącik Historyczny 
Kampania Wrześniowa 
 

          1 września 1939 r. rozpoczął się najgorszy okres 
w dziejach ludzkości. Kampania Wrześniowa, czyli atak Niemiec  
i ZSRR (dzisiejszej Rosji) na Polskę, rozpoczęła wojnę. 

Niemcy dla „przykrywki” 31 sierpnia zorganizowali  
w Gliwicach prowokację - zaatakowali swoją radiostację  
i oskarżyli o to polskich powstańców. Następnego dnia o 4:45 
Schleswig-Holstein (niemiecki pancernik) zaczął ostrzeliwać 
Westerplatte. O 4:55 zaczęły się pierwsze walki o Gdańsk. 4 września Polska podpisała pakt  
z Francją na temat pomocy militarnej. 6 września Niemcy zajęli Kraków. 7 września nastąpiła 
kapitulacja Westerplatte. 9 września armia „Poznań” rozpoczęła kontratak pod Bzurą, jednak 
22 września zakończył się on klęską Polaków. 17 września o 4:20 Armia Czerwona (tak 
nazywano armię ZSRR) zaatakowała Polskę. O 23:00 rząd Polski uciekł do Rumunii.  
28 września nastąpiła kapitulacja Warszawy. 29 września poddała się twierdza Modlin (na 
północ od Warszawy). 2 października, po zażartych walkach, poddał się garnizon na 
półwyspie Helskim. 25 października nastąpiła kapitulacja Polski. 
            Straty wojenne w tym okresie: Polacy – 200 tysięcy zabitych i rannych; ZSRR  -  
20 tysięcy  zabitych i rannych; Niemcy – 16 343 zabitych, 27 280 rannych, 320 zaginionych. 
            Więcej informacji na temat Kampanii Wrześniowej znajdziecie na stronie 
www.1939.pl/index.html  

Oprac. Daniel Pawlak, kl. 4a 
 

 

 

Czytam, bo lubię 
 

Ostatnio czytałam bardzo fajną książkę pt. „Kraina cienia”, która 
wchodzi w skład z pięciotomowego cyklu. Opowiada  
ona o dziewczynie, która widzi duchy i pomaga im 
przejść  do nieba lub do piekła. Lecz nie zawsze jest 
łatwo! Czasami duchy nie chcą pójść tam, gdzie jest 
im dane, tylko pragną zostać tutaj na świcie. Wtedy 
Susannah Simon - bo tak nazywa się bohaterka tych 
książek, ma prawo je do tego zachęcić, czasami 
nawet siłą .Nie będę o niej zbytnio rozpisywać, aby 

nie zepsuć wam zabawy podczas czytania:) 
Tytuły pozostałych tomów to: „Dziewiąty klucz” (t.2), „Kraksa w 

górach” (t.3), „Najczarniejsza godzina” (t.4), „Nawiedzony”. Autorką  
książek jest Meg Cabot. Radzę czytać  je po kolei, bo trudno  się potem 
połapać w fabule. 

Meg Cabot jest również autorką innych ciekawych książek, ale  
o nich napiszę następnym  razem. Życzę Wam miłej zabawy ! 
                                                                                                     Julia Trojanowska, 6a 

 

Rysunek 1 przedstawia 

atak ZSSR i Niemiec na 

Polskę 



Pomysł na opowiadanie 
 

Każdy z nas posiada wyobraźnię. Gdy chcemy kogoś zaskoczyć czymś 
oryginalnym, uruchamiamy wyobraźnię i szukamy pomysłów. Może to być na przykład 

pomysł na opowiadanie. Bohaterami krótkich opowiadań Adriana i Oskara są … czekoladowe 
cukierki. 

 

                          Superbohater     
Pewnego dnia superbohater Michałek usłyszał w radiu, że Marcepan Czekoladowy 

planuje atak na Michałka Białego. Popędził więc co koń wyskoczy na ratunek przyjacielowi. 
Jadąc, widział ślady zniszczeń, co znaczyło, że wróg niedawno tędy przechodził. Spotkał 
Trufla i Chrupankę Krakowską. Byli zrozpaczeni, ponieważ Marcepan zniszczył im dom. 
Michałek zrozumiał, że musi dotrzeć na miejsce, zanim przybędzie tam przeciwnik. Niestety, 
nie udało mu się to. Przybył do domu przyjaciela zbyt późno. Michałek Biały został 
pozbawiony orzechów zdobiących jego powierzchnię. Zjadł je żarłoczny Marcepan – okrutny 
prześladowca cukierków, które były smaczniejsze od niego. Na szczęście po dwóch 
miesiącach orzechy odrosły, a dwaj przyjaciele żyli długo i szczęśliwie.  

 
                                                                                                    Oskar Kuźniar, kl. 6a 

    Magiczny cukierek 
Żył sobie pewien chłopiec o imieniu Adam. Był niezdarny, słabo grał w piłkę, zbyt 

wolno biegał. Stało się to  przyczyną jego samotności.  
 Pewnego dnia, gdy, jak zwykle, był w złym nastroju, pojawił się nagle przy nim 
Marcepano Czekolado i powiedział: „Zjedz mnie, a twoje życie się zmieni.” 

Tak się też stało. Po zjedzeniu pysznego cukierka Adam stał się silny i sprawny, 
świetnie grał w piłkę nożną. Dzięki temu zdobył wielu przyjaciół. Każdy chciał go mieć  
w swojej drużynie. Zapomniał jednak o pewnym warunku - czar trwał tylko przez miesiąc. 
 Kiedy minął miesiąc, wszystko było tak, jak dawniej. Adam stracił swoje sportowe 
umiejętności. Kiedy koledzy zorientowali się w sytuacji, ponownie zaczęli go wyśmiewać  
i unikali jego towarzystwa. Adam znowu był samotny i smutny.  
 Pewnego dnia przyszedł do niego kolega, któremu nie przeszkadzała słaba kondycja 
fizyczna Adama. Zaprzyjaźnili się i wspólnie spędzali wolny czas. Po tym wydarzeniu Adam 
zrozumiał, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.” 
                      Adrian Kozik, kl. 6a 

 

          Mądrości szkolne 
☺Ptaki latające mają mocno usztywnione 
łydki w ogonie.    
☺Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją 
razem z panią.  
☺Królowa Bona sprowadziła do Polski 
seler, kalafiory i makaroniarzy. 
☺Mumia to żona faraona.  
☺Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod 
wąsem.  
☺W średniowieczu drogi były tak wąskie, 
że mogły się minąć najwyżej dwa 
samochody.  

Ogłoszenia drobne do 
niczego niepodobne! 

 
 Zgubiłem się – Pantofelek. 
 Jestem mokry – Parasol. 
 Jestem kolorowa – Tęcza. 
 Wylali mnie – Cement. 

 Jestem otwarte na innych – Okno. 
 Jestem stuknięty – Młotek. 

 Przejrzeli mnie – Szyba 
 Jestem rozpakowany – Plecak. 
 Jestem wyczerpana – Bateria. 
 Szukam dziury w całym – Mól. 



 

Nauczyciel moich marzeń 
 

W związku z obchodzonym 14 października Dniem Nauczyciela, uczniowie 

naszej szkoły zastanawiali się, jaki powinien być nauczyciel marzeń. Oto niektóre 

z ich pomysłów. 

 
Mój wymarzony nauczyciel ma być śmieszny. Powinien się dziwnie ubierać. Codziennie ma 
szopę na głowie. W ogóle niczego nas nie uczy, tylko się z nami wygłupia. Do sali wjeżdża 
na deskorolce. Rysuje kwiatuszki na tablicy. Wszędzie ma siniaki. Nie umie dodawać ani 
odejmować. Nasz nauczyciel jest super: wierzy w Mikołaja, na nogach ma różne skarpetki, 
buty założone na odwrót. Zamiast dziennika przynosi nam cukierki. Każde dziecko chciałoby 
mieć takiego nauczyciela. 

                           Izabela Lisowicz, 4b 
 
Nauczyciel z moich marzeń powinien być miły. To człowiek przebojowy. Chciałbym, aby 
poczuł on klimat dzisiejszych nastolatków. Nie powinien nam zadawać zadań domowych, 
często zabierałby nas na wycieczki w ciekawe miejsca. Lekcje powinien prowadzić na luzie,  
a za dobre oceny powinien nagradzać uczniów czekoladami. Powinien pomagać dzieciom 
słabszym w problemach. Mój wymarzony nauczyciel byłby wesoły, dowcipny, prowadziłby 
zajęcia w sposób zrozumiały dla uczniów. W przypadku nieprzygotowania do lekcji lub braku 
zadania byłby wyrozumiały. Sprawiedliwie oceniałby zadania, odpowiedzi, sprawdziany. 
                                                                                                                       Damian Tłuczek, 4a 
 
Moja wymarzona nauczycielka to taka, która nie będzie zadawać zadań domowych. Będzie 
jeździć na rolkach i zabierać nas do kina. Na każdej lekcji będziemy się świetnie bawili  
i oglądali filmy. 

 Jadwiga Rejman, 4a 
 
Nauczyciel moich marzeń daje mało zadań domowych, a wiedza sama wchodzi nam do 
głowy podczas jego lekcji. Cieszyłbym się też, gdyby nie wymagał od nas zbyt wiele pisania  
i liczenia. 
                                                                                                                      Paweł Borowiec, 4a 
 
Mój wymarzony nauczyciel zabiera nas na każdej lekcji na wycieczki, które są podobne do 
wycieczek Pippi. 

Martyna Pinda, 4b 
 
Chciałbym, żeby moja Pani była: ładna, wysoka, fajna, żeby nie krzyczała, nie zadawała dużo 
zadań i dawała nam same piątki z plusem.  

Michał Wandas, 4a 
 
Marzę o nauczycielu, który jest spokojny, cierpliwy i lubi dzieci. Chciałabym, żeby w każdej 
sprawie dziecko mogło się do niego zwrócić. Marzę, żeby nie krzyczał, rozumiał dziecko  
i pomógł. 
                                                                                                                  Aleksandra Kotula, 4b 
 
Moja wymarzona nauczycielka miałaby turkusowe, duże oczy, czarne włosy z wpiętą 
czerwoną różą. Byłaby miła, sympatyczna, wyrozumiała, zwariowana. Miałaby poczucie 
humoru. Dawałaby nam tylko piątki i szóstki. A na imię miałaby…  Angelina.  
                                                                                                                         Izabela Gaweł, 5a 



 

Mój wymarzony nauczyciel to taki, który: na pierwszej lekcji daje nam cukierki, na drugiej 
ciastka, a na trzeciej czekoladowe pieniądze. W piątki organizowałby dzień słodyczy. Na 
zadanie domowe byłaby zabawa. Zamiast dyktand – cukierki, na tablicy obrazki zamiast liter. 
W dzienniku wpisywałby tylko szóstki za nic. Pozwalałby na przerwach malować po tablicy  
i zamiast książek mielibyśmy komputery. 

Gabriela Skiba, 5a 
 
Mój wymarzony nauczyciel powinien być mężczyzną. Chciałbym, aby był młody, luzacki, 
fajny i śmieszny. Mógłby traktować nas jak kolegów. Powinien mieć na imię Maciek lub 
Tomasz. Powinien mieć 135 cm wzrostu, bo wtedy nie widziałby ściąg. 
                                                                                                                 Sebastian Korbecki, 5a 
 
Nauczycielem moich marzeń jest osoba, która nie zadaje zbyt dużo zadań domowych. Nie 
pyta na każdej lekcji i oczywiście nie dyktuje nam długich notatek. Taka osoba powinna być 
wyrozumiała, zawsze wesoła, miła i uśmiechnięta. Na kilku lekcjach w roku powinna robić 
nam niespodzianki – gralibyśmy wtedy w gry planszowe, malowalibyśmy lub chodzilibyśmy 
na spacery. 

Kornelia Szura, 5a 
 
Dzwonek na lekcję, a ja już siedzę w ławce i czekam na moją ulubioną nauczycielkę. Gdy 
wchodzi do klasy jest zawsze uśmiechnięta. Wita się z nami i jak zwykle mówi, że jesteśmy 
jej ulubioną klasą. Fajnie, gdy czasem opowie jakiś dowcip o Jasiu w szkole. Zazwyczaj pyta, 
czy wszyscy jesteśmy przygotowani do lekcji i rozumiemy to, co było omawiane do tej pory. 
Gdy wzywa kogoś do odpowiedzi, zawsze mówi mu coś miłego. Nigdy nie przerywa, a jak 
widzi, że ktoś ma problem, to zawsze naprowadzi go na temat. Oceny stawia różne. 
Najważniejsze jest w takich momentach, że możemy porozmawiać o ocenach i je poprawić. 
Naszego nauczyciela lubimy i szanujemy także za to, że zadania domowe zadaje nam biorąc 
pod uwagę, że mamy też inne przedmioty. Taki jest nauczyciel moich marzeń. 
                                                                                                                               Ola Bieleń, 5a 
 
Nauczyciel moich marzeń jest osobą, która bardzo lubi dzieci. Jest przede wszystkim 
wyrozumiały, sprawiedliwy i tolerancyjny. Lekcja z nim zaczyna się od gorącej herbatki  
i ciasteczek. Następnie 10 minut leżakowania. Po takim wspaniałym relaksie przechodzimy 
do lekcji. Wykłady tego nauczyciela są krótkie, zrozumiałe i mają formę zabawy. Nauczyciel 
ten nie zadaje zadań domowych, a na lekcji pyta tylko ochotników. Uczniowi przysługuje 10 
np w miesiącu. Każda lekcja trwa 30 minut, a w ciągu dnia mamy nie więcej niż 3 lekcje. 
Wszystkie zajęcia prowadzi jeden nauczyciel. Po tablicy piszą wyłącznie uczniowie. 
Nauczyciel dyktuje krótkie notatki. Na ostatnie lekcji zawsze zabiera nas na wf. Gramy wtedy 
w zabawy, które sami zaproponujemy. Drużyna, która w danym dniu wygra, dostaje szóstki,  
a przegrana piątki. 
                                                                                                                   Julia Dąbrowska, 5a 

 
 

 
 
 



 

GŁÓWKA PRACUJE 
• Krzyżówka 
1. Drzewo z czerwonymi koralami. 
2. Ma kolce na grzbiecie. 
3. Leci z palącego się ogniska. 
4. Spadają z drzew. 
5. Używasz go do czesania. 
6. Leśne zwierzę, które lubi sól. 
7. Pierwszy posiłek dnia. 
8. Jesienny owoc, podobny do 

malin. 
9. Kręta droga. 
10. Rude zwierze z długim 

puszystym ogonem. 
11. Owoc podobny do czereśni. 
12. Nocny owad. 

 
Oprac. Kamil Tadla, Zuzanna Bełch,  

Wiktoria Kurpyta, Julia Ziarnik, Łukasz 
Choma, Maciej Opioła, kl. 2a i 3a 

 
 

 
• Wykreśl z poziomych 

rzędów diagramu  
7 nazw grzybów 
jadalnych.  

                    
 
 
 

                                                               

Oprac.  Nikodem Skoczylas,  Jan Oliwa, kl. 3a 

 
☺☺☺☺ Humor ☺☺☺☺ 

 
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcję? - 
chce wiedzieć pani wychowawczyni. 
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł na 
mnie uzbrojony bandyta. 
- Czy nic ci się nie stało? 
- Owszem, zabrał mi zeszyt  
z wypracowaniem. 
 
Tato mówi do Jasia: 
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się 
z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny 
chłopiec, najgorszy w klasie! 

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja 
byłbym najgorszym uczniem. 
 
 
Tato pyta Jasia: 
- Jak ci idzie w szkole? 
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci 
zazdrości! 
- Czego zazdrości? 
- Już kilka razu złapał się za głowę  
i powiedział: „Gdybym ja był twoim 
ojcem…” 
Zebrała: Weronika Grzebyk, 5a 
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