
 

WAKACYJNE WIERSZE 

WAKACJE !!! 
Już za kilka dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę, 

Pożegnania kilka słów,  
Pitagoras bywaj zdrów… 

Do widzenia WAM!  Canto cantare... 
 

W NUMERZE; 
J Bezpieczne wakacje 

J Krzyżówki i żarty 

J Byliśmy we  Wrocławiu —
sprawozdanie z wycieczki 

J Moja pasja,- 
moje życie poza szkołą 

J Nasze zwierzaki  

J Warto przeczytać 

J Mniam!  

J Wakacyjne gotowanie 

J  Rysowanki i pisanki– czyli 
twórcze wakacje 

J Dzień Ojca 

J Wakacje w mieście 

J 3 Maja! Szkolna akademia 

„Letnie szczęście” Tadeusz Śliwa 

Lato, pobądź z nami. 
Lato, nie uciekaj. 

Dom daleko, 
gwar daleko, 

ale blisko rzeka. 
Nie licz nam kukułko, 

ile dni zostało, 
bo leśnego szczęścia dla nas 

zawsze będzie mało. 

„Wspomnienia z wakacji” J. Jałowiec 

  

Jedzie pociąg po torze, od stacji do stacji. 
W pociągu podróżni i wspomnienia z wakacji. 

Adam wiezie góry, pożegnał je wczoraj. 
Ola garść muszelek znad leśnego jeziora. 

Inka fale biegnące uparcie do brzegu. 
Edek boje czerwone uwiązane w szeregu. 

Ula wiezie babki z wilgotnego piasku. 
Babki tez narysuj na swoim obrazku. 

Z każdego wagonu słońce pozdrawia nas ręką. 
    Za pociągiem pędzi wakacyjna piosenka. 



W dniach 22.05 – 23.05. uczniowie klas 5a i 5d naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Zbiórka odby-
ła się o 6.30 na parkingu Hali Podpromie. Następnie autokarem wybraliśmy się w daleka drogę  do Wrocławia. Po-
dróż trwała około 6 godzin. Po dotarciu na miejsce udaliśmy się na Ostrów Tumski a potem na  Rynek Wrocławski. 
Spacerowaliśmy i podziwialiśmy wspaniałe kamieniczki, kościoły i urocze uliczki. 

Rynek we Wrocławiu zdobią dwa ratusze: Stary i Nowy. Stary Ratusz to ponad 700 letni budynek z wieżą i dzwonem 
zegarowym. Niestety nie udało nam się posłuchać hejnału wrocławskiego, ponieważ jest on odgrywany jedynie w 
niedziele. Nowy Ratusz to siedziba obecnych władz Wrocławia. Na rynku zobaczyliśmy pręgierz, gdzie kiedyś odby-
wały się egzekucje i wymierzano kary. Bardzo podobała nam się fontanna szklana tryskająca wodą. Oczywiście nie 
obyło się bez szukania i dotykania słynnych krasnali wrocławskich, których jest podobno ponad 400. Udało nam się 
obejrzeć archikatedrę pw. św. Jana Chrzciciela znajdującą się na placu katedralnym. To wielka, budząca zachwyt 
budowla. 

Wieczorem zmęczeni udaliśmy się do naszego hostelu. Zjedliśmy tam obiadokolację  i poszliśmy odpoczywać do 
swoich pokoi. Cisza nocna była od godziny 22.00, ale nikomu nie udało się zasnąć. 

Rano 23 maja, po śniadaniu pojechaliśmy do Ogrodu Zoologicznego. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem 
było Afrykarium. Zobaczyliśmy tam wiele egzotycznych zwierząt takich jak: manaty, płaszczki, rekiny, pingwiny czy 
hipopotamy. Spędziliśmy tam bardzo dużo czasu podziwiając zwierzęta. Następnie udaliśmy się do terrarium, gdzie 
były olbrzymie pająki, węże i jaszczurki. Chłopcom bardzo się tam podobało. Kolejnym odwiedzonym miejscem była 
słoniarnia. Po drodze zobaczyliśmy małpy, foki, nosorożce, pelikany i wiele innych zwierząt. Niestety czas upływał 
szybko i musieliśmy opuścić zoo. Kolejnym punktem naszego programu był Ogród Japoński, którego niestety nie 
udało nam się zobaczyć ze względu na brak czasu. W zamian pani zabrała nas na pokaz fontann multimedialnych. 
Wrocławska fontanna jest największa fontanną tego typu w Polsce. Pokaz bardzo nam się podobał, choć trwał dość 
krótko. Około godziny 15.00 rozpoczęliśmy podróż powrotną. Po drodze zatrzymaliśmy się na obiad. 

 O godzinie 21.00 byliśmy już w Rzeszowie na parkingu, skąd odebrali nas rodzice. Wycieczka była bardzo ciekawa i 
chętnie wrócimy jeszcze do Wrocławia. 

                                                                                   MALWINA KORPIK 5d 

 

Str. 2 Maczkiem pisane 

WROCŁAWIU– PRZYBYWAMY! 
Wycieczka klasy 5a i 5d  



   Niebawem, bo już od 20.0.2019 zaczynają się przez nas oczekiwane 
wakacje. Cały okres ciężkiej pracy, nauki dobiega końca. Wszyscy 
bardzo się cieszymy. Każdy z nas będzie wypoczywał w różnych 
miejscach w Polsce, w Europie lub na świecie. Bardzo ważne jest to 
żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych, a 
wtedy WAKACJE będą udane!  Wakacje w górach 

Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także 
dużą wiedzę na temat tego, jak robić to bezpiecznie, nie oznacza to 
wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest do 
niewielkiej i wąskiej grupki osób. Wybierając się w podróż po gór-
skich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie. Pamię-
taj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. Pogoda w górach 
może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić 

poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia 
oraz poparzeń słonecznych, dlatego należy zadbać o właściwy strój. Ruszając ze schroniska dla własnego bezpie-
czeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR. Wyruszaj w 
góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę 
przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato. Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść 
jakimś szlakiem, nie idź, albo wyrusz w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami.                                  
Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką 

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.. Nie wchodź do wody tam, gdzie 
kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli każ-
dorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. 
Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna tempe-
ratura 22-25 stopni). Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Nie skacz rozgrzany do wody. 
Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecz-
nego dla naszego organizmu. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawiro-
wania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. 
Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody, spy-
chanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne! Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby 
obok nas. Ktoś może potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w grani-
cach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby. Nie pływaj bezpośrednio 
po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo po-
ważne konsekwencje. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani 
też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu 
pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo. Nie wypływaj za daleko od brzegu po za-
padnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne. 

     Życzymy wszyst-
kim miłego, słonecz-
nego odpoczynku i 
regeneracji sił na na-
stępny rok szkolny. 
Oby wszystkie prze-
życia i przygody wa-
kacyjne dostarczyły 
Wam samych rado-
snych wspomnień. 
Zapamiętajcie waka-
cyjne przestrogi, wte-
dy Wasze wakacje 
będą naprawdę 
SZCZĘŚLIWE!                 

                                                                                              
KINGA WÓJCIK 4E 
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      Międzynarodowy Dzień Dziecka ustano- 

wiony  został w 1954 przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów 
dotyczących praw dziecka  zawartych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony 
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach 
członkowskich ONZ, w Polsce obchodzony jest 
1 czerwca.  

   W naszej szkole Dzień Dziecka obcho-
dziliśmy 7 czerwca, ponieważ wtedy, kiedy 
faktycznie przypadała data 1 czerwca po-
goda nam nie dopisała. Ale warto było cze-
kać! Dyrekcja Szkoły i nauczyciele zadbali 
o to, żeby atrakcji było co niemiara. Wszy-
scy mogli  korzystać  do woli z dmuchane-
go zamku, ścianki  wspinaczkowej , gier i 
zabaw sportowych. Poza tym odbył się wy-
jątkowy pokaz MODY EKOLOGICZNEJ, 

a  wszystkie stroje naprawdę nas zachwyciły swoją  różnorodnością i ciekawymi pomysłami. Każde 
dziecko otrzymało soczek, a wokół rozchodziły się nasze ulubione zapachy prażonej kukurydzy i waty 
cukrowej. 
 Od 11.00 mogliśmy  obejrzeć piękny pokaz sztuk walki, karate, kung-fu, oglądać szkolenie psa poli-
cyjnego, porozmawiać z policjantami , a chwilę później spotkać się ze strażakami, obejrzeć wóz stra-
żacki. Największym powodzeniem starszych uczniów cieszyła się BALONIADA, zwłaszcza, że po niej 
strażacy zrobili nam prawdziwy pokaz gaszenia płonących głów i obficie polewali wodą ze  strażackie-
go węża. 

Młodsi uczniowie ustawiali się w 
długiej kolejce do pań malujących 
buzie, w tym roku  najwięcej  chęt-
nych chciało posiadać mroczny 
znak Batmana na twarzy. 

Było tak wspaniale, że sama nie 
wiem kiedy minął czas przeznaczo-
ny na zabawę. Szkoda, że na ten 

najpięk-
niejszy 
dzień, trze-
ba czekać 
cały rok. 
                                                                                                            
MARIA 
TAŹBIER 
5d 
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DZIEŃ DZIECKA— 

NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W SZKOLE 



Zbliżają się wakacje, a z nimi mnóstwo wycieczek i atrakcji. Większość  osób  gdzieś wyjeżdża, ale nie 
wiadomo czy w najciekawsze i najfajniejsze miejsca. Moim zdaniem warto zwiedzić, np. Wrocław, gdzie 
przyjemną i zachęcającą zabawą jest szukanie wrocławskich krasnali. Z tego co słyszałam krasnali jest po-
nad 400, a cały czas dochodzą nowe! A jeśli lubicie zwierzęta lądowe i morskie to koniecznie zaglądnijcie 

do ZOO, a w Afrykarium mo-
żecie się poczuć jak w tropi-
kach. Następnym miejscem, 
które  warto zwiedzić jest Kra-
ków, w którym znajduje się 
Zamek na Wawelu oraz Smo-
cza Jama. Na pewno każdy 
słyszał i zna legendy o Smoku 
Wawelskim czy o Szewczyku 
Dratewce. Widzieliście Dąb 
Bartek, który znajduje się w 
Zagańsku w województwie 
świętokrzyskim? A na naszym 
najpiękniejszym Podkarpaciu, 
w odległości kilku godzin jaz-
dy od Rzeszowa  można wspa-
niale spędzić wakacyjny czas, 
bo atrakcji nie brakuje!  
Można zobaczyć - Zamek w 

Łańcucie ze Storczykarnią, Bieszczadzki Park Narodowy, Galerię Zdzisława Beksińskiego  w Sanoku, 
Przemyśl– Stare Miasto, Zaporę w Solinie, Skansen w Sanoku, Magurski Park Narodowy, Arboretum w 
Bolestraszycach, Karpacką Troję, Bieszczadzkie drezyny rowerowe i kolejkę leśną w Cisnej, Sanktuarium 
św. Jana z Dukli, Szlak Architektury Drewnianej, Zamek w Krasiczynie, Zamek w Baranowie Sandomier-
skim, Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy i wiele, wiele 
innych.   
Rzeszów podczas wakacji oferuje też mnóstwo atrakcji, tak, by czas spędzony w mieście był radosny i pe-
łen wrażeń. Między innymi tradycyjne spotkania w Bibliotece Publicznej, półkolonie w Domach Kultury, 
zajęcia i warsztaty w Muzeach. Podczas wakacji  możemy znaleźć czas na hobby i naukę tańca, języków, 
rozwój talentów, a także pójść na lody, rowery i skorzystać z trampolin we  fly parku, parku linowego, 
wspinaczek i kąpieli na basenach i Żwirowni. 
Na pewno znacie wiele innych ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Dajcie o nich znać w następnej 
gazetce szkolnej.  
                                                                                AMELIA RUG 5a         
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Co warto zwiedzić?  

Str. 5 

UŚMIECHNIJ SIĘ!  

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 
- To załóż łyżwy... 
…………………………………………………………………………………. 
Sąsiadka pyta sąsiadkę: 
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji? 

– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, 
jakie przywiózł wyrażenia. 
                                           IZA ŚNIEGULSKA 5C 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do 
turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 
……………………………………………………………………………………………………… 

Grupa turystów podczas wakacji zwiedza ruiny średniowiecz-
nego zamku.  
Mały chłopiec przygląda się tym resztkom muru i pyta:  
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym samocho-
dem? 



 

Za kilka dni będziemy obchodzić święto, ważne dla wszystkich dzieci, dużych i małych jakim 
jest Dzień Ojca. 

To święto jest wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 
czerwca od 1965 roku. 

Obchody tego święta zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia 
Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny cho-
dziło tu głównie o Dzień Ojca. Uroczystość ta pierwszy raz obchodzona była 19 czerwca 1910 ro-
ku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana 
wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki 
(3 lata wcześniej, w 1907) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia 
trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców – w szczególności jej własnego, który po 
śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało 
charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolej-
nych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć w 
Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością 
Dniowi Matki. 

Dzień Ojca obchodzony jest w wielu państwach, ale w różnych terminach i tak we Włoszech, 
Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego Józefa), na Litwie pierwsza niedziela 
czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca. Sprawmy, aby w tym dniu nasi ojcowie mogli po-
czuć się wyjątkowi, w szczególny sposób doceńmy ich pracę i okażmy im szacunek. Jeśli nie ma-
my pomysłu na prezent, wystarczą szczere życzenia z głębi serca. Poniżej podaję propozycję. 

Tatusiu w dniu Twego święta, 

Twoje dziecko o Tobie pamięta. 

I nieważne kiedy, nieważne gdzie, 

nigdy nie przestanie kochać Cię.                                                         

                                                       KAROL FORTUNA 5c 
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  Czekoladowe  babeczki w kubkach 
Składniki: 
8 łyżek mąki 
6 łyżek cukru 

2 łyżki kakao 

½ łyżki proszku do pieczenia 

5 łyżek oleju 

9 łyżek mleka 

2 jajka 

 

Przepis: na 5 lub 6 kubków 

Sposób  przygotowania: 
 

Wszystkie składniki umieszczamy w misce i dokładnie 
mieszamy. Masę rozdzielamy po pół kubka i wstawia-
my do kuchenki mikrofalowej na 3 minuty (moc 
800W). Po wyjęciu można je udekorować m.in. bitą 
śmietaną, owocami, syropem klonowym czy cukrem 
pudrem. 
Takie szybkie babeczki są idealnym pomysłem na po-
częstowanie niespodziewanych gości ;).  
      
                            KAROLINA KUROPATWA 5c 



6 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia 
z okazji kolejnej rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja. Akademię przygotowała klasa 5d z wychowawczy-
nią, panią Izabelą Weron oraz chór szkolny pod opieką 
pani Iwony Balawender.  Akademię poprzedziło wpro-
wadzenie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu państwo-
wego. Następnie uczniowie klasy 5d przedstawili histo-
rię uchwalenia 1 w Europie Konstytucji, oraz zwrócili 
uwagę na następne, bardzo ważne w naszej polskiej 
historii kolejne akty prawne.  

Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych. 

                          MARIA TAŹBIER 5d 
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WIWAT MAJ ! 3 MAJ ! 

Str. 7 

KOCHJ , NIE PORZUCAJ ! 
Wiele zwierząt zostaje porzuconych w okrutny sposób, najczęściej w wakacje, 
w okresie sezonów urlopowych. Mnóstwo osób nie chce pamiętać, że zwierzęta 
to nie są maskotki - to żywe istoty! Często ludzie podczas zakupu czworonoga, 
nie myślą, że będą musieli wydawać pieniądze na karmę, smycze, żwirek itp. Nie 
zastanawiają się nad tym, że nowemu przyjacielowi trzeba będzie poświęcić 
czas.   Psy i koty to żywe istoty, ale ludzie, zwłaszcza w czasie letniego wypo-
czynku przestają się nimi opiekować i chcą się pozbyć zwierząt - zwłaszcza jak 
zaplanują sobie wakacje, wyjazdy, urlopy., wtedy niektórzy zostawiają pupile 
same np. w lesie, na drodze. Porzucają niczym zużyte zabawki.  
Zwierzęta nie mogą być skazane na cierpienie z winy właścicieli, z powodu ich 
głupoty i egoizmu. Starajmy się zapobiec temu. Jeśli nie mamy możliwości przy-
garnięcia takiego zwierzęcia, można zapisać się podczas wakacji na wolontariat 
do schroniska, dorzucić się do składki na chore zwierzęta, przynieść do schro-
niska rzeczy dla czworonogów.  Jest wiele sposobów na pomoc, a niektóre nie 
kosztują wiele…   Wystarczy mieć dobre serce!  

                                                                  TATIANA ATAMAN 5d 



„Mysia Wieża. Dzieci Dwóch Światów” A.Tulińskiej i A. Klęczar to 
pierwsza część z cyklu powieści przygodowo- fantastycznych dla nastolatków. 
Klimat utworu jest wprost idealny na wakacje: nowe znajomości, przygody i 
mnóstwo humoru … Poza tym gadające myszy, starodawni wojowie, wieszczki, 
guślarze, a nawet hologram czarodzieja i duchy oraz pewne specyficzne licho, 
są w tej powieści na porządku dziennym. Do tego sekrety i tajemnice: kto ich 
nie lubi? Bohaterami „Mysiej Wieży” są dwunastoletni Igor i Hania, którzy spo-
tykają się na wakacjach, nad jeziorem Gopło. Igor, wychowywany jest tylko 
przez ojca – archeologa, nie orientuje się w najnowszych grach czy filmach, za 
to całkiem nieźle zna łacinę, a przed snem czytuje średniowieczne kroniki, co 
raczej nie przysparza mu popularności w szkole. Za to Hanka to typowa chłop-
czyca, kochająca piłkę nożną, przez co niezbyt dogaduje się z dziewczynkami, a 
chłopców onieśmiela jej silny charakter i dominujący sposób bycia. Razem sta-
nowią jednak zgrany zespół, uzupełniający się nawzajem, choć nie bez zgrzytów 
i sprzeczek. A tuż za rogiem czai się największa przygoda ich życia, bo jeśli 
wierzyć słowom gadającego szczura Mścigniewa, zły król Popiel wkrótce ma po-
wstać z grobu, za pomocą swojej upiornej małżonki Dragomiry. Bohaterowie 
otrzymują trudne zadanie polegające na powstrzymaniu ich. „Mysia Wieża” to 
ciekawa powieść oparta na legendzie o królu Popielu, ale nawiązująca także do 
np. Gwiezdnych Wojen czy Harry’ego Pottera, z mnóstwem ciekawostek, doty-
czących m.in. pracy archeologów. Jeśli zatem szukacie na wakacje książki lek-
kiej, ale pełnej przygód i magii, ze szczyptą wiedzy o kulturze dawnych Słowian 
to wybierzcie się razem z Igorem i Hanką nad Gopło i po prostu dobrze się 
bawcie! I uwaga, wcale nie musisz być dzieckiem, żeby sięgnąć po tę książkę! 

                                                                                    WIKTOR WOŁCZYK 5c 

Str. 8 Maczkiem pisane 

KSIĄŻKI NA WAKACJE—sposób na wakacyjną nudę 

,,Osobliwy dom Pani Peregrine”, to książka wyjątkowa , przeznaczona dla mło-
dzieży i starszych dzieci, z powodu  tematyki i postaci przedstawionych w tej powieści.  

Jacob to młody chłopak, który wiedzie swoje normalne życie . Jest bardzo związany ze 
swym dziadkiem, który opowiadał mu historie jakie przeżył i zapewniał go, że świat tak 
naprawdę nie jest taki, jak wygląda. Jacob był zafascynowany jego opowieściami o nie-
widzialnych ludziach, latającej kobiecie, nadnaturalnie silnej dziewczynce. Wszystko 
zmienia się nagle, gdy dziadek Jacoba umiera w dość dziwny sposób, a jego ostatnie 
słowa pozostawiają w głowie chłopca wiele sprzecznych myśli. Tak naprawdę dopiero 
od tej chwili przygoda się rozpoczyna. Daleka wyspa, stary dom, tajemnicze zjawiska 
oraz bardzo osobliwi ludzie. Powieść od samego początku tworzy wokół aurę tajemnicy i 
nadnaturalnej rzeczywistości. Postacie przedstawione w książce są osobliwe niespoty-
kane, każda z nich skrywa historię, którą z czasem odkrywamy na kartach powieści.                                                                                           

Musicie koniecznie zajrzeć do książki i dowiedzieć się co było dalej, jak potoczy się hi-
storia bohaterów książki. Więcej szczegółów już nie zdradzę. Serdecznie zapraszam do 
przeczytania i przeżywania razem z bohaterami książki ich losów, zwłaszcza tych, co 
lubią się bać!                    

                                                   WIKTOR KLĘSK 5a                                                                                              

Muszę przyznać, że po lekturę „Ferdynand Wspaniały” autorstwa Ludwika Jerzego Kerna 
sięgnęłam bez przekonania. Książka z infantylnym psem na okładce nie wywoływała mojego en-
tuzjazmu. Wychodziłam wręcz z założenia, że przedstawiona tutaj historia psa skierowana 
jest do młodszych czytelników i nie wzbudzi mojego zainteresowania. Jakże się pomyliłam! 
Treść książki okazała się pasjonująca i do tego zabawna. Książka opowiadała o sympatycznym 
psie, tytułowym Ferdynandzie, który ponad wszystko chciał zostać człowiekiem. I tak pewnego 
wtorku w czasie popołudniowej drzemki Ferdynand śnił o swoim ludzkim wcieleniu. Stawał na 
dwóch łapach, zakładał eleganckie ubranie i ruszał do miasta. Przeżywał niesamowite przygody, 
poznawał ciekawych ludzi oraz trafiał do wyjątkowych miejsc. Brano go za człowieka. I wtedy 
właśnie spełniało się jego marzenie. 
Wydany po raz pierwszy w 1963 roku utwór Kerna „Ferdynand Wspaniały” do dzisiaj cieszy 
się niezwykłą popularnością. Wciąż bawi i śmieszy i tym samym stanowi klasyczną pozycję lite-
ratury dziecięcej. Na tym utworze zdążyło się wychować kilka pokoleń. Popularność utworu 
sprawiła, że na jego podstawie powstały filmy animowane, a także adaptacje teatralne. Książ-
ka została przetłumaczona na wiele języków oraz doczekała się kontynuacji w postaci utworu 
pt. „Zbudź się, Ferdynandzie”. Sięgnę po nią na pewno w czasie zbliżających się wakacji. A 
póki co, gorąco polecam każdemu zapoznanie się z treścią humorystycznego utworu 
„Ferdynand Wspaniały”. I dodam na koniec, że nawet przekonałam się do zilustrowanej przez 

Kazimierza Mikulskiego postaci psa widniejącego na kartach książki …      NELA WYSOCKA 4e 



                                                                                         FILIP HABAJ 5a 

Maczkiem pisane 

WAKACYJNE ŁAMANIE GŁOWY 
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„Biały Kieł” to niedawno przeczytana przeze mnie książka. To książka z 1906 roku 
autorstwa amerykańskiego pisarza Jack’a London’a, którą zalicza się do światowego 
kanonu literatury dziecięcej i młodzieżowej.  Ze względu na jej ponadczasowy cha-
rakter opowieść ta została przetłumaczona na wiele języków, a także doczekała się 
licznych kinowych ekranizacji, w tym animowanych. 
Akcja powieści rozgrywa się pod koniec XIX wieku na północy Stanów Zjednoczo-
nych. Bohaterem jest udomowiony wilk, tytułowy Biały Kieł. Szczeniak najpierw wy-
chowuje się przy matce w puszczy, potem gubi się i odłącza od rodziny. Trafia do 
indiańskiego obozu, gdzie staje się psem pociągowym w zaprzęgu. Tutaj dorasta i 
uczy się obcować z innymi członkami wspólnoty. Wiedzie raczej spokojny żywot. 
Niestety, pewnego dnia jego siła zostaje zauważona, a on sam sprzedany. Odtąd 
nowy właściciel Białego Kła wykorzystuje go do nielegalnych walk z innymi psami. Po 
jednej z takich krwawych walk, ledwo żywego Białego Kła, wykupuje i zabiera na 
swoją farmę młody chłopak. Chce go oswoić i otoczyć troskliwą opieką. 
Życie w różnych miejscach okazuje się dla Białego Kła prawdziwą szkołą życia. Musi 
on radzić sobie z zimnem, głodem, dzikimi zwierzętami oraz złymi ludźmi. Jednak 
historia Białego Kła to nie tylko przykład heroicznej walki zwierzęcia z przeciwno-
ściami losu. To przede wszystkim piękny przykład przyjaźni człowieka ze zwierzę-
ciem, które potrafi odwdzięczyć się za okazane mu dobro. 
Tą pełną wzruszeń opowieść o sympatycznym czworonogu polecam każdemu, kto lubi 
książki przygodowe z wartką akcją. A tych, którzy poczują literacki niedosyt, odsy-
łam do części poprzedzającej „Białego Kła”, tj. do lektury pt. „Zew Krwi”. 
                                                                             NELA WYSOCKA 4e 

             

             

                  

                  

                     

                  

                   

                    

                  

             

Hasło:………………..           

             

1.Łowisz nią ryby.           

2.Leżysz na niej i opalasz się.          

3.Robisz tym babki z piasku.          

4.W nim uczysz się pływać          

5.Opala nas.            

6.Np.Śniardwy.           

7.Jedziesz tam z rodziną na wakacje np.Bałtyk.        

Przy śniadaniu mama zachęca Kazia: 
- Kaziu jedz chlebek. 
- Ale ja nie lubię chlebka.  
- Ale Kaziu musisz jeść chlebek, żebyś 
był zdrowy i silny.  
- A po co mam być zdrowy i silny??? 
- Żeby zarabiać na chlebek!! 
- Ale ja nie lubię chlebka. 

Rozmowa ojca z synem: 
- Tato nie chce mi się chodzić do 
szkoły ! 
- A co ja mam Ci na to poradzić ?! 
-Kup mi skuter !!!  
                      AMELIA RUG 5a 



 

Byliście kiedyś w Pieninach? Ja byłem, razem z rodzicami i kuzy-
nami, dlatego polecam Wam wypad w Pieniny podczas wakacji.   
W pierwszy dzień wszyscy poszliśmy do wąwozu Homole. Droga 
jest krótka, tylko 45 minut i łagodna. 

Po odpoczynku na szczycie i zjedzeniu oscypków wróciliśmy do 
pensjonatu. Następnego dnia wybraliśmy się na szczyt Trzy Koro-
ny. Szliśmy prawie 3 godziny przez wąwóz, w którym nakręcono 
kilka scen do filmu ,,Potop”. Kolejnego dnia byliśmy na basenach 
termalnych w Szaflarach. Po wysiłkach związanych ze zdobywa-
niem szczytów, odprężyliśmy się w gorącej wodzie. Pieniny są 
bardzo atrakcyjne turystycznie, ponieważ jest tam dużo łatwych 
tras dla przeciętnego turysty,  a krajobraz  jest prawie nie zmienio-
ny przez człowieka. Górale ciągle wypasają owce na halach 
(górskich łąkach). Jedną z największych atrakcji jest spływ tratwa-
mi przełomem Dunajca i podziwianie pięknych krajobrazów. 

                              MACIEJ GUZEK 5a 
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PISAĆ KAŻDY MOŻE… 
nowe przygody Mikołajka wg Neli Wysockiej z klasy 4e 

Rosół zapowiedział bieg długodystansowy na kolejne zajęcia sportowe w poniedziałek. Nie przygoto-
wałem się. Wolałem grać w kulki niż trenować formę. Nadszedł w końcu ten dzień. Najbardziej z tego 
biegu cieszył się Maksencjusz, który miał długie nogi. Był pewien, że dzięki nim pierwszy dobiegnie 
do mety. Ananiasz mówił wszystkim, że on nosi okulary i w ogóle nie będzie brał udziału w tej kon-
kurencji. Alcest spożywał bułkę z salcesonem, bo chciał przed biegiem nabrać sił.  Alcest to ten gruby 
kolega, który ciągle je. Rufus opowiadał, jak z tatą policjantem ćwiczył przez weekend kondycję. Got-
fryd natomiast pokazywał sportowy zegarek, otrzymany od swojego bogatego ojca, który mierzył po-
konany dystans i prędkość. Oczywiście, to zegarek mierzył dystans i prędkość, a nie bogaty ojciec 
Gotfryda. Joachim i Euzebiusz mieli pomysł, by podczas biegu bawić się w kowbojów. Kleofas jak 
zwykle się spóźnił.  
Każdy z nas biegł pojedynczo. Trzeba było okrążyć rozległy teren szkoły trzy razy. Wygrywał ten, kto 
przemierzył trasę w najkrótszym czasie. Chciałem uciec, bo nie znoszę się pocić, ale napotkałem 
wzrok Rosoła i musiałem wystartować. Po jednym okrążeniu brak było mi już tchu i stwierdziłem, że 
nie mam ochoty dalej się tak trudzić. Zatrzymałem nadjeżdżający samochód  i poprosiłem o podwie-
zienie. Miłemu panu kierowcy powiedziałem, że źle się czuję. Pan kierowca wyświadczył mi tę przy-
sługę z uśmiechem. Podziękowałem mu za pomoc, pożegnałem się i wysiadłem z auta w bezpiecz-
nym miejscu, tak by mnie Rosół i chłopaki nie zobaczyli. Odczekałem kilka chwil i tuż przed metą, 
zacząłem znów biec. Sapałem i udawałem zmęczenie. Rozradowany Rosół ucałował mnie mocno i 
pogratulował wspaniałego wyniku. Okazało się, że nie tylko jestem zwycięzcą biegu, ale ustanowiłem 
też rekord szkolny. Długie nogi Maksencjusza zagwarantowały mu dopiero drugie miejsce. Długo po 
mnie i Maksencjuszu finiszował zapłakany Gotfryd, który zgubił swój nowy sportowy zegarek. Rufus 
zwichnął kostkę i ledwo dotarł do mety. Alcest jadł w biegu kolejną bułkę z baleronem i się zakrztusił. 
Joachim i Euzebiusz pokłócili się o to, który z nich był szybszym kowbojem. Euzebiusz nie wytrzymał 
i dał koledze fangę w nos. Ostatni przybiegł, a właściwie przyszedł, zaspany Kleofas, który na doda-
tek zderzył się z Ananiaszem. Ten z kolei przewrócił się i stłukł sobie okulary. Rosół się jednak nie 
denerwował. Wytypował mnie jako najlepszego sportowca do reprezentowania naszej szkoły w za-
wodach międzyszkolnych. Intensywne treningi miały rozpocząć się od następnego dnia. Rozpłakałem 
się. Chłopakom mówiłem, że to ze szczęścia… 



Pasja to ważna rzecz! Dzięki niej możemy się odprężyć, nabrać sił do dalszej pra-
cy. Nieważne, czy człowiek jest uczniem, czy emerytem – powinien mieć swoje 
hobby. Pasja to niekoniecznie angażowanie się w wielkie przedsięwzięcia. Nie mu-
simy podróżować dookoła świata albo wykonywać skoków na bungee. Czasem zwy-
kłe kolekcjonowanie znaczków pocztowych może dać niezmierzoną radość! Moją 
pasją jest gimnastyka akrobatyczna. To dyscyplina sportowa, która polega na 
wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności. Obej-
muje ona ćwiczenia kobiet i mężczyzn w parach i grupach, a także ćwiczenia indy-
widualne i synchroniczne przy wykorzystaniu m.in. trampoliny, ścieżek czy szarf. 
Akrobatykę trenuję od trzech lat. Mój klub to ZKS Stal Rzeszów, a trenerką 
jest Pani Ewelina Fijołek, która w 1995 roku zdobyła złoty medal mistrzostw 
świata w gimnastyce akrobatycznej. Mi udało się zdobyć złoty medal jedynie w 
Mistrzostwach Łańcuta w akrobatyce sportowej, ale wiem, że dzięki ciężkiej pra-
cy i mojemu zaangażowaniu mogę piąć się pomalutku do góry. Choć nie medale są 
najważniejsze. Ważni są ludzie, których spotkałam, bardzo się lubimy i łączy nas 
wszystkich pasja do tego samego – do AKROBATYKI.    
                                                                     WIKTORIA KIELAR 5c 
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NASZE PASJE 
– co robię po szkole? Zobaczcie sami... 
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Moja historia z motorami, zaczęła się, gdy miałem sześć lat. Żużlowiec Dawid Lampart dał mi pierwszy moto-
cykl, na którym zacząłem uczyć się jeździć. Po roku dostałem pierwszy motor typu pitbike i razem z bratem 

zaczęliśmy startować w zawodach pitbike’owych. Następnie za-
częliśmy trenować i osiągać sukcesy na takich zawodach. Treno-
waliśmy coraz więcej i zmienialiśmy motory na coraz lepsze i 
większe. Rok temu dostałem motor Husqvarna 65tc, czyli trochę 
mniejszego crossa. Obecnie jeżdżę na tym motocyklu, ale również 
na moim ulubionym motorze MRF 140HQ.  Jeździmy z bratem na 
tych motorach na zawody, po całej południowej części Polski. 
Obecnie uczęszczamy na zajęcia w szkółce, a naszym trenerem 
jest bardzo dobry zawodnik motocrossu (mistrz Polski) Maciek 
Więckowski. Trenują z nami inni koledzy, którzy jeżdżą na takich 
motorach jak my. Serdecznie zapraszam wszystkich na wypoży-
czalnię motorów na torze Lamba Pitbike oraz na duże i bardzo 
widowiskowe zawody Lamba Pitbike Show 8 , które odbędą się 16 
czerwca. Będę na nich startował razem z bratem. ZAPRASZA-
MY!!! 
                                                           BARTOSZ BAŃBOR 5a 

Zawsze chciałam zapisać się na jakiś sport drużynowy. Na początku chciałam trenować koszykówkę albo piłkę 
nożną, ale gdy dowiedziałam się, że w Rzeszowie jest drużyna rugby postanowiłam spróbować tego sportu, tym 
bardziej, że zawsze mi się on podobał. We wrześniu poszłam na 
próbny trening i stwierdziłam, że to jest sport dla mnie. Rugby 
polega on na przyłożeniu piłki, która swoją drogą jest jajowata, 
do pola punktowego przeciwnej drużyny, a zawodnicy z niej ma-
ją w tym przeszkadzać, wykonując szarżę. Piłkę podaje się do 
tyłu. 
Ostatnio byłam na swoim pierwszym turnieju. Niestety w naszej 
drużynie jest nas mało i musieliśmy być przyłączeni do klubu 

z Nowej Huty w Krakowie. Szybko znaleźliśmy wspólny język 

i razem wygraliśmy turniej w kategorii wiekowej Żak. Było to 
dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Rugby to naprawdę faj-
ny sport i polecam go każdemu kto nie boi się sportów kontak-
towych. Dodam jeszcze, że rugby to nie tylko bezpośrednia 
walka o piłkę, to przede wszystkim myślenie i właściwa ocena 
sytuacji na boisku - taktyka. Można to przedstawić jako zasadę 
trzech Z, czyli Złap-Zobacz-Zagraj. Tylko proszę nie mylcie rugby z footballem amerykańskim, bo mimo 

wspólnych korzeni, to całkiem różne sporty. Treningi odbywają się na boisku przy ulicy Skrajnej w poniedziałki 
i czwartki o godz. 17:30, trenerem jest sympatyczny pan Kuba, który wszystkich chętnych serdecznie zaprasza. 
Ja również zapraszam do wspólnej gry.      WERONIKA WERELUSZ 5a 
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WAKACYJNE RYSOWANKI 

Aleksandry Dankiewicz z 5c 

 Dzisiaj chciałam pokazać Wam mój Wzornik 
rysunkowy.  Myślę, że zasługuje na zaprezentowa-
nie, ponieważ jest w nim dużo wzorów fajnych 
i zabawnych rysunków, które możecie wykonać sa-
mi. Wzornik ten stworzyłam, ponieważ moje kole-
żanki często proszą mnie, żeby coś fajnego im nary-
sować. Nie zawsze mam na to czas więc pomyśla-
łam, że mogę w wolnej chwili zrobić wzornik, w któ-
rym znajdą się motywy związane z tęczą, słodycza-
mi, zwierzakami, napojami oraz owocami. Na razie 
we wzorniku znajduje się około 40 obrazków, ale 

wciąż nad nim pracuję. Jeśli 
chcecie możecie podrzucać mi 
pomysły na kolejne motywy, 
albo sami wytężyć wyobraźnię 
i spróbować coś ciekawego na-
rysować, tym bardziej, że pod-
czas wakacji mamy mnóstwo 
czasu na przyjemności i zaba-
wę. Powodzenia! 

Torcik 
 truskawkowy 

Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami przepisem na pyszny torcik z truskawkami.  Jest 
to idealny pomysł na letni deser. Do przygotowania torciku potrzebujemy: 
- biszkopty, 
- śmietana Łaciata 30%-500ml 
- serek mascarpone 

- cukier waniliowy, 
- cukier puder- ok. 3-4 łyżki 
-2 galaretki truskawkowe 

- truskawki – ok. 1 kg 

Spód tortownicy wykładamy biszkoptami. Śmietanę ubijamy z cukrem waniliowym i cu-
krem pudrem, dodajemy serek mascarpone i ubijamy aż do uzyskania gęstej masy. Masę 
przekładamy na biszkopty. Na masę wykładamy obrane z szypułek i wypłukane truskaw-
ki. Wszystko wstawiamy do lodówki żeby masa stężała. Na wierzch wylewamy powoli 
mocno przestudzoną galaretkę. Przepis na przygotowanie galaretki znajduje się na opa-
kowaniu. Całość wstawiamy do lodówki na ok. 2 godziny. 
Torcik świetnie smakuje z lodami śmietankowymi i listkami mięty. 
                                                  MACIEJ KIJOWSKI  5c 
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WAKACYJNE SMAKOŁYKI 
Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wysyp owoców sezonowych, które rosną w naszych ogród-
kach, lub które można kupić za rozsądną cenę w sklepie. Są to: truskawki, borówki, maliny, 
poziomki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, morele, arbuzy i inne.  
Poniżej podaję kilka przepisów na zdrowe i pyszne koktajle owocowe, które mogą być dese-
rem lub zastąpią posiłek, jeżeli dorzucimy do niego orzechy i płatki owsiane. Podane w przepi-
sach składniki wrzucamy do blendera i miksujemy. 
koktajl truskawkowy: 
400g truskawek 

400ml mleka kokosowego 

2 łyżeczki miodu 

koktajl czereśniowy: 
2 szkl. czereśni bez pestek 

1 szkl.lodu 

1 szkl. jogurtu naturalnego 

3 łyżki miodu 

koktajl owocowy z orzechami: 
1 szkl. malin 

1 banan 

300 ml mleka 

2 łyżki płatków owsianych 

2 łyżki orzechów laskowych 

2 łyżki orzechów ziemnych solonych 

2 łyżki miodu 

  koktajl truskawkowo-bananowy 

  0,5 kg truskawek 

  0.5 szt. banana 

  2-3 łyżki cytryny 

  0,5l mleka 

  koktajl borówkowy: 
  150g borówek amerykańskich 

  125ml mleka 

  1 łyżka miodu 

  kilka borówek i liści mięty do 

  dekoracji 
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Mój Chomik - Pusia 
Pusia jest chomikiem dżungarskim. Jej futerko jest szaro-czarne a na 
brzuszku białe. Pusia tak jak inne chomiki jest aktywna w nocy (między 19 a 6 
rano) a w dzień zazwyczaj śpi. Kiedy nie śpi to często biega w swoim koło-
wrotku lub je specjalną karmę. Pusia jest szybka, zwinna, ciekawska i ma pu-
szyste futerko.  
Opieka nad chomikiem 

Chomik potrzebuje dużo miejsca do biegania, dlatego klatka powinna mieć 
dwa lub trzy poziomy oraz kołowrotek. Do opieki nad chomikiem potrzebuje-
my również: -trociny lub sianko (gruba warstwa by chomik mógł budować tu-
nele) -miseczkę z karmą ( moja Pusia zjada karmę firmy Virsele-Laga), -
poidełko (pojemnik z wodą) Ponadto można zaopatrzyć się w:-piasek do kąpie-
li,-słoiczek (pełni funkcję toalety),-przysmaki (migdały, siemię lniane, kasza, 
kolby),-zabawki (tunel, tor przeszkód) Trzeba pamiętać o zabawie z chomi-
kiem. W końcu jest to członek rodziny. Ciekawostki o chomikach 

Chomiki nie kąpią się w wodzie, tylko w piasku. Istnieje ponad 300 gatunków 
chomików (najczęściej spotykane to syryjski, malutki, chiński i dżungarski) 
Chomiki jedzą mięso! Może nam się wydawać, że jedzą tylko warzywa i nasio-
na, atak naprawdę są wszystkożerne. Powinny mieć w diecie trochę białka np. 
mięso z kurczaka lub  gotowane jajo.  Chomik w jedną noc może przebiec w 
kołowrotku nawet 12 km! Chomik dżungarski słyszy odgłos spadającego okruszka chleba w obrębie 5 metrów. 
Chomiki przesypiają 75% swojego życia. 
Chomiki to bardzo wdzięczne i przyjazne stworzonka a ich hodowla jest mało kłopotliwa, więc mogą się nimi 
zajmować również dzieci.     EWA NYKIEL 5c 



W dniach 26.05-1.06.2019r. odbyła się wycieczka do jednego z Landów w Niemczech – do 
Bawarii. W programie było dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia oraz rozmaitych atrakcji. 
W sumie było nas 38 osób razem czwórką nauczycieli.  
Dzień 1: Wyjechaliśmy o 22:30 w nocy spod Lidla przy ulicy Podwisłocze. Przed odjazdem 
policjanci sprawdzili autokar. Jechaliśmy w nocy, ja spałam jak chyba wszyscy. Czuć było 
dreszczyk przedwycieczkowych emocji oraz mały stresik.  Dzień 2: Ok. 10:00 rano byliśmy 
na miejscu. Mieliśmy trochę wolnego czasu na rzeczy takie, jak rozpakowanie się, pogadanie, 
czy inne takie. W ośrodku bardzo się nam podobało, było bardzo gustownie i wszystko było 
bardzo zadbane. W stołówce zjedliśmy obiad: frytki, kotlet i surówkę. Około godziny 14:00 
pojechaliśmy do pobliskiej szkoły. Nasza szkoła przygotowała 3 
prezentacje. Pani Lidzia Kmak rozdała niemieckiej młodzieży 
książeczki, takie jak nam przed wycieczką. Były to malutkie 
słowniczki niemiecko-polskie. Dzieci niemieckie miały od 13 do 
16 lat. Następnie, tym razem na piechotę, przyszliśmy do 
ośrodka. Niedługo po tym mieliśmy kolację. Tym razem ugosz-
czono nas spagetti oraz rosołem. Dzień 3: Łóżka były bardzo 
miękkie, więc przyjemnie się na nich spało, a co za tym idzie 
obudziliśmy się bardzo wypoczęci. Śniadanie było o godzinie 

7:30. Do wyboru mieliśmy tosty, szynki, dżemy, sery, herbaty, kakao, arbuzy, owoce itd. Ogól-
nie szwedzki stół.  Potem pojechaliśmy do Walhalli. Walhalla to w mitologii nordyckiej miejsce 
przebywania poległych w chwale wojowników. Obecnie znajdują się tam popiersia ludzi znanych 
na całym świecie, np. Alberta Einsteina. Budynek ten zbudowany jest na wzór greckiego Pante-
onu. Obejrzeliśmy go ze wszystkich stron, był piękny, za nim rozpościerał się malowniczy wi-
dok. Dalej czekał na nas Regensburg. Po polsku znaczy to Ratyzbona. Leży nad Dunajem. Dziś 
Ratyzbona to piąte co do wielkości miasto Bawarii, po Monachium, Norymberdze, Augsburgu i 
Wurzburgu. Po zwiedzeniu miasta mieliśmy czas wolny, aby zakupić pamiątki. W międzyczasie 
zjedliśmy nugetssy z pieczywem. Wiem, że nie brzmi to zachęcająco, ale były bardzo smaczne. 
Potem wstąpiliśmy do niemieckiego supermarketu o nazwie „Norma’’ (takie nasze Tesco). Na-
stępnie wróciliśmy do ośrodka. Na kolację pan Kucharz robił dla nas pizzę. Każdy musiał powiedzieć z jakimi chce dodatka-
mi. Po kolacji oglądaliśmy film („Harrego Pottera’’), graliśmy w Bilard i częstowaliśmy się, tak jak mówili niektórzy „Polnisch 
Kuh‘’ – krówkami. Dzień 4: Dziś śniadanie również w postaci szwedzkiego stołu było o 7:15. O 8:00 byliśmy już w niemieckiej 
szkole. Tam spotkaliśmy się z panią dyrektor, ładnie ubraną i mówiącą po niemiecku, co nas nie dziwiło. Natomiast pani tłu-
macz stojąca obok niej, mówiąca po angielsku, ubrana była w luźne spodnie i dresową bluzę. Od pani Lidzi Kmak dowiedzia-
łam się, że ludzie w Niemczech nie przywiązują uwagi do ubioru, tak jak my w Polsce. Dalej ta sama pani oprowadziła nas po 
szkole. Dacie wiarę, że w tamtej szkole było nawet pomieszczenie do medytacji, pomijając już szafki na zamek i prawdziwą 
pracownię artystyczną oraz 3 pracownie do chemii i fizyki? Po zwiedzeniu szkoły udaliśmy się wszyscy do tak zwanej 
Szklanej Wioski. Jej nazwa to po niemiecku Glasdorf. Zobaczyliśmy tam pokaz wyrobu szkła na dwa sposoby. Mieliśmy oka-
zje podziwiać ręcznie robione przedmioty ze szkła. Chodziliśmy po sklepikach i mogliśmy kupić co tylko chcieliśmy. Następ-
nie znów pojechaliśmy do tej samej szkoły na zawody sportowe. Polegało to na tym, że rozdzielaliśmy się na dwie grupy. 
Jedna grupa na jednej hali miała grać najpierw w hokeja potem w siatkę, a potem na odwrót. Było bardzo fajnie. Po trzech 
godzinach rywalizacji trzeba było już wracać. Raz jeszcze odwiedziliśmy supermarket, żeby uzupełnić zapasy i wróciliśmy 
do ośrodka. Nadeszło najlepsze: basen. Część osób nie poszła, ale większość i tak się zebrała. Na basenie spędziliśmy 3 
godziny. Były tam w sumie 4 zjeżdżalnie (nie licząc tej dla trzylatków), w tym jedna pontonowa. Dzień 5: Po śniadaniu ok. 
8:00 pojechaliśmy do Monachium – stolicy Bawarii. Jechaliśmy tam ok. trzech godzin. Monachium (niem. München) – to 
trzecie pod względem liczby ludności miasto Niemiec. Monachium położone jest na Wyżynie Bawarskiej, nad rzeką Izarą. 
Monachium jest głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturalno-naukowym południowej części kraju. Każdego roku miliony 
Niemców i turystów z całego świata wybierają się do Monachium na Oktoberfest – tak zwane Święto Piwa. W tym niemiec-
kim mieście mieszka 1,4 miliona osób. Odwiedziliśmy niezwykle interesujące Muzeum Techniki - jedno z najstarszych i naj-
większych na świecie muzeów technicznych i naukowych. Przyciąga rocznie ponad 1 300 000 zwiedzających. Zbiory obej-
mują większość dziedzin świata techniki, począwszy od historii techniki aż po największe osiągnięcia techniczne na prze-
strzeni dziejów. Muzeum posiada również największą na świecie bibliotekę z literaturą techniczną. Dalej przeszliśmy się 
rynkiem do centrum miasta i z powrotem. Zjedliśmy kurczaka z bułką. Dalej pojechaliśmy do salonu aut BMW. Kupiliśmy 
tam pamiątki i zobaczyliśmy super auta te starsze i te bardzo nowoczesne. Kolejnym punktem wycieczki była Allianz Arena. 
Allianz Arena to stadion piłkarski leżący w północnej części Monachium. Od sezonu 2005/2006 swoje mecze rozgrywa na 
nim Bayern Monachium (drużyna, w której obecnie gra Robert Lewandowski. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych 
stadionów piłkarskich na świecie. Nazwa stadionu pochodzi od jednego z jego sponsorów – niemieckiej firmy ubezpieczenio-
wej Allianz. Podczas rozgrywek Ligi Mistrzów, z powodu przepisu UEFA mówiącego, iż w nazwie stadionu nie może być na-
zwy sponsora, stadion przyjmuje nazwę Arena München. Potem zajechaliśmy jeszcze do McDonalda. W Mac-u w Niem-
czech, osoby tam pracujące, przynoszą jedzenie do stolika. Na 23:00 byliśmy w ośrodku. Dzień 6: Z powodu wczorajszego 
późnego powrotu do ośrodka śniadanie było dopiero o 9:00. Po śniadaniu pojechaliśmy do 
Luna Parku, o nazwie „Bayern Park’’. Korzystaliśmy z atrakcji takich jak: Rollerkoasterów, 
kina 4D, pokazu orłów, lodów w kształcie malutkich kuleczek, zjeżdżalni wodnych, maszyn, 
które unosiły do góry i w dół itd. Zjedliśmy tam też lazanię. Po południu był grill i ognisko 
oraz zabawa w śledzia z niemiecką młodzieżą. Przy ognisku śpiewaliśmy piosenki takie jak 
„Weź nie pytaj”. Dzień 7: Po śniadaniu wyjechaliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa koń-
cząc tym samym naszą przygodę. Nie było nam smutno, bo przecież coś się kończy, a coś 
innego się zaczyna. W sumie bardzo mi się podobało. Był to mój piąty wyjazd z daleka od 
domu i bardzo się cieszę, że się na niego wybrałam. Na pewno go nie zapomnę!!! 
                                                            MARIA TAŹBIER 5d 
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Ja i mój pies 

  Od najmłodszych lat chciałam mieć psa, ale rodzice się nie zgadzali. Pewnego dnia zadzwoniła babcia, 
że ma nowego pieska i czy nie chcemy go przygarnąć. Mama się zgodzi-
ła, ale pod warunkiem, że zostanie u nas tylko na wakacje. Gdy go zo-
baczyłam, popłakałam się i od razu wzięłam go na rączki. Piesek był 
cudny. Miał czarne oczka, malutki nosek i czarne futro. Gdy przyje-
chaliśmy z nim do domu zrobiłam mu leżak, nasypałam do miski karmy i 
nalałam wody do małych, kolorowych miseczek. Był przestraszony, ale 
bardzo wesoły. Następnego dnia wzięliśmy go do weterynarza. Okazało 
się, że jest bardzo zaniedbany. Na początku rodzice nie byli przekona-
ni do Gibiego, ale teraz to się zmieniło i piesek jest z nami już trzy 
lata. Razem z rodzicami chodzimy z nim na spacery i wspólnie się bawi-
my. Bardzo lubię się nim opiekować. Gibi to najlepszy pies na świecie!    
NINA SZWAJKOWSKA 4e 

           Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom, naszym kolegom i kole-
żankom życzymy wspaniałych, szczęśliwych wakacji. Niech ten letni czas 
będzie pełen niezapomnianych wrażeń, radosnych przygód, czasem od-
krywania świata i nawiązywania przyjaźni.  
Życzymy Wam radosnego powrotu w nowym  ROKU SZKOLNYM! 
 

W imieniu redaktorów naszej szkolnej gazetki życzenia składa  LAURA SĘK 5c 

Pani w szkole pyta dzieci, co jadły dzisiaj na 

śniadanie. Jasio zgłasza się i mówi: 
- Drożdżówkę z dżemem. 
- Dobrze – mówi pani. - To idź i napisz to na tablicy. 
Jasio pomyślał i mówi: 
- Nie, jednak jadłem kromkę z masłem. 
……………………………………………………………………………………….. 
A my już mamy w domu wszystko! - chwali się koleżankom 
mała Ala. 
- Skąd wiesz? 

- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powie-
działa, że tylko tego brakowało. 
……………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel W-F każe dzieciom robić „rowerek”. 
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasiu 

położył się na plecach i trzyma nieruchomo 

nogi w górze. 
- A Ty, dlaczego nie ćwiczysz? 

- Właśnie jadę z górki… 

Pani Dy

              

my. Bardzo lubię się nim opiekować. Gibi to najlepszy pies na 
NINA SZWAJKOWSKA 4e

yrektor, wszystkim Nauczycielom, naszym koyrektor,

WAKACYJNE ŻYCZENIA

a świe

olegom i ko

szy pies na 

olegom i

 

UŚMIECHNIJ SIĘ !!! 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się 

pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 
………………………………………………………………………………………… 
Jaś woła zza drzwi łazienki: 
- Mamo, jaka koszulę mam dziś włożyć do 

szkoły? Z długim, czy krótkim rękawem? 

- Z krótkim. A czemu pytasz? 

Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. 
……………………………………………………………….. 
Czy wiesz, że; 
- Przeciętny ołówek wystarczy na narysowanie linii o 
długości 50 km. 
- Język kameleona jest dwa razy dłuższy niż jego ciało. 
- Strusie oko ma większy rozmiar niż jego mózg. 
- Dżdżownice nie mają oczu. 
- Mrówki mogą nosić ciężary nawet pięćdziesięcio-

krotnie przekraczające ich masę. 
                                        ANNA SAREK 5c 



 

,,Jedziemy na wakacje”      
Cz. Janczarski 
Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 
Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 
Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 
Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze. 
Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 
Nie chowajcie się, szczyty, 
Za mgłą, za obłokiem.            
Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 
Wyjrzyj z krzaków,  
prawdziwku, 
czekaj na nas w borze! 

,,Wakacyjne rady”   
W.  Badalska 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 
 

Jagody nieznane, 

gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – 

bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie, 

jaka rada stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj go do koszyka. 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

„O klusce” 
 

Była sobie mała kluska, 
Kluska pulchna i francuska. 

Była giętka, gibka, wiotka 

i do tego bardzo słodka. 
Chciała być jak kluska lana, 
By smakować już od rana. 

Chciała przy tym kształty zmienić, 
Byle można ją docenić. 

Wręcz swój los odmienić chciała 

i być całkiem doskonała. 
Chciała sycić i zachwycać, 

na talerzu wręcz rozkwitać. 
Położyła się na wznak, 
Rozważając sobie  tak: 

Może zostać kluską szarą 

albo chociaż zacieraną? 

Może zostać kluską śląską 

Albo przynajmniej bolońską? 

Kluską modną być, światową, 
Nawet i bezglutenową. 

Zostać bitą albo mleczną 

lub kładzioną, bardzo grzeczną… 

Tyle tych pomysłów miała, 
że się ruszać już przestała 

i tak leniwą się stała. 
 

Niebywała to jest rzecz, 
By leniwą zostać chcieć. 

 

                              NELA WYSOCKA 4e 
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