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Rodzinny piknik
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej  pandemią i ograniczeniami, możemy wrócić 
do tradycyjnej formy spędzania czasu w gronie rodziny, przyjaciół ze szkoły i pracowników.
11 czerwca w godzinach 10.00-14.00  na szkolnych boiskach i placu zabaw
Rada Rodziców przy współpracy z nauczycielami organizuje Piknik Rodzinny,
 na który serdecznie zaprasza wszystkich przedszkolaków 
oraz uczniów szkoły z rodzicami i  rodzeństwem. Na uczestników czeka
ogrom atrakcji: dmuchańce, zaplatanie warkoczyków, smakołyki, kiermasz, występy
młodszych uczniów naszej szkoły. Nie zabraknie też sportowych konkurencji, 
zabaw na świeżym powietrzu, rozmów z przyjaciółmi. 
                                                            ZAPRASZAMY!

             Drodzy Czytelnicy!
 

Przed Wami czwarty numer gazetki szkolnej. Kwiecień i maj to miesiące pełne świąt, różnych atrakcji, w tym
licznych konkursów. Niełatwo było tematykę połączyć w jeden numer gazetki, mamy jednak nadzieję, że się

udało. Kwiecień - czas rozkwitającej wiosny, świąt Wielkiej Nocy, maj - przynosi ważne święta i uroczystości,
w tym Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Mamy. Zachęcamy do przeczytania tekstów

Waszych kolegów, a także do rozwiązania zadań z działu "Łamigłówki mądrej główki".

 

SŁÓW 
KILKA...

Nr 4/2022   Kwiecie�-maj
Opiekunowie: Monika Konefał i Edyta Walczak

Egzaminy uczniów klas ósmych
Najstarsi uczniowie naszej szkoły stają przed jednym 
z ważniejszych etapów życia - wybierają szkołę średnią. Aby
 we wrześniu rozpocząć naukę w liceum czy technikum, muszą jeszcze
zmierzyć się z pierwszymi w ich życiu egzaminami.
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przedstawia się następująco:
          we wtorek 24 maja - egzamin z języka polskiego,
             w środę 25 maja - egzamin z matematyki,
     w czwartek 26 maja - egzamin z języka angielskiego.
       Wszystkim życzymy powdzenia i trzymamy kciuki!

 
 
 

                                                      

W kwietniu wyczekiwaliśmy Świąt Wielkiej Nocy, odliczaliśmy też dni do weekendu majowego, który obfituje 
w liczne atrakcje, nawet wtedy, kiedy nie wyjeżdżamy za miasto.  Maj przywitał nas piękną pogodą, mogliśmy

więc uroczyście obchodzić Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja. 
W szkole z tej okazji klasy trzecie przygotowały uroczysty apel. 

Koniec miesiąca to obchody Dnia Mamy - idealna okazja do tego, by powiedzieć mamie: Kocham Cię!",
 "Dziękuję za to, że jesteś!". Z pewnością nie zabraknie pięknych upominków wykonanych przez naszych

najmłodszych  uczniów oraz  występów artystycznych, które dostarczą niezwykłych przeżyć.

Majowe święta



WIERSZE 
NASZYCH 
UCZNIÓW

 

Inga kopeć (4a):  "Kochany Tato"
Wspierasz mnie od urodzenia, 

składam Tobie najszczersze życzenia.
Ściskam z całej siły

 i krknę: Tato miły! 
Podaruję Ci dużo radości, 

miłości, słodkości. 
Wiem, że ciężko pracujesz, Tato,
 więc bardzo Cię kocham za to!

Jagoda Mróz (4a):  "Moja wiosna"
W moich oczach pani Wiosna

jest śliczna i radosna.
Idzie na piechotę

lub leci samolotem.
 

Tańcząc, rozsiewa wszędzie kwiatuszki,
a potem plecie z nich wianuszki.

Ma przepiękne złociste włosy,
które przypominają kłosy.

 

Ubrana jest w kwiecistą sukienkę
i wyciąga do słońca rękę.

A słońce promieniami grzeje,
aż kogut na nie ze złością pieje.

 

Dzieci zdejmują już bereciki
i udają leciutkie, wiosenne deszczyki.

Wiosna zaglądnęła w każdy
zakamarek.

Ach! jak cieszy się z tego kanarek.
 

Moja wiosna zachwyt budzi
i rozwesela wszystkich ludzi.

Hania Marut (3b):  "Idzie wiosna"
Idzie wiosna, czas radości.

Czas bez zmartwień i bez złości.
Wszystko kwitnie dookoła
i weselsza jest też szkoła.

Bo wyjdziemy na podwórko,
pobawimy się pod chmurką.
Więcej też wycieczek mamy,
w różne miejsca zaglądamy.

Już sweterek sam założę,
grube rzeczy w kąt odłożę.

Na rowerek z rodzicami
i na rolki z kolegami.

Idzie wiosna! Super czas!
Niech się cieszy każdy z nas!

W wiosennych
nastrojach...
Kącik Poezji 

Młodych Twórców

Julia Granatowska (4a):  "Wiersz dla mamy i taty"
Kochana Mamo!  Kochany Tato!

Chcę podziękować za miłość Waszą!
Za dobroć, za wsparcie,

za pocieszanie, gdy smutno mi.
Za naukę życzliwości,

jak w życiu powinno się żyć.
Za radość codziennych z Wami chwil.

Kocham Was i nie zmieni tego nic.

Ninka Oberc (4a): 
"Dla mamy słów kilka"

Kochana Mamo!
Gdy nadchodzi Twój dzień,
wszystko  budzi się z tchem.

Kocham Cię, Mamo!
To Twój najlepszy dzień.
Jesteś radosna jak słońce,

przy Tobie kwiaty rozkwitają
i się do Ciebie uśmiechają.

Nigdy o Tobie nie zapomnę,
bo jesteś piękna jak kwiatki na łące, 

słodka jak  malin tysiące.
Jesteś najlepszą mamą!

Natalia Domańska (4a): "Święto Mamy"
Kochana Mamo!

Dziś  Twoje święto zawitało przez małe okienko.
W tym dniu składamy Ci życzenia: 

zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.
Wszystkim mamom na świecie 
wiosenny wianek słońce plecie.

Z okazji Dnia Mamy
 świat jest cały wesoły i roześmiany.
Gdy świeci słońce, gdy pada deszcz, 

nie zapomnimy o tym dniu też. 
O wszystkich mamach pamiętamy,

dlatego życzenia  im w tym dniu składamy,
 

                           Nina Penkovska  (4b): 
                      "Moja wiosna"

Pierwsza gałązka... Prawie już wiosna!
Kolorów kwiatów więcej niż sto.

Pszczoły już widać, skowronki słychać,
bo wiosna nadeszła , a zima odeszła.

A tam na łąkach widzę już bąka.
Idę i słyszę krzyki radosne,

bo na pewno wszyscy lubią wiosnę.
Psy, koty, konie, i nawet w ZOO słonie.

Ale to dopiero początek wiosny,
bo w maju jest lepiej niż w raju.

Pierwsza gałązka, prawie już wiosna,
więc zapamiętaj: 

Każda rodzina dziś wyjdzie do kina.
Bo wiosna nadeszła, a zima odeszła.

Sandra Cetnarska (4a): 
                       "Cudna wiosna"

Wiosna słowem malowana
wita nas dziś od rana.

Budzi ptaki i zwierzęta,
no! i nawet koźlęta.

Kwitną pięknie rośliny,
a przede wszystkim maliny.

Czerwienią się tulipany.
Hiacynty kuszą zapachami.

Polana w lesie jest coraz ładniejsza,
a pora roku coraz cieplejsza.

Wiosna to cudny czas,
który zawsze miło wita nas!

Inga Kopeć(4a):  "Mamo"
Kochana Mamo! 

Podaruję Ci kwiatki
 i miłość na Dzień Matki! 

Przepraszam za psoty
 i wsstkie kłopoty! 

W smutku radości wspierasz
 i ucsz miłości. 

Serduszko moje malutkie 
oddaję Ci calutkie.

 Całusów tysiące jak kwiatków na łące.
KOCHAM CIĘ MAMO!

Natalia Kot (4b):  "Wiosna"
Prszła dzisiaj do nas wiosna,

słoneczna, ciepła i radosna.
W ogródkach kwiaty porozrzucała,

świeżą trawę nam zasiała.
W ulu u pszczółek zagościła,

motyle na łąki zagoniła.
Pączki kwiatów drzewom dała,

wierzby w bazie kotki prodziała.
Ptaki obudziła,

a łące życie prwróciła.
Wiosenne porządki urządziła

i grządki rolników ożywiła.
Już łąka śpiewem rozbrzmiewa,
zielenią się wsstkie drzewa.
Zwierzęta bardzo się cieszą,
na spotkanie z wiosną spieszą.
I świat zacna rozkwitać,
wsscy wiosnę chcą witać.
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Zagadki wielkanocne 
Autor: Joanna z 8a

 
1. Leżą w koszyczku, pięknie ozdobione. W kolory i wzory różnorodne 

2. Długie uszy i ogonek mały, bardzo jest nieśmiały. Z ogonkiem jak pomocnik przez
zielone pola goni 

3.  Co to za gałązka, co kotków ma bez liku i chociaż nie zamruczy to miła jest w dotyku
4. Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy nas obleją, to się nie gniewamy 

5. Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa 
6. Wyrośnięta „pani”, lukrem jest polana. Na świątecznym stole pyszni się od rana

7.  Kiedy w Wielkanoc jajkiem się wymieniamy, mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy 
8. Wiklinowy koszyk pięknie ozdobiony, święconymi produktami po brzegi wypełniony 
9. Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa. Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko 

10.  Zwierzątko bialutkie z mięciutkim futerkiem, na wielkanocnym stole króluje, Jezusa
symbolizuje 

11. Poranna jest godzina, gdy na tym wielkanocnym posiłku spotyka się rodzina 
12. Kurka je zniosła, mama ugotowała, a mała Kasia pomalowała 

13 Nie śpiewa tylko gdacze, jej dzieckiem jest kurczaczek 
14. Choć już święta blisko, wiatr na zewnątrz dmucha, na talerzu w domu kiełkuje jest to 
15. Upiecze go mama dla synka, upiecze go mama dla córek, na wielkanocnym stole musi

być pyszny… 
 

1. … dyngus 

2.Pora roku po zimie 

3. Jajka wielkanocne 

4. Produkty umieszczone w koszyczku

wielkanocnym 

5. Boże Narodzenie lub Wielkanoc 

6. Tradycyjne ciasto wielkanocne 

7.  … plecień co przeplata, trochę zimy,

trochę lata 

8. Wielkanocne z cukru 
9.  Kolor nieba 

10. Bochenek z mąki 

11. Nosisz je na nogach, kiedy pada

deszcz 

12. „Kotki” na drzewie 

13.  Żółte, wiosenne kwiaty 

14. Białko z żółtkiem i skorupką 

15.  Na niebie, gdy pada deszcz i świeci

słońce 

16. Najważniejszy posiłek wielkanocny 

17. Miesiąc, w którym zaczyna się

kalendarzowa wiosna 

 

 

Autor: Grzegorz (8a)

Hasło:...................................................................



 ,,ORO’’
,,Kto wybiera samotność, nigdy nie jest sam”

 ,,Tak działa tego rodzaju magia, która obywa się bez magii. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. I zostaje jeszcze długo po tym kiedy
skończysz czytać tą książkę. Jest jak odbicie w lustrze, które zaczyna żyć własnym życiem.”

 Marcel A. Marcel
              Każda rodzina jest inna, każda rodzina ma swoje tajemnice, każdą rodzinę tworzą ludzie, każda rodzina ma problemy, ale

czy inna znaczy nieprawdziwa, czy o tajemnicach powinno się głośno mówić, czy ludzie z problemami są niepotrzebni i czy
potrafimy mimo trudności uporać się z tym co wydaje nam się nie do pokonania?

Historia Leny i jej rodziny zastępczej pokazuje, że odmienność łączy ludzi i dodaje im siły do działania, a także nie pozwala na
poddanie się jednostki. Książka opowiada o tym, że samotność nie jest możliwa nawet jeśli odpychamy wszystkich, którzy chcą
pomóc. Zdrowy, a za razem niezdrowy tryb życia Arnolda, nietypowy wygląd Cienkiej, wspaniała pamięć Memorego, czy ciągły

optymizm Iskry i Oka pokazują jak kompletnie różni ludzie umieją stworzyć
 wspaniałą rodzinę.  Jaką role odgrywa w tej rodzinie Lena?

 I czy Oro też do niej należy?
Zapraszam do lektury. 
Natalia Rynkiewicz 5a

 

Kącik
czytelniczy

 

 
Warto przeczytać!

 

WYNIKI Konkursu literackiego
 dla klas 4 i 5 "Komiksowe Story Cubes"

Kolejny raz zachęcamy Was do tego, byście podzielili
się z nami refleksją po przeczytaniu ciekawej książki.

Napisz krótką recenzję i prześlij na adres:
gazetka.sp29rzeszow@gmail.com

Twoja praca zostanie opublikowana w jednym
 z kolejnych numerów, nagrodzona punktami 

dodatnimi z zachowania oraz oceną
z języka polskiego.

TWOJA praca MOŻE być TUTAJ!
T

 

„Książka to mędrzec
łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia

światłem,  a puste serca
wzruszeniem.”

K O R N E L  M A K U S Z Y Ń S K I

Konkurs
 "Lekturowy Omnibus"

Szkolny konkurs znajomości lektur szkolnych  adresowany do
uczniów klas 4 i 5  cieszył się w miesiącach marcu, kwietniu i maju

dużym zainteresowaniem. 
W marcu uczniowie sprawdzili swój poziom znajomości lektury

"Akademia pana Kleksa". Najlepsi okazali się:
I miejsce - Jagoda Mróz (4a)
II miejsce - Natalia Kot (4b)

III miejsce - Inga Kopeć (4a), Szymon Rynkiewicz (4b),  
 Nina Penkovska (4b), Hania Kalisz (4c)

wyróżnienia: Paulinka Jaroś (4a) i Maja Haertel (4b)
W kwietniu pytania dotyczyły powieści "Tajemniczy ogród". 

Oto lista zwycięzców:
I miejsce - Szymon Rynkiewicz (4b)

II miejsce - Krzysztof Mazur (4c)
III miejsce - Jagoda Mróz (4a), Natalia Kot (4b), 

Marta Bereziewicz (4b), Hania Kalisz (4c)
Maj  w naszym konkursie to miesiąc "Opowieści z Narnii". 

Także i ten etap konkursu cieszył się dużym powodzeniem. Wzięły
w nim udział 22 osoby, ale najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce - Jagoda Mróz (4a)
II  miejsce - Natalia Kot (4b), Hania Kalisz (4c)

III miejsce - Krzysztof Mazur (4c)
Wyróżnienia: Zuzia Bednarz (4b) i Sebastian Kalandyk (4a)
Przed uczestnikami ostatni już etap. W czerwcu zmierzą się

 z zadaniami związanymi z lekturami:
 "Kajko i Kokosz" oraz "Mikołajek".

DO DZIEŁA!

Warto czytać i polecać!

Uważam, że warto przeczytać  książkę pt. "Pajączek na rowerze"
Ewy Nowak. Jest to pozycja bardzo ciekawa, a zarazem

pouczająca. Uczy, że nie powinnyśmy oceniać źle osoby, której
jeszcze nie znamy. Powieść, którą bardzo szybko się czyta,

opisuje problemy, z którymi my też się spotykamy na co dzień.
Opowiada ona o losach dwojga nastolatków: Oli i Łukasza,

którzy początkowo się nie znoszą. Później, pod wpływem wielu
wydarzeń i chwil spędzonych razem, rodzi się między nimi

przyjaźń. Jak to mówią, przeciwieństwa się przyciągają i tak
jest w przypadku tych bohaterów. Jak potoczą się ich losy? Jak

rozwinie się akcja? Zachęcam do lektury.
Nina Penkovska (4b)

I miejsce -Hania Wnuk (4c)
II miejsce - Szymon Rynkiewicz (4b)

III miejsce - Maja Haertel (4b)
Wyróżnienia: Natalia Kot (4b)

  Oliwia Kleszyk (4b)

 



„Nasza wymiana w Hamburgu była bardzo
fajna. Codziennie zwiedzaliśmy znane miejsca

albo miasta. Zwiedziliśmy tunel, który
znajdował się pod wodą. Byliśmy w fabryce

czekolady, gdzie każdy z nas mógł zrobić
swoją własną słodką tabliczkę. Spędziliśmy

czas w Hansa Park, w którym było dużo
atrakcji. Byliśmy w mieście o nazwie Lübeck.

Mieliśmy też okazję płynąć promem, gdyż
Hamburg jest położony nad rzeką i jest

miastem portowym. Ostatniego dnia było
spotkanie rodzinne w szkole naszych
partnerów, podczas którego mogliśmy

spędzić więcej czasu z nimi i ich rodzinami.”
 

„ Wyjazd do Hamburga bardzo mi się podobał. Poznałam
dużo nowych ludzi,  nauczyłam się też wielu nowych
słów  i wyrażeń z języka angielskiego i niemieckiego.

Poznałam niemiecką kulturę i zobaczyłam, jak się żyje
 w innym kraju.  Zwiedzałam Hamburg i inne 

niemieckie miasta, byłam w wielu ciekawych miejscach. 
Zachęcam do udziału w takiej wymianie.

Sama nie żałuję że pojechałam.”
 

„Podczas wymiany mieliśmy przyjemność zwiedzić
Hamburg oraz miasto Lubekę. Nasi niemieccy partnerzy

gościli nas w swoich domach i przez te wszystkie dni
towarzyszyli nam podczas zwiedzania. Udało nam się

zobaczyć piękną panoramę Hamburga z wieży kościoła św.
Michała. Poznaliśmy proces powstawania czekolady

 w fabryce czekolady. Byliśmy również w parku rozrywki
Hansa Park, w którym spędziliśmy wspólnie z naszymi
partnerami bardzo miły czas. Dzięki temu mogliśmy się

bliżej poznać. W ostatni dzień  nauczyciele z Niemiec
zorganizowali piknik, na którym wszystkie rodziny mogły

wspólnie porozmawiać ze sobą. Było to bardzo miłe
pożegnanie. Wszyscy uczniowie na pewno bardzo dobrze

będą wspominać spędzony czas w Niemczech. Dzięki
wyjazdowi mogliśmy poznać tamtejsze zwyczaje oraz

poduczyć się języka angielskiego.”
 

„Był to mój pierwszy wyjazd za granicę, bardzo się
ucieszyłam, że w ogóle była taka możliwość. Przed

wyjazdem byłam zdenerwowana, zastanawiałam się,
czy będzie dobrze. Na szczęście, gdy już dojechaliśmy 
 i poznaliśmy się z naszymi partnerami, było bardzo

fajnie. Choć niektórzy z niemieckich kolegów nie
potrafili zbyt dobrze posługiwać się j. angielskim, to
 i tak można było się z nimi porozumieć. Hamburg to

bardzo piękne miasto i myślę, że jeszcze kiedyś je
odwiedzę. Było tam naprawdę fajnie, poznaliśmy tam

wielu miłych ludzi. To był naprawdę rewelacyjny
tydzień i mam nadzieję, że naszym kolegom 

z wymiany również spodoba się Polska, tak samo jak
nam Niemcy. Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tej

wymianie.”

„Na wymianie uczniowie mieszkali w domach
swoich niemieckich parterów, którzy
towarzyszyli im podczas zwiedzania.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić miasto Lubeka,
park rozrywki Hansa park, obejrzeć panoramę 
z kościoła św. Michała oraz fabrykę czekolady, 

w której mogli na koniec stworzyć własną
czekoladę. Ostatniego dnia był zorganizowany

piknik dla rodzin. Na pikniku wszyscy mogli
 ze sobą porozmawiać i spędzić miło czas.
 Na wyjeździe można było poznać kulturę

Niemiec i poduczyć się języka angielskiego 
oraz niemieckiego.”

"Przywieźliśmy ze sobą wiele
niezapomnianych wrażeń, cudownych
wspomnień i mnóstwo dobrej energii.

Poznaliśmy ciekawych ludzi,
zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc 

i staliśmy się bogatsi o nowe
doświadczenia. 

 Warto było wybrać się w odwiedziny
 do naszych koleżanek i kolegów 

z Niemiec!"

Wyjazd do Hamburga w opinii uczestnik�wDodatek specjalny!


