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KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZIEMI  

 
Recykling 

 
Segregujmy nasze śmieci, 
Nie wyrzucajmy ich jak leci, 
Rozdzielajmy papier, plastik, metal, szkło, 
Żeby wszystko szybko szło. 
Do przeróbki już gotowe.  
O! już są butelki nowe. 
Mniej szkodzimy środowisku 
I piękniejsze wokół wszystko. 
Mało pracy, wielka rzecz. 
I już czyściej wszędzie jest! 
O przyrodę od dziś dbajmy, 
Odpadami zarządzajmy. 
 

Dominik Kędzierski- klasa V a 

Świat sam sobie nie da rady, 

segregujmy więc odpady. 



 
DZIEŃ WIOSNY 

 
Chciałoby się zaśpiewać 21 marca słowa znanej piosenki- „Wiosna, cieplejszy wieje wiatr”, ale 

niestety, w tym dniu było mroźno i śnieżnie. Od czego jednak jest tradycja, która czyni nasze szkolne życie 

barwniejszym i weselszym! 

Pamiętały o niej dzieci z klas I- III, które 

pierwszego dnia wiosny przyszły do szkoły z zabawnymi 

kukłami- Marzannami, które zgodnie z dawnym 

obyczajem miały być utopione, ale tym razem musiały 

spłonąć. Wszystkie dzieci wraz ze swymi 

wychowawczyniami wyszły na boisko, zrobiły duży krąg 

wokół ogniska i tańcem oraz śpiewem i wiosennymi 

okrzykami witały nową, kolorową porę roku, żegnały 

przedłużającą się zimę. Na razie wiosnę widać było tylko w pięknych, różnobarwnych kwiatach 

trzymanych w rękach dzieci.  

 

Uczniowie z klas IV- VI przywitali wiosnę nieco inaczej. Zebrali się wraz z nauczycielami w sali 

gimnastycznej, gdzie odbył się sportowo- rekreacyjny turniej „Trzymaj formę”, przygotowany 

i przeprowadzony przez p. Annę Walczak. Wszystkie klasy przybyły z plakatami promującymi zdrowe 

żywienie i sportowy tryb życia, gdyż taki był główny cel naszej zabawy. 

A później już rozpoczęła się rywalizacja 

w różnych konkurencjach, które były oceniane przez 

jury. Reprezentanci klas mieli na przykład za zadanie 

rozwiązać krzyżówkę, wypić jak najszybciej mleko, 

przeciągnąć linę, przedstawić scenki o skutkach 

nieprawidłowego żywienia oraz zareklamować zdrowe 

produkty.  

Nawet panie walczyły o punkty dla swoich klas, 

obierając jak najszybciej marchewkę.  

Po zliczeniu wszystkich punktów okazało się, że w turnieju zwyciężyła klasa VI b, drugie miejsce 

zajęła klasa IV a, a trzecie ex aequo V b i  VI a . 

Na koniec pan dyrektor rozdał wszystkim jabłka, zachęcając do zdrowego odżywiania i tak  minął 

nam ten dzień. Choć nie był on prawdziwie wiosenny, to jednak radosny i pełen nadziei, że w końcu 

zaświeci nam gorące słońce. 

Dominika Czepanik-  klasa V b 

Julia Paś- klasa VI a 



ABSOLWENCI CIĄGLE DOBRZY 
 

Z Gimnazjum Królowej Jadwigi dotarły do 
nas miłe wieści. Po podsumowaniu pierwszego 
semestru okazało się, że wśród prymusów znalazło 
się czworo naszych absolwentów. 

Stoją dumni i uśmiechnięci na wspólnej 
fotografii zamieszczonej w „Magazynie Lubskim”. 
Są to: Agata Kawalir, Maksymilian 
Byczkowski, Dagmara Antczak, Klaudia 
Perzanowska. 

Gratulujemy wysokich wyników w nauce 
i życzymy kontynuacji tak świetnych sukcesów. 
Z takich starszych kolegów możemy być dumni. 

 
KWIETNIOWY STRES 

 
Od początku roku szkolnego wiedzieliśmy, 

że ten dzień wreszcie nadejdzie. I stało się! 
4 kwietnia szóstoklasiści przybyli do szkoły, 

by przystąpić do swojego pierwszego poważnego 
egzaminu życiowego. 

Wszyscy nieco drżeli przed gabinetami, 
w których o godzinie 900 miał rozpocząć się 
sprawdzian. Nie zabrakło nikogo z uczniów klas 
szóstych, bo przecież obecność na nim to warunek 
ukończenia szkoły podstawowej. Każdy był 
ubrany na galowo, a w ręku trzymał konieczne 
przybory matematyczne. 

Punktualnie o 900 panie z trzyosobowych 
komisji rozdały testy, jeszcze chwila 
niepewności, jak trudne są zadania i po kilku 
minutach organizacyjnych rozpoczęła się ta 
niełatwa godzina pracy. Czas zmagania się 
z testem minął jednak szybko i mogliśmy 
odetchnąć z ulgą, gdy oddawaliśmy arkusze 

paniom. Cieszyliśmy się, że to już za nami 
i że wreszcie powoli stres mijał. Jeszcze tylko 
wymiana zdań na temat odpowiedzi i upewnienie 
się, że koledzy myśleli podobnie. Pozostaje nam 
z nadzieją czekać do czerwca na wyniki 
i wierzyć, że będą dobre.  

Karolina Graczyk- klasa VI a 
 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 
 

15 marca do naszej placówki przybyli 
niezwykli goście- dzieci z lubskich przedszkoli. 
Celem ich wizyty było zapoznanie ze szkołą. 
Po przywitaniu, sześciolatki podzielone na dwie 
grupy, zostały oprowadzone przez p. Merwę 
i p. Modrzejewską po gabinetach edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotece, 
sali komputerowej, świetlicy i  innych 
pomieszczeniach.  

Dzieci miały możliwość usiąść w ławkach 
szkolnych. Bardzo chętnie oglądały książki 
przedstawione przez p. Cierebiej oraz oglądały 
pracownię internetową, którą zaprezentowała 
p. Niedźwiedzka. 

Następnie przedszkolaki obejrzały część 
artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej 
szkoły (występy taneczne oddziału 
przedszkolnego, występ czirliderek oraz teatrzyk 
w wykonaniu uczniów klas trzecich). Nikogo nie 
trzeba było prosić do wspólnej zabawy z muzyką 
oraz chustą Klanza. Dzieci doskonale bawiły się. 
Do zabawy dołączyli również starsi uczniowie. 

Na zakończenie goście otrzymali foldery 
prezentujące naszą szkołę oraz piękne zakładki. 

 
Danuta Modrzejewska

  



BIBLIOTEKA NA WAS CZEKA 
 

Biblioteka to takie magiczne miejsce 
w naszej szkole, w którym ciągle coś się dzieje. 

Aby poznać fascynujący świat książek, 
trzeba się z nimi zaprzyjaźnić od najmłodszych 
lat.  Dlatego też tradycyjnie odbyło się uroczyste 
pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej, 
którzy po wypożyczeniu książeczki mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą 
ilustrację. Nagrody otrzymali: Ewa Rewaj, 
Daniela Doktor, Eliza Wołoszyniak. 

Rok 2013 jest Rokiem Juliana Tuwima, 
dlatego p. Agnieszka Cierebiej ogłosiła kilka 
konkursów, które przybliżyły dzieciom postać 
i twórczość tego znanego poety. 

Konkurs na klasową gazetkę wygrała klasa 
II a, drugie miejsce zajęła III b. Odbył się też 
konkurs  pięknej recytacji wierszy J. Tuwima, 
w którym w klasach IV- VI wygrały: Dominika 
Czepanik z klasy V b, Nikola Węgrzynowska 
z klasy IV a.  

W klasach I- III najlepsi recytatorzy to: 
Weronika Winiarek, Karina Juncewicz 
i Jakub Kostrzewa. 

Każdy, kto jest miłośnikiem książek, może 
sobie tanio tworzyć własną, domową biblioteczkę, 
kupując ciekawą lekturę czy też słowniki na 
zorganizowanym kiermaszu.  

 
Klaudia Marciniszyn- klasa V b 

 
 

 

DZIŚ SKO- JUTRO PKO 
 

Nie w dalekiej przyszłości, ale już dziś 
większość uczniów oszczędzających na SKO ma 
własne konto w PKO i może na bieżąco śledzić, ile 
zyskuje, zbierając systematycznie grosz do grosza. 
W naszej szkole opiekunami SKO są panie: Iwona 
Wójcik i Małgorzata Baworowska, które 
zachęcają wszystkie dzieci do oszczędzania i do 
udziału w różnych konkursach. 

Odbył się już konkurs na gazetkę ścienną dla 
klas I- III i choć wszystkie były piękne, komisja po 
obejrzeniu przyznała następujące miejsca: 
1. miejsce zajęła klasa II a, 2. miejsce klasa III b, 
a 3. klasa I a. 

W konkursie plastycznym „Moje plany dzięki 
SKO” zwyciężyły dwie uczennice z klasy V a: 
Julia Pas i Sara Gorczyca, 2. miejsce zajęła 
uczennica klasy IV b Natalia Krupnicka.  

W klasach młodszych wyróżniono prace 
dzieci: Elizy Wołoszyniak z klasy I a, Wiktorii 
Wojciechowskiej z klasy III a oraz Rafała 
Szymańskiego z klasy III b. 

W maju odbędzie się test sprawdzający 
wiedzę uczniów na temat „Historia pieniądza”. 
Materiały do przygotowania znajdują się na stronie 
SKO i w gabinecie 42.  

(red.) 

 
 



BĄDŹ EKOLOGIEM SWOJEGO REGIONU 
 

I w naszym mieście przyszedł czas na troskę o środowisko i ekologiczne działania. Jednym z nich 
był konkurs „Mądre dzieci segregują śmieci” zorganizowany przez Urząd Miasta i SP-1. 

Głównym celem konkursu było tworzenie nawyku segregacji odpadów i wpajanie zachowań 
ekologicznego stylu życia w domu, pogłębienie wiedzy na temat odzyskiwania surowców wtórnych oraz 
budowanie prawidłowej postawy młodzieży wobec gospodarowania odpadami. 

Uczniowie naszej szkoły również przystąpili do konkursu, tworząc wiersze i opowiadania 
o określonej proekologicznej tematyce.  

26 kwietnia w Hali Sportowo- Widowiskowej odbyło się uroczyste podsumowanie- ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród zwycięzcom. Reprezentanci naszej szkoły także odnieśli sukcesy. 
W konkursie na opowiadanie 2. miejsce zajęła Karolina Graczyk z VI a, a najciekawszą prezentację 
multimedialną przygotowała Julia Paś z VI a, 2. miejsce zdobyła Paula Śliwka z VI b. 

Julia Paś- klasa VI a 

Żywot butelki 
 
Nazywam się butelka, 
Stworzyła mnie maszyna wielka. 
Jak wyglądam? 
Mam długą szyję, całą szklaną 
I nie jestem tutaj sama. 
Ta wielka maszyna 
Wyczarowuje różne butelki, 
A one dziwią się, 
Jaki ten świat jest wielki. 
Hura! Mam koleżanki ze szkła. 
I wszystkie wyglądają tak samo, jak ja. 
Lecz co się dzieje? 
Co człowiek wyprawia? 
Zabiera mnie stąd. 
Czyżby chciał mnie rzucić w kąt? 
Przestawia mnie to tu, to tam. 
Co ze mną będzie? 
Czy ja radę dam? 
No, a teraz wlewa coś do mnie! 
Coś bardzo słodkiego, 
W smaku przyjemnego, 
Cóż to takiego? 
Nakleił mi kartkę na brzuch, 
Straszna jest moja dola. 
Mam nawet już imię: 
Nazywam się Cola. 
Teraz jadę do wielkiej hurtowni, 
Pewnie będę komuś sprzedana. 
Słyszałam to od jakiegoś pana. 
Po ciężkich chwilach, długiej drodze 
I przebytej nowej przygodzie, 
Nie dane mi było wypocząć 
I na półce sklepowej spocząć. 
Ktoś szybko mnie kupił, otworzył 
I postawił po prostu pod ławkę. 
Bezbronna, pusta i sama, 
Dość długo tam stałam i stałam. 
Niejedną butelkę, niejedno szkło widziałam. 
I nagle ktoś wreszcie mnie wziął. 
Co teraz zrobi!? Co? 
A on delikatnie włożył mnie do pojemnika 
Z napisem SZKŁO. 

 Szymon Słoniowski – V b 

 

Buteleczka 

Buteleczka jedna mała, 
Świat z radością poznawała. 
Z jeziorka, rzeczką do morza. 
Tak sobie krążyła wciąż od nowa. 

Aż na brzeg dotarła w końcu 
I zaczęła wszystko od początku. 
Do odpadu z plastikiem wreszcie trafiła 
I w piłeczkę małą się zmieniła. 

Dominika Czepanik- V b 
 

Ziemia naszym domem 

Posłuchajcie, drogie dzieci, 
W Lubsku jest za dużo śmieci. 
Każdy śmieci produkuje, 
A nie wie, ile to kosztuje! 
Gdy papierek ktoś na ziemię rzuci, 
To należy mu uwagę zwrócić. 
Nie można bezkarnie śmiecić. 
O tym wiedzą już nawet przedszkolne dzieci. 
Więc pamiętajcie, drogie dzieci, 
Osobno plastik, osobno szkło, 
Osobno także papier, 
Zapamiętaj to! 
Pomyśl teraz, zaraz o naszej planecie, 
Zanim się stanie jednym,  wielkim śmieciem. 
Ziemia jest domem Twoim i moim 
I wciąż bardzo się o to niepokoi. 
Czy szanują ją jeszcze dorośli i dzieci? 
Jak długo nam będzie słońce świecić? 
Choć ekolodzy z nas mali, 
Uczyć będziemy tego wandali. 
Matka natura nam to kiedyś wynagrodzi, 
Jeżeli z przyrodą będziemy w zgodzie. 
Każde dziecko o tym wie, 
Że papieru z plastikiem nie miesza się! 
Tutaj puszka, tam butelka, 
A tam miejsce na kapselka. 

Łukasz Czerwiec – IV b 



Moda na recykling Porady ekologa 

W moim domu już od rana Oszczędzasz środowisko, 
Dokonuje się przemiana Gdy segregujesz wszystko. 
Tu papiery, tutaj szkła, Ze śmieci surowce wtórne będziesz miał, 
Plastik też swoje miejsce ma. Gdy stare urządzenia na recykling będziesz oddawał. 
Bo od dawna rzecz wiadoma,   Recykling to ważne zadanie. 
To przyrody jest ochrona.   Siedemnaście drzew uratuję, 
Kiedyś było to normalne,   Gdy tonę makulatury 
Że wrzucano wszystko razem.   W niebieski pojemnik wpakuję. 
Aby dbać o środowisko, Tworzywa sztuczne to zgroza dla ziemi, 
Trzeba segregować wszystko! Ale zebrane w żółtym pojemniku 
 Dadzą nam włókna, przędzę, folię 

Julia Paś- VI a I oleju opałowego bez liku. 
   A co o szkle powiemy? 

   To doskonały surowiec wtórny. 
*****   Białe szkło w biały pojemnik, 

Nasze polskie, piękne dzieci   Kolorowe w zielony wrzucamy 
Wyzbierajcie wszystkie śmieci.   I o środowisko naturalne dbamy. 
My te śmieci przetworzymy, Odpady aluminiowe do recyklingu też się nadają 
Ekologię wzbogacimy. I wykorzystywane wielokrotnie być mają. 
Będzie czysto w całym kraju! Bez straty na jakości materiałów,  
Pięknie, zdrowo i do tego kolorowo. Do szarych pojemników trafiają. 
 Wyrzucając elektrośmieci na wysypisko, 

Anastazja Andrzejewska- V b Zatruwasz wszystko! 
   Wspólnie dbajmy o środowisko, 
   Odpowiednio segregujemy wszystko. 
    Zawsze zastanawiam się sam, 
               Kolorowa ekologia   Co i gdzie wrzucam. 
 
Wszystkie dymy i kominy,     Damian Słoniowski- VI a 
Wszystkie śmieci precz,      
Wszystkie dymy i kominy, 
Wszystkie śmieci precz,   Odpady 
 By wciąż kwitło nowe życie 
 I byś zdrowo mógł żyć też.  Pomyśl już teraz o naszej planecie, 
 Wszystkie dzieci, nawet duże,  Zanim się stanie jednym, wielkim śmieciem. 
 Posprzątają dziś podwórze.  Byłby to problem nie lada,  
 A dorośli pomagają,  Zatem już teraz pomyślmy o odpadach! 
 Śmieci w workach wyrzucają.  Bo śmieci, odpady nie są jednakowe, 
Pierwszy worek jest zielony,  Są szklane, papierowe, także plastikowe. 
Czystym szkiełkiem wypełniony.  Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady. 
W żółtym worku jest bez liku  I od dzisiaj swych śmieci nie wyrzucaj jak leci! 
Niepotrzebnych już plastików.  Osobno plastik, 
Papierowe wszystkie śmieci,  Osobno szkło, 
Do niebieskiego worka wrzucają dzieci.  Osobno papier, 
 Śmieci zawsze segregujemy,  Zapamiętaj to! 
 Bo przyrodę szanujemy. 
 Z ekologią za pan brat    Klaudia Karpowicz- VI b 
 - mama, tata, siostra, brat.   
 
 Marcel Łoś – VI a 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Segreguj odpady i nie śmieć już, proszę! Czy butelka, czy papierek- 
Kocham być zdrowa i brudu nie znoszę. każdy ma swój kontenerek. 
Dbajmy, błagam, razem o planetę Ziemię. Gdy odpadów masz bez liku, 
Kocham ją mocno i zdania nie zmienię. Umieść wszystkie je w śmietniku. 
Ona daje nam żywność, wodę i schronienie. Posegreguj je dokładnie, 
Ziemia to nasz dar. Niechaj nic ci nie wypadnie. 
Posegreguj swe odpady, bo przyroda nie da rady! 
  Paulina Maciewicz- IV a 
 

 
 



By las był zielony, wody nie ubyło 
I każdego ranka wokół było miło, 
piątek czy niedziela, 
pamiętajcie dzieci – prosi Matka Ziemia: 
segregujcie śmieci!!! 
Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, 
Przeczytane gazety, zapisane kartki – 
Jest on bardzo ważny. To pojemnik na papier – 
Zna go uczeń każdy. 
Zielony – kolor wesoły, z daleka ogłasza – 
Wrzuć do mnie słoiki, wyszczerbione talerze, 
Czyli szkło w głównej mierze. 
Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach,  
Po coli butelki – wrzuć tutaj plastik – 
Żal po nim niewielki. 
 

  Wiktoria Kamińska – IV a 

Dbajmy wszyscy o naturę, 
Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 
Plastik, puszki i papiery,  
a na drodze torby cztery. 
Każde dziecko koszyk niesie 
I niedługo będzie czysto w lesie. 
Więc okaż kulturę i chroń naturę. 
Są na świecie wrogowie przyrody, 
Którzy narobili wiele szkody. 
Więc chrońmy wszyscy cały świat, 
By był piękny nawet za sto lat! 
Chcę, by Ziemia  czysta była, 
Bo w czystości jest jej siła. 
Z ekologią żyję ja, 
Moja mama i mój brat. 
Z ekologią żyj i ty! 
 

Kaja Andrzejczak – V a 
 
 
Tajemniczy pojazd 
 
 Pewnego letniego dnia w mieście Pieczarkowo, zwanym także „Wysypisko” przez sąsiednie miasta 
i wsie, stało się coś niezwykłego. 
 Był to piątek, jak w każdy inny dzień, większość mieszkańców siedziała w domu, oglądając 
telewizję albo grając na komputerze. Tak zazwyczaj mijał ich każdy weekend. 
 Po południu na miejskim boisku wylądował wielki, zielony statek kosmicznych śmieciostworków. 
Nikt jednak tego nie zauważył, gdyż boisko, na którym wówczas się znajdował, było w większości pokryte 
różnymi śmieciami. 
 Był jednak chłopiec, który widział całe zdarzenie. Był on inny od swoich kolegów, gdy tylko miał 
wolny czas, przychodził w to miejsce, by trochę posprzątać. Widząc tajemniczy pojazd, Maciek bez 
wahania pobiegł w tym kierunku, aby zobaczyć, co to właściwie jest. Nagle z rakiety wysiadły małe 
stworki. Wyglądem przypominały trochę postaci z jego ukochanych kreskówek o Ufoludkach. Ich ciało 
pokryte było fioletowymi i niebieskimi niby łuskami, a na plecach miały tatuaże różnych czystych planet. 
Gdy już wszystkie stworki wyszły ze swojego pojazdu, stanęły i nic nie mówiły, podobnie jak chłopiec. 
Po kilku chwilach Maciek odezwał się pierwszy. 

- Dzień dobry – rozpoczął rozmowę – jestem Maciek, a wy skąd przybywacie? 
- Jesteśmy przedstawicielami gatunku Śmieciostworków – odparł ich przywódca. 
- A w jakim celu tu przylecieliście? – zaciekawił się Maciek. 
- Przybyliśmy na waszą planetę, aby pomóc ci uporządkować to miasto. Słyszeliśmy od naszych 

zwiadowców, których wcześniej wysłaliśmy na Ziemię, że jako jedyny starasz się o to, by Pieczarkowo 
było czyste i zadbane. 

- No tak, w moim mieście nikt, oprócz mnie nie stara się o porządek. Wszyscy wolą leżeć na kanapie 
i odpoczywać, a każdy papier, który jest pod ręką, wyrzucają po prostu za okno. 

- I właśnie dlatego jesteśmy. Pracę zaczniemy od jutra. Spotkajmy się o 1300 na tym boisku. Sądzę, że 
zajmie nam to sprzątanie około dwóch tygodni, mimo że jest to małe miasto. Jeśli chcesz, możesz się do nas 
przyłączyć. 

- Oczywiście, że chcę. Teraz już muszę biec do domu, bo zrobiło się późno i mama będzie się 
niepokoić. Do jutra! 

- Do jutra! 
 Chłopiec przez całą drogę rozmyślał o tym dziwnym i niespodziewanym spotkaniu, planował też 
pracę na te całe dwa tygodnie. Gdy dotarł do domu, poczuł się ogromnie zmęczony i szybko poszedł spać. 
Nazajutrz Maciek punktualnie przyszedł na boisko. Przybysze wszystko już przygotowali, zaplanowali 
system sprzątania, mogli więc od razu zabrać się do pracy. Porządki na boisku zajęły im sporo czasu, ale 
w rezultacie efekt był wspaniały. Kolejne dni mijały szybko, ale coraz większa część miasta była 
posprzątana. Na koniec został jeszcze las okalający Pieczarkowo. Niestety, wyznaczony czas minął 
i Śmieciostworki musiały wracać  na swoją planetę, a potem rozpocząć pracę w innych miastach, które tak 
jak Pieczarkowo, są okropnie zaniedbane i brudne. Nowi znajomi Maćka dali mu jednak wskazówki, jak 



zachęcić innych do dbania o czystość i ład oraz segregowania odpadów, by znowu nie zaśmiecić swojego 
miasta. 
 Maciek zorganizował akcję sprzątania, udało mu się zmobilizować większość mieszkańców i las 
wokół ich miasteczka był znowu lasem, a nie wysypiskiem. Wszyscy w końcu zrozumieli, że nie można tak 
żyć. Nie można tak zaniedbywać swojej małej ojczyzny i przemieniać jej w jedno, wielkie śmietnisko. 
Od tej pory na Pieczarkowo przyjezdni nie mówią już „Wysypisko”, a w szkołach co dwa tygodnie 
odbywają się dodatkowe lekcje o wpływie odpadów na środowisko i wagi segregowania odpadów. 
 

      Karolina Graczyk – VI a 
 

„EKO- KLASA 2013” 
 

W kwietniu wszystkie klasy realizowały zadania konkursu, którego organizatorem była 
p. Renata Pisarska. Uczniowie mogli się wykazać różnymi umiejętnościami, wziąć udział w kilku 
etapach i zdobywać punkty dla swoich klas. I tak kto potrafił, napisał wiersz związany tematycznie 
z recyklingiem, kto ma zdolności plastyczne, mógł namalować plakat, ktoś inny wykonał 
„Śmieciostworka”, a wszyscy mogli uczestniczyć w zbiórce baterii i zużytych telefonów komórkowych. 
Finał odbył się w Dniu Ziemi, czyli 22 kwietnia, gdy przedstawiciele klas rywalizowali w konkursie 
wiedzy o ekologii środowiska, po którym nastąpiło podsumowanie wszystkich zdobytych punktów 
i wyłonienie zwycięzców w poszczególnych etapach.  

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom. 
A oto wyniki:      EKO- KLASY: III b i V b 

 

Śmieciostworki: I miejsce: Jakub Kostrzewa- I a, 
II miejsce: Zielińska Katarzyna- III a, Zielińska 
Maria- I a, III miejsce: Słoniowski Szymon- V b, 
wyróżnienia: Kędzierski Dominik- V a, Kowalska 
Anna- I a, Maciewicz Paulina- IV a, Węgrzynowska 
Nikola- IV a, Witczak Szymon- III b, Pas Julia- V a, 
Rewaj Sandra- V b. 

Plakaty: I miejsce: Wojas Aleksander- V b, 
II miejsce: Kwaśna Weronika- V a, III miejsce: 
Jacyszyn Michał- V a, wyróżnienia: Gorczyca Sara- 
V a, Kędzierski Dominik- V a. 

Wiersze: I miejsce: Oskar Badura- V b, II miejsce: Paulina Maciewicz- IV a, III miejsce: Szymon 
Słoniowski- V b 
Turniej wiedzy:  I a- 26 pkt., II a- 44 pkt., II b- 35,5 pkt., III a- 39,5 pkt., III b- 60,5 pkt. 

   IV a- 18 pkt., IV b, V a, V b- po 14 pkt., VI a- 13 pkt., VI b- 19 pkt. 
 

WIEŚCI ZUCHOWE 
19- 21 kwietnia- biwak w Świbnej z okazji Dnia Ziemi. Nasza gromada zuchowa pojechała na biwak 

do Ośrodka Harcerskiego w Świbnej. Wyjazd związany był z Dniem Ziemi. Oprócz naszych dzieci były tam zuchy 
i harcerze z całego hufca. Pierwszego dnia wieczorem, podczas świecowiska, dzieci zapoznały się ze sobą 
i zaprezentowały swój program artystyczny. W sobotę odbył się bieg patrolowy. Do wykonania było kilka zadań związanych 
z ochroną środowiska. Uczestnicy biegu musieli wykazać się wiedzą ekologiczną oraz sprawnością fizyczną. Po pysznym 
obiedzie zuchy poznały prawo harcerskie. Wspólnie z harcerzami układały scenki dramowe do poszczególnych praw. Na 
zajęciach plastycznych dzieci wykonywały pacynki z materiałów ekologicznych. Powstała wspaniała wystawa prezentująca 
gotowe prace. Po kolacji przygotowywaliśmy się do uroczystego ogniska. Harcerze z innych drużyn składali przyrzeczenie. Była 
to bardzo podniosła chwila, poprzedzona gawędą komendanta i piosenką ,,Przyrzeczenie”. Następnie wspólnie śpiewaliśmy 
piosenki i bawiliśmy się podczas pląsów. Po powrocie do ośrodka czekała na nas niespodzianka– dyskoteka.  

Czas szybko minął. W niedzielę rano musieliśmy się pakować i sprzątać ośrodek. Pożegnaliśmy się na apelu i jak zwykle 
już myślimy o kolejnym wyjeździe.   

phm Danuta Modrzejewska



 
 

Coś modnego dla każdego! 

 
Natalia Kościk, Karolina Graczyk- klasa VI a, Klaudia Marciniszyn- klasa V b  



 

 
 

 
Jaś miał 5 lat i nic nie mówił. Pewnego dnia 
mama podaje obiad i zapomniała o kompocie. 
Zobaczył to Jaś i zaczął krzyczeć: 
- A gdzie kompot? 
Mama była zaskoczona. 
- Ty umiesz mówić?! 
- Umiem. 
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś? 
- Bo zawsze był kompot. 

*** 
Jaki koń widzi równie dobrze z przodu i z tyłu? 
-Ślepy. 

 

Jasio na przystanku trąca jakiegoś pana i pyta: 
- Czy lubi pan lizaki? 
- Nie 
- To proszę mój na chwilę potrzymać, bo 
rozwiązało mi się sznurowadło. 

*** 
- Dlaczego spóźniłeś się do szkoły- pyta nauczyciel 
Jasia. 
- Bo pewnej pani zginęło 100 zł. 
- I zaraz mi pewnie powiesz, że pomagałeś jej 
szukać? 
- Nie, stałem na banknocie i czekałem, aż 
odejdzie. 

 
  

 

 
 

TALERZE 

Kupiłem talerze na wyprzedaży. W domu okazało się, że 2/3 wszystkich talerzy 
było wyszczerbionych, połowa popękanych, a 1/4 zarówno wyszczerbionych, jak 
i popękanych. Jedynie dwa talerze nie miały żadnych pęknięć ani wyszczerbień.  
Pytanie: Ile talerzy kupiłem? 

ŁAMIGŁÓWKA ARYTMETYCZNA 

 Odgadnij trzy liczby, których suma wynosi 42, a różnica między 
drugą liczbą i pierwszą 6, podczas gdy ich suma stanowi 
4/3 wartości trzeciej liczby. 
 

CZTERY DOMKI 

 Rodziny Borynów, Kargulów, Pawlaków i Ślimaków zajmowały stojące w szeregu 
4 domki na Ziemiach Odzyskanych. Jako pierwsza pojawiła się rodzina Borynów, 
wybierając sobie jeden z czterech domków. Rodzina Kargulów przyjechała jako 
druga i zajęta jeden spośród trzech pozostałych domków. Po jakimś czasie 
nadciągnęła rodzina Pawlaków, która zajęła wolny domek znajdujący się najdalej 
od domku Kargulów. Rodzina Ślimaków przyjechała jako ostatnia, nie miała więc 
wyboru i zajęła jedyny wolny domek, który nie byt trzecim domkiem licząc od 
lewej, a po prawej stronie mieli Pawlaków za sąsiadów.  
     Pytanie: Przez kogo były zajęte domki, licząc od strony lewej do prawej?  

REBUSY   

Zespół redakcyjny: kółko polonistyczne i informatyczne pod opieką p. D. Łyczko i I. Niedźwiedzkiej 
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