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KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

24 marca w Krośnieoskiej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla Dzieci odbył się konkurs 
pięknego czytania pod hasłem „Czytam, bo lubię Wiosna”. Brali w nim udział uczniowie klas 
IV krośnieoskich szkół.  

Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Niemiec, Kacper Zajdel, Laura Zep, Emilia Boruta, 
Michał Ginalski i Jakub Chrobak. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie przeczytad 
fragment tekstu z książki Emilii Kiereś pt. „Kwadrans”. Chociaż wszyscy uczestnicy czytali 
pięknie, jury musiało wybrad najlepszych. Weronika Niemiec zajęła II miejsce, a Laura Temp 
otrzymała wyróżnienie. GRATULUJEMY!!! 

 

"Kwadrans" to splot dwóch opowieści. Czas teraźniejszy i przeszłośd wiążą się ze sobą i są  
od siebie zależne. Jednym z bohaterów jest nastoletni chłopiec o imieniu Filip. Wprowadzając się do 
nowego mieszkania znajduje pewien kluczyk służący do nakręcania zegara. Po pewnym czasie 
odnajduje i ten zegar, do którego pasuje tajemniczy przyrząd. Kolejną postacią jest Ludwika. 
Dziewczynka chora na serce i czująca zbliżający się moment odejścia... Jej brat, przyszły zegarmistrz, 
spotyka Zegarmistrza Zegarmistrzów, starca zawiadującego zegarem (sercem) każdego człowieka. 
Chłopak postanawia wykraśd ten "należący" do Ludwiki, naprawid go, a tym samym wyleczyd chore 
serduszko dziewczynki. Niestety takiego przyrządu nie da się zreperowad jak najzwyklejszego 
czasomierza, który nosi się np. na ręku... Każdy z tych bohaterów pomimo tego, że nie zna się 
osobiście (Filip żyje w czasach teraźniejszych, Ludwika i jej brat sto lat wcześniej), wpływa na los nie 
tylko swój, ale i drugiej osoby. Czy Ludwika wyzdrowieje, a Filip będzie mógł zatrzymad odnaleziony 
zegar wraz z kluczykiem? 

Emilia Kiereś urodziła się 12 lutego 1981. Ukooczyła poznaoskie Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny; 
jest absolwentką Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

INNE DZIEŁA EMILII KIEREŚ 

          

Zachęcamy wszystkich do czytania książek tej wspaniałej autorki! 

Kacper Zajdel, Weronika Niemiec 
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VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MITOLOGICZNY – „KLIO 2015” 

24 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs mitologiczny organizowany przez Centrum Edukacji 

Historycznej „KIIO”. W naszej szkole zgłosiło się do niego 32 uczniów klas IV-VI. Każdy uczestnik 

musiał zapoznać się z treścią „Mitologii” Jana Parandowskiego. Test konkursowy składał się z 40 

zadań zamkniętych i 1 zadania otwartego, w którym należało opisać wybranego bohatera 

mitologicznego. 

  Jan Parandowski   

PRZYKŁADOWE PYTANIA Z KONKURSU 
Cudowna tarcza, którą 
Zeus zrobił sobie ze skóry 
kozy Almatei to:  

a) Kaduceusz 
b) Egida 
c) Omfalos 
d) Żadne z 

wymienionych 

 

Apollo był dla Artemidy: 
a) Bratem 
b) Mężem 
c) Synem 
d) Dziadkiem 

 
 
 

Strach przed pająkami 
bierze swoją nazwę od 
imienia królewny, którą 
Atena zamieniła w pająka. 
Jest to: 

e) Arachnofobia 
f) Fresofobia 
g) Alafobia 

h) Brontofobia 
                                                            Weronika Niemiec,  Kacper Zajdel    

Wycieczka do Krakowa 

8 maja klasy IV a i V a pojechały na wycieczkę do Krakowa. Odwiedziliśmy Aqua Park, Fabrykę 

Cukierków CiuCiu oraz piękny krakowski Rynek. 

Wyjazd z Krosna został zaplanowany na 6.30. Wyjechaliśmy punktualnie. Jazda autokarem była 

długa, lecz czas płynął szybko. Około godziny 10 dojechaliśmy do Parku Wodnego  

w Krakowie. Przed wejściem na halę basenową musieliśmy przejść specjalne szkolenie. Wszystkich 

po wejściu na basen opanowało szaleństwo wodne. Zjeżdżaliśmy na zjeżdżalniach, pływaliśmy w 

basenach i korzystaliśmy z licznych innych atrakcji wodnych. Każdy na basenie znalazł coś dla siebie. 

Nam osobiście najbardziej podobała się zjeżdżalnia wodna Tornado oraz Salamandra.  

Po wyjściu z hali basenowej zjedliśmy pyszny obiad w restauracji Sąsiedzkiej. Następnie 

odwiedziliśmy fabrykę cukierków – CiuCiu. Uczyliśmy się wyrabiać własnoręcznie lizaki i mogliśmy 

wykonać własnego lizaka o różnym kształcie. Po naszej wizycie w tej najmniejszej na świecie 

manufakturze cukierków poszliśmy na Rynek. Odwiedziliśmy Sukiennice i Kościół Mariacki. 

Mieliśmy możliwość zakupu pamiątek z Krakowa.  

Wycieczka była świetna! Liczne atrakcje przygotowane przez naszych wychowawców oraz rodziców 

pozwoliły nam się wyszaleć. Teraz pewnie do końca roku szkolnego będziemy grzeczni jak aniołki :D. 

Chcielibyśmy podziękować nauczycielom oraz rodzicom, którzy zajęli się organizacją wyprawy. 

Wspaniale było zawitać do Krakowa w gronie szkolnych kolegów. :D 

Kasia Steliga i Dawid Skrok, kl. V a 



Dwudniowa Wycieczka w Pieniny 

W dniach 7-8 maja odbyła się wycieczka klasy V b w Pieniny.  

 

„Było super!” Krzyknęła zgodnym chórem (prawie) cała klasa 5 b. „Te góry…. I te 

widoki!”, „Najlepsze jest to, że mogłam ten czas spędzić z przyjaciółmi z mojej klasy” 

– twierdzą uczniowie.  

O godzinie 5.30 wyruszyliśmy z Krosna. Pierwszym miejscem do którego dotarliśmy 

był Czorsztyn, skąd przepłynęliśmy gondolami przez jezioro Czorsztyńskie do 

Niedzicy. Tam podziwialiśmy piękny zamek, wspaniałe krajobrazy i niesamowity  

obraz 3D pt. „Moc Żywiołów”, który wykonał artysta Ryszard Paprocki. Na świecie 

są tylko trzy takie obrazy, jeden z nich mieści się w Krośnie w Centrum Dziedzictwa 

Szkła. Później wracaliśmy do Czorsztyna statkiem wycieczkowym. Tam czekała na 

nas niespodzianka, którą był ogromny dmuchany statek (zjeżdżalnia), trampolina 

oraz basen z piłkami.  

Następnym punktem naszej wycieczki była Szczawnica. Czekali tam na nas bardzo 

mili ludzie – właściciele pensjonatu „Gackówka”, w którym mieliśmy nocować. 

Podczas zakwaterowywania się rozgorzała na krótko tzw. „bitwa o pokoje’’, każdy 

chciał mieć najlepszy pokój. Po około trzydziestu minutach zapanował w końcu 

pokój . Później zjedliśmy przepyszny obiadek, a następnie wyruszyliśmy w 

kierunku granicy polsko-słowackiej. Tam znów zachwyciły nas piękne widoki: 

wysokie góry, zielone lasy oraz błoga cisza tych uroczych zakątków.  

W drodze powrotnej zrobiliśmy zakupy i udaliśmy się do naszego pensjonatu na 

odpoczynek, ale nie zamierzaliśmy iść spać zbyt wcześnie. Ciszę nocną 

przesunęliśmy z godziny 21.30 na godz. 01.00! Zapewniam jednak, że byliśmy 

grzeczni   

Następnego dnia spakowaliśmy się i zjedliśmy śniadanko, po czym wyruszyliśmy  

w góry. Wyszliśmy na sam szczyt Wysokich Skałek - 1050 m n.p.m! Była wspaniała 

widoczność. Odsłoniły się nam Tatry oraz inne góry i pasma górskie m.in Trzy 

Korony. Nasza wędrówka trwała ok. 7 godzin. Ostatnią atrakcją był zjazd wyciągiem 

krzesełkowym oraz oczywiście zakup pamiątek i smakołyków kuchni regionalnej, 

czyli oscypków (najlepiej z żurawiną). Późnym popołudniem wróciliśmy do Krosna. 

To była naprawdę udana wycieczka! Dziękujemy za tę wspaniałą wyprawę naszym 

organizatorom i opiekunom – panu Adamowi Charzewskiemu, pani Annie Gaździe, 

pani Katarzynie Jurek – oraz naszym rodzicom. 

Kamila Sowa 



Wycieczka do Rymanowa Zdroju 

18 maja 2015 roku klasa IV b wyruszyła na pieszą wycieczkę do Rymanowa Zdroju. Na 

początku odwiedziliśmy Haczów i zwiedziliśmy XIX wieczny kościół. 

 

Następnie przewodnik pokazał nam Źródełko „Bełkotka” w Iwoniczu 

Zdroju.  

Później mieliśmy 10 min. na zakupienie pamiątek. 

Przeszliśmy koło Orlika i skręciliśmy na zielony szlak. Przez chwilę szliśmy lasem, a potem 

naszym oczom ukazała się piękna łąka. 

 

Później była przerwa, podczas której zjedliśmy kanapki. Nie mogliśmy iśd dalej przez las, 

ponieważ wycinano drzewa i nie mielibyśmy takich widoków. Musieliśmy obejśd go, żeby 

dojśd do Rymanowa Zdroju. Następnie szliśmy leśną ścieżką, która doprowadziła nas do 

Rymanowa Zdroju, gdzie udaliśmy się do Domu Wczasów Dziecięcych. Tam piekliśmy 

kiełbaski i piliśmy herbatę. Po poczęstunku zagraliśmy w piłkę nożną. Wróciliśmy do domu w 

bardzo dobrych nastrojach. 

Kacper Zajdel i Weronika Niemiec. 

Pomoc Paweł Przybysz. 



PODBIERANIEC 
Podbieraniec to fantazyjna fryzura z trzech warkoczy splatanych  w poprzek i zakooczonych 
jednym grubym warkoczem spływającym po ramieniu. Uczesanie to robi niezwykłe wrażenie 
i pasuje zarówno na co dzieo jak i na wyjątkowe okazje.  
Instrukcja: 

1. Dokładnie rozczesujemy włosy . 
2. Włosy dzielimy na trzy części i z każdej robimy warkocz podbierając włosy od góry 

głowy. 
3. Kiedy dojdziemy już do ucha, kooczymy podbierad włosy  i z wszystkich  robimy 

warkocz, który na dole zawiązujemy gumką. 
GOTOWE! 

Pisała: Aleksandra Dudycz, Wykonała: Aleksandra Langner, Modelka:  Aleksandra Starzycka, Fotografowała: Alicja Stopkowicz 
 

 

PRZEPIS  

Ciasto biszkoptowe z truskawkami i galaretką   

 

Temperatura pieczenia: 170
o
C Czas pieczenia: 30 min.                 

 

SKŁADNIKI                                                                                                                                          

Ciasto : 1 szkl. mąki pszennej  1/2 szkl. cukru 4 jajka 

1/2łyżeczki proszku do pieczenia                

Krem : 500 ml śmietany kremówki , 250 g serka mascarpone , 3 łyżki cukru pudru , kilka kropli 

aromatu waniliowego , 2 śmietan - fix'y (opcj.)                                                                              

Poncz: 1/2szkl. przegotowanej wody, sok z cytryny, rum, cukier do smaku  

Przygotowanie                                                                                                                                 
Ciasto. Białka ubić, dodać cukier, po 1 żółtku i na końcu po trochu mąkę z proszkiem do pieczenia. 

Piec w temp. 170 C ok. 30 min.                                                                                                        

Krem. Kremówkę ubić, dodać cukier i lekko wymieszać z serkiem i opcjonalnie ze śmietan-fix'em. 

Poncz. 1/2szkl. przegotowanej wody wymieszać z sokiem cytrynowym i z rumem. Posłodzic do 

smaku.                                                                                                                                             

Złożenie ciasta. Na upieczony, ostudzony i nasączony ponczem biszkopt wyłożyć krem, położyć 

truskawki i zalać tężejącą galaretką np. truskawkową (wykonac wg przepisu na opakowaniu).                                                                                          

Smacznego!  

Małgosia Michna, Ola Dudycz 

 



C i e k a w o s t k i  

Słońce stanowi 99,8% masy całego Układu Słonecznego  

Dla ciekawskich jest to 1,989,100,000,000,000,000,000,000,000,000 kg!  
Spróbujcie odczytać tą kosmiczną liczbę. 
 
Wydrukowane muszle 3D dla krabów pustelników!  
Kraby Pustelniki są skorupiakami, które swoje 
schronienie otrzymują z porzuconych 
ślimaczych muszli, kamieni czy nawet śmieci 
wyrzucanych przez ludzi. Japoński projektant 
Aki Inomata stworzył niezwykłe dzieło. Przy 
pomocy drukarki 3D wydrukował krabom 
stylowe i prześliczne domki. Zobaczcie jeden z 
nich. Czy nie jest śliczny? 
  

Najdroższy pies na świecie kupiony za 2 mln dolarów! 
Chiński milioner, który jest miłośnikiem psów wydał na kupno czworonoga, aż dwa miliony dolarów. 
Taki koszt pokrywa się z zakupem luksusowego domu z basenem bądź kilku sportowych aut!  
Tak drogą rasą jest czerwony mastif tybetański, który w Chinach jest wyznacznikiem wysokiego statusu 
społecznego i prestiż. 

 

Małgosia Michna, Ola Langner 

Wiosna 

Nad głowami -; śnieżny błękit, 
pod stopami zieleo śnieżna. 
Płyną chmury jak piosenki, 
białe chmury - kłębki pierza! 
Ptak jak ziemi szara grudka, 
na błękicie chwali wiosnę. 
Skowronkowa płynie nutka, 
najpiękniejsza z wszystkich piosnek. 
Zima, zima - biała księga, 

 

 

 

 

moc radości i zachwytów ... 
Lecz po nowy tom już sięgasz 

„Wiosna tytuł”. 

             

Maria Charzewska, Katarzyna Kędra

 

http://2.bp.blogspot.com/-FRjae10LpjU/VPym5bqNqII/AAAAAAAALQY/xUFDGXIehmI/s1600/thailand_web.jpg


ŁAMIGŁÓWKI 

Przejdź labirynt. 

 

 

 

 

 

Rozwiąż rebusy 

 

     

                                    Weronika Niemiec, Kacper Zajdel 

 
TENIS ZIEMNY W NASZEJ SZKOLE 

  W naszej szkole odbywają się zajęcia z tenisa ziemnego, prowadzone przez panią 
Bernardettę Juszczyk. 
Uczestnicy zajęd z klas III i IV spotykają się 
w środy o godz. 14:20 i 15:10.  
Na tenis warto chodzid, ponieważ można: 
- zażyd dużo ruchu 
- rozwijad swoje zainteresowania 
- zdobywad nagrody w konkursach 
- trzymad dobrą formę 
Ponadto podczas gry w tenisa pracują każde 
partie mięśni: ud, ramion, klatki piersiowej, 
brzucha. 
Naprawdę warto uprawiad ten sport!!! 

 

Paweł Przybysz 
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HUMOR        

Na lekcji pani nauczycielka kazała wszystkim uczniom powiedzieć jakiego zwierzaka mają w domu. 

Doszło do Jasia, nauczycielka spytała: 

-Jasiu jakie masz zwierzątko w domu ?  

 A Jaś na to: 

-Kurczaka w zamrażalniku  

;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)   ;-) ;-) ;-)     ;-) ;-) ;-) 

Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących w Afryce - mówi nauczycielka. 

- Dwie małpy i trzy słonie 

;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;- 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze 

                                    

Na lekcji geografii: 

 Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa - mówi nauczycielka. 

 A przed południem z kim graniczyło? – dopytuje się Jaś. 

AVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAVAVAVAVAVAVVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 

 Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni? 

 Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzid... 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

 Jasiu, czy to prawda, że Twój dziadek stracił język podczas wojny? 

 Prawda. 

 A jak to się stało? 

 Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 Ojciec do Jasia: 

 Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, co do ciebie mówi. 

 Ale tato... 

 Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to osiągnąć. 

;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0  

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Katarzyna Półchłopek, Daria Domin, Marcelina Janiec 



 

 

MODA WIOSNA 2015 

Ta wiosna powinna byd ciepła i kolorowa, dlatego warto ubrad się w ubrania w kwiaty oraz przewiewne butki: 

          

Aktualnie modne są kwiaty. Gdzie się nie obejrzysz tam zobaczysz je albo wyrastające z ziemi albo z 

bluzek, kurtek, butów, spodni i sukienek. Bardzo odpowiada nam ten motyw, ponieważ jest wesoły, 

optymistyczny i wprawia w dobry nastrój. Sprawia, że świat tętni życiem!!! :D                                                

                                                                                                                                                    Karolina  Pawlak 

KOMIKS 

 

 

 


