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WYBRALIŚMY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY 

 

19 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wcześniej 

odbyła się kilkudniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci przygotowali plakaty, 

rozdawali ulotki, balony, cukierki i lizaki, by zachęcić do głosowania na swoją osobę.  

Wyniki wyborów są następujące:  

Przewodniczący: 

KAMIL BIERNACKI, kl. VI a 

Z-ca przewodniczącego: 

MATEUSZ GROSZYK, kl. VI a 

Osoby wspomagające prace samorządu: 

PAULINA WSZOŁEK, kl. V a 

JAN KONICZKOWSKI, kl. V b 

KINGA HUS, kl. V b 

Izabela Gil 

 

WYWIAD Z PREWODICZĄCYM SZKOŁY 

Kamilem Biernackim 

 

Jak się czujesz jako przewodniczący szkoły? 

Funkcja, którą pełnię bardzo mi się podoba i daje mi dużo satysfakcji. To dla mnie 

bardzo ważne, że zyskałem poparcie tak wielu uczniów naszej szkoły. 

Czy od początku liczyłeś na wygraną? 

Z uwagi na to, że byłem kiedyś zastępcą przewodniczącego, liczyłem na to, że uczniowie 

mi zaufają. Podczas kampanii dałem z siebie wszystko i . . . stało się.  

 Jakie były Twoje wrażenia po ogłoszeniu wyników? 

O wynikach dowidziałem się od kolegów, gdyż nie było mnie w ten dzień w szkole. Na 

początku nie mogłem uwierzyć, ale jak się to potwierdziło, poczułem wielka radość. 

Czy masz dużo obowiązków jako przewodniczący?  

Na razie nie odczułem nawału, ale czekam na wyzwania.  

Izabela Gil, Ola Krzanowska 
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Z wizytą w MUZEUM 

25 września klasy czwarte brały udział w dniu otwartym Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie. W tym dniu wszystkie ekspozycje udostępnione były zwiedzającym za darmo. 

Główną atrakcją tego wydarzenia był pokaz grupy indiańskiej. Obejrzeliśmy stroje, 

instrumenty, narzędzia i broń indiańską. Indianie - pasjonaci zaprezentowali tradycyjny taniec 

indiański. Wszystkim podobał się ten występ. 

Karolina Sieńko, Ola Langner, Ola Dudycz (; 

 

 

Otrzęsiny 

3 października odbyły się otrzęsiny klas IV, podczas których nasi młodsi koledzy zmierzyli 

się w konkursie plastycznym, quizie, kalamburach oraz zaprezentowali krótki program 

artystyczny swojej klasy. Najzabawniejszym zadaniem okazało się wykonanie karykatury 

swojej pani wychowawczyni. Na zakończenie Czwartacy złożyli uroczyste ślubowanie  

i przeżyli swoją pierwszą dyskotekę szkolną.    

Ola Krzanowska, Kinga Hus 

 

 

 

 NIEZWYKŁY  KONCERT !!!!!   

 

 

6 listopada uczniowie klas czwartych  

i piątych gościli w Szkole Muzycznej  

na koncercie muzyki poważnej  

w wykonaniu uczniów i ich nauczycieli.  

Wysłuchaliśmy utworów granych  

na  fortepianie, wiolonczeli, gitarach, flecie 

poprzecznym, saksofonie, trąbce  

i klarnecie.  

Chociaż nie była to muzyka taka, jaką 

lubimy słuchać na co dzień, to bardzo 

podobała się uczniom naszej szkoły. 

Wykonawcy zachwycili nas przede 

wszystkim swoim talentem, pasją  

i pracowitością. 

       

Ola Krzanowska, Karolina Sieńko, Ola Dudycz 
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Przepis na smaczną i zdrową sałatkę owocową 

  

Składniki: 

2 jogurty truskawkowe 

Banan 

Jabłko  

Winogrona 

Gruszka  

Mandarynka 

Łyżka słonecznika i orzechów   

 

Wykonanie: 

Banany i mandarynki obieramy ze skórek, następnie wszystkie owoce kroimy w dużą kostkę 

i wsypujemy do miski i mieszamy z jogurtem. Następnie dodajemy pestki słonecznika  

i orzechy.  

SMACZNEGO!!! 

Karolina Sieńko, Ola Langner 

Talerzyk pełen owoców 
Pewnego razu było jabłuszko 

Dojrzałe i rumiane, 

miało przyjaciela, 

Przyjaciel zwał się bananem. 

Jabłuszko znało śliwkę , 

A śliwka znała banana. 

Pewnego dnia zapytała:  

- Gdzie jest jabłuszko proszę pana?  

- Z gruszką i z wiśniami.  

- Z tymi wiśniami - bliźniaczkami? 

            

 

Zapisali się na kółko, 

Kółko zdrowego odżywiania, 

Ponieważ gruszka  

Chciała być jak pietruszka. 

Przystąpiła więc do dzieła,  

Przyjaciół ze sobą zabrała, 

Poszła też z nimi nadzieja, 

A gruszka jak zwykle, od niechcenia, 

Wzięła ze sobą coś do jedzenia                                

Sowa Kamila
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Q u i z      Czy   jesteś dobrym przyjacielem ? 

 

1.Czy kiedy kolega zachoruje, pomożesz mu nadrobić szkolne zaległości? 

a) Tak, bo bardzo mi go szkoda. 

b) Mogę mu pożyczyć zeszyty, ale nic poza tym. 

c) Nie, niech radzi sobie sam! 

2.Wyobraź sobie, że robisz zadanie. Kolega podchodzi do ciebie i chce porozmawiać o czymś 

ważnym. Co robisz ? 

a) Ignoruję go. Mam zły humor. 

b) Krzyczę na niego i mówię, że jest wścibski . 

c) Odkładam zadanie i słucham go uważnie. 

3.Twojemu przyjacielowi dokuczają koledzy ze starszych klas. Jak reagujesz? 

a) Pocieszasz go, pomagasz i informujesz o tym nauczyciela. 

b) Idziesz dalej, nic cię to nie obchodzi. 

c) Krzyczysz na starszych kolegów i ich wyzywasz. 

4. Kiedy przynosisz do szkoły cukierki: 

a) Częstujesz wszystkich. 

b) Dajesz tylko kilku osobom. 

c ) Zjadasz wszystkie sam w kąciku. 

5. Trwa przerwa, twoja koleżanka  przypomina sobie, że nie zrobiła zadania… 

a) Dajesz jej odpisać swoje. 

b) Namawiasz ją, by zgłosiła brak zadania nauczycielowi. 

c) Nic nie robisz, bo po co?! To jej problem! 

6. Twój kolega źle się poczuł:. 
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a) Wzywasz na pomoc nauczyciela i panią higienistkę. 

b) Zaprowadzasz go do łazienki i uciekasz, bo boisz się, że zwymiotuje.  

c) Czekasz aż inni mu pomogą. 

WYNIK 

A. Jeśli masz następujące odpowiedzi : 1-a,2-c,3-a,4-a,5-b,6-a to oznacza, że jesteś 

bardzo dobrym przyjacielem. Pomocnym,  koleżeńskim, miłym … Szanujesz innych  

i wiesz jak się zachować. GRATULACJE ! 

B. Jeśli wybrałeś odpowiedzi :  1-b,2-a,3-c,4-b,5-a,6-b to znaczy, że musisz jeszcze 

zastanowić się nad swoim zachowaniem, nie wszystko w tobie jest OK. Lecz masz 

wielki potencjał i masz szansę się poprawić. 

C. Jeśli zaznaczyłeś odpowiedzi : 1-b,2-b,3-b,4-c,5-c,6-c to mamy dla ciebie przykrą 

wiadomość - jesteś niekoleżeński. Twoje zachowanie rani innych. Postaraj się 

poprawić, a na pewno zyskasz wielu przyjaciół… 

Kamila Sowa, Karolina Pawlak 

___________________________________________________________________________ 

Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze! 

 

W drodze do szkoły bądź ostrożny. 

Unikaj skrótów. 

Omijaj miejsca niebezpieczne. 

Unikaj obcych ludzi na drodze. 

Nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy od 

nieznajomego. 

Nie wsiadaj do samochodu, którym kieruje obcy. 

Nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego spaceru od obcego 

Jeśli obcy próbuje zrobić Ci coś złego – wołaj o pomoc! 

 

 

Kiedy światło jest zielone  

Można przejść na drugą stronę, 

A gdy świeci czerwone 

Przechodzenie  zabronione! 

                                                                                                      Kinga Hus, Ola Krzanowska

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&biw=1438&bih=708&tbm=isch&tbnid=RUrpXVWfa0KTyM:&imgrefurl=http://www.kutno.net.pl/?strona=archiwum&id=29695&docid=J0cjpljxEd9MzM&imgurl=http://94.23.222.79/zasoby/newsy/2012/11/16/41066.jpg&w=450&h=250&ei=6c9CUvKSGeHG4gTnoIGADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:159&iact=rc&page=3&tbnh=167&tbnw=301&start=15&ndsp=9&tx=161.68421936035156&ty=96.57894897460937
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CIEKAWOSTKI 

Czy wiesz, że …? 

…największym koniem, jakiego zmierzono 

do tej pory na świecie, był SHIRE urodzony 

w 1846 roku. W wieku sześciu lat mierzył 

216 cm. 

 

…atmosfera składa się z różnych warstw. W najniższej warstwie powietrze przenosi nad 

Ziemią chmury i wykonuje zmiany pogody. 

…największy bałwan, jakiego kiedykolwiek 

ulepiono, miał 22m wysokości. To mniej - 

więcej tyle, ile siedmiopiętrowy budynek. 

.   

…nawet jeśli wybierasz się na gorącą pustynie, nie zapominaj zabrad ze sobą swetra. Chod w 

ciągu dnia temperatura może przekroczyd 40°C, w nocy może spaśd nawet do 0°C. Brrr! 

…koralowce i ukwiały wyglądają jak 

rośliny, ale to tylko pozory. W 

rzeczywistości są zwierzętami. 
 

 

Izabela Gil, Kinga Hus 

HUMOR 

  Jasiu biegnie do babci i krzyczy:  

    - Babciu, babciu a dziadek poszedł 

utopić kota!  

    - Jasiu i bardzo dobrze, ten kot był 

nieuleczalnie chory.  

    - Tak wiem, ale kot już wrócił, a dziadek 

jeszcze nie! 

 

  

Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".  

Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio 

położył się na plecach i trzyma 

nieruchomo nogi w górze.  

- A Ty co?- pyta nauczyciel.  

- A ja jadę z górki… 

 

Dzwoni Jasiu do nauczycielki:  

- Proszę zwolnić Jasia z lekcji.  

- A kto mówi?  

- Moja mama! 

 

                        Małgosia Michna

http://animals.desktopnexus.com/get/358605/?t=k824aipg84qp7i67mgmlrnthi6527a3c5d7c495
http://www.bing.com/images/search?q=koralowce&FORM=HDRSC2#view=detail&id=5C2B8380D4044ACF5BC53B48C7476DF4C7F3D71C&selectedIndex=58
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Moda to twoja sprawa, lecz obejrzyj  nasze propozycje:   

         Ewelina Lisowska                    Martina Stoessel <Violetta>                          Ewa Farna 

            -Na luzie                                    -Marzycielka                                    - rockowo 

                                                

 

I ty możesz wybrać swój styl !!! 

Kamila Sowa i Karolina Pawlak. 

TYLKO DLA DZIEWCZYN!!! 

Kilka pomysłów na weekend: 

1. Zaproś koleżanki na piżama party. 

2. Przymierzajcie sukienki mamy na przykład 

takie jak ta na obrazku nr 2. 

3. Załóżcie szpilki mamy. 

4. Zróbcie sobie makijaż. 

5. Włączcie muzykę, taoczcie i bawcie się  
w gwiazdy. 

6. Zróbcie sobie owocową ucztę 

 
UDANEGO WEEKENDU!!! MYŚLĘ, ŻE SKORZYSTACIE Z NASZYCH WSZYSTKICH PORAD ;-)) 

Ola Jurek

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WhCKPbrSBqVtWM&tbnid=pgcqa_cqV5st3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kozaczek.pl/plotka.php?id=46627&ei=aPmNUt_WLMXVtQaZhYDACg&bvm=bv.56987063,d.Yms&psig=AFQjCNFZo9F5wBThwAT-bOZZThDgO6DjFQ&ust=1385122489297096
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FgukpsY416eiMM&tbnid=K5LhR4ABVdweCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://violetta0147.pinger.pl/p/17&ei=i_qNUrf8HsvIsgaQlICIAg&bvm=bv.56987063,d.Yms&psig=AFQjCNHkM8z8q9LEqFf8Sz8gFX30t_nOkA&ust=1385122766791043


 9 

 

 

 

 

 

 

 


