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Pobyt na Zielonej Szkole  

     

Dzień Babci i Dziadka 

               



ZIELONA SZKOŁA  

9 grudnia 2013 roku klasy czwarte wyjechały do Rymanowa Zdroju na Zieloną (a skoro spadł tego 

dnia bardzo gęsty śnieg, to  może bardziej Białą) Szkołę. W Domu Wczasów Dziecięcych spędziliśmy  

5 niezwykłych dni.  Uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach o tematyce regionalnej, były 

organizowane liczne konkursy, takie jak: festiwal śmiesznych fryzur, bal przebieraoców, randka  

w ciemno, konkurs taoca, konkurs plastyczny, wybory miss i mistera turnusu, a jednego dnia 

robiliśmy aniołki z masy solnej, które w dzieo wigilii klasowej wręczyły nam nasze panie. Poza tym 

codziennie odbywała się dyskoteka. Chodziliśmy także na spacery po mieście, mimo że były 

utrudnione śliskim chodnikiem pokrytym lodem. 

Panie wychowawczynie były bardzo miłe, uczyły nas taoców integracyjnych, piosenek o Rymanowie 

Zdroju i kolęd. 

Do szkoły wróciliśmy 13 grudnia po południu. Każdy uczestnik w ostatnim dniu pobytu otrzymał 

dyplomy za udział w konkursach i zabawach. Rekordziści zebrali ich nawet po kilkanaście.  

Wyjazd do Rymanowa Zdroju bardzo nam się podobał i jeszcze długo będziemy go wspominad! 

Karolina Sieoko 

 

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  

14 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Dzieo Babci i Dziadka. Uczniowie klas IV-VI zaprosili na tę 

uroczystośd swoich kochanych Dziadków. Odbył się spektakl teatralny, w którym wystąpili uczniowie 

klas IIa i IIIb. Po przedstawieniu zaprosiliśmy naszych Gości do klas na poczęstunek. Dzieci wręczyły 

swoim Babciom i Dziadkom wykonane przez siebie laurki. Wszystkim podobało się zarówno 

przedstawienie, jak i spotkanie w klasach. Przyjęcie było naprawdę udane.  

                                                                                                                Ola Langner, Ola Dudycz 

Wyniki klasyfikacji  
 

17 stycznia zakooczył się I semestr roku szkolnego 2013/2014. 
Prezentujemy listę uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w poszczególnych klasach IV–VI. 
 
Klasa IV a                Klasa IV b 
Olga Krzysztof 5,18                                                      Julia Jaracz 5,09 
Dawid Skrok    5,18                                                      Anna Kościółek 5,09 
Katarzyna Steliga  5,18  
 
Klasa V a                Klasa V b  
Izabela Stasik 5,0                                                          Izabela Gil 5,09 
                             Maria Grochmal  5,09 
                                                                                         Zuzanna Kolanko  5,09 
Klasa VI a  
Kamil Biernacki 5,33 
Emilia Cyrkiel     5,33 

Ola Krzanowska 



ZDROWIE 

Przed dentystą …  

Pewnie chcesz uciec przed próchnicą,  
ale też przed bólem i strachem o siebie, 
Kto Ci pomoże teraz w potrzebie? 
Jest taka osoba dobra i miła,  
która wielu ludzi sobą zachwyciła. 
,,Pani stomatolog” - jak to pięknie brzmi,  
pomoże wszystkim -  i Tobie, i Mi.  

Czego się boisz/kiedy się stresujesz Jak temu zapobiec  

Dźwięku wiertła Zatkaj uszy. 

Dziwnych zapachów Przed wyjściem popsikaj się perfumami. 

Bólu  Weź głęboki wdech i staw czoło cierpieniu.  
Myśl o swoich pięknych zębach. 

Gdy długo oczekuję na swoją kolej Przed wyjściem wypij kubeczek melisy. W czasie 
oczekiwania myśl o czymś miłym. 

UWAGA! NIEKTÓRYCH rad nie trzeba traktowad poważnie! 

                                                                                             Kamila Sowa, Karolina Pawlak, Małgosia Michna 

Odporność  na szóstkę!!! Co jeść, aby nie chorować.  

Wczesna wiosna to okres, w którym nadal nietrudno o przeziębienie. Sprawdź, jak wzmocnić 

swój organizm, by uniknąć infekcji. 

* Zjadaj na kolację kanapkę z czosnkiem albo dodaj go do gorącego mleka i wypij przed snem - 

zmobilizujesz system obronny do walki z chorobą. Zawarta w czosnku allicyna działa 

przeciwbakteryjnie i niszczy wiele wirusów powodujących przeziębienie. By pozbyd się zapachu 

czosnku, zjedz jabłko, żuj natkę pietruszki lub wypłucz usta sokiem z cytryny. 

* Jedz często owoce, suszone morele, migdały czy pestki dyni. Zastąpią słodycze i cię wzmocnią. 

* Dodawaj do sałatek, zup i kanapek natkę pietruszki i rzeżuchę. 

* Posypuj potrawy kiełkami pszenicy, ziarnami słonecznika lub siemieniem lnianym. Przyśpieszają one 

tempo wytwarzania cytokin - cząsteczek mobilizujących układ odpornościowy do lepszej pracy.  

* Pij 2 litry płynów dziennie, żeby nawilżyd śluzówki. Przegrzane kaloryferami powietrze wysusza 

śluzówkę nosa i gardła, a wtedy staje się ona podatna na zakażenia bakteryjne.  

* Codziennie jedz jogurt. Zawiera dobre bakterie, które mobilizują do pracy komórki obronne 

znajdujące się w przewodzie pokarmowym. Zwiększają w ten sposób ilośd przeciwciał walczących z 

wirusami. 

Małgosia Michna 

Cześd! Jestem Fluorek, ząbek 

Fluorek. Pracuję z panią 

stomatolog od dawna...Czego się 

boicie u dentysty? Dźwięku 

wiertła, dziwnych zapachów, 

bólu itp.? Spójrzcie na tabelkę   

 



CZY wiesz, że…???                                                  Przygotowały: Kinga Hus, Izabela Gil

CIEKAWOSTKA I 

 Czy wiecie, że muchołówki potrafią liczyd? 

Kiedy owad dotknie włoska na krawędzi  

liścia po raz pierwszy, pułapka nadal jest 

otwarta. Jeśli jednak zrobi to po raz drugi, 

pułapka się zamyka! 

 

CIEKAWOSTKA II 

Czy wiecie, że mumia była umieszczana 

wewnątrz kilku drewnianych trumien, które 

wkładano do dużego kamiennego pojemnika, 

nazywanego sarkofagiem. 

 

 

CIEKAWOSTKA III 

Czy wiesz, że samica albatrosa składa tylko 

jedno jajo na dwa lata. Rodzice opiekują się 

pisklęciem przez 10 miesięcy, dopóki mały 

albatros nie nauczy się sam latad. 

 

CIEKAWOSTKA IV 

Czy wiecie, że naukowcy hodują szympansy, 

makaki i tamaryny, na których testują nowe 

leki. Niektórzy ludzie twierdzą, że trzeba to 

robid, by mied pewnośd, że są bezpieczne dla 

ludzi. Inni zaś uważają, że to okrutne i trzeba z 

tym skooczyd. 

                                            

MAKAKI          TAMARYNY     SZYMPANS

 

KRZYŻÓWKA 
1. Gra na tym instrumencie   

jest obowiązkowa od IV klasy.                                                                               

2. Największe źródło informacji. 

3. Każdy uczeo ma go w dzienniku. 

4. Imię Łukaszewicza. 

5. Przedmiot mierniczy potrzebny 

 na geografię. 

6. Gryzoo podobny do myszy. 

7. Pora roku trwająca do 21 marca. 

8. Słynne Oko z Zakopanego. 

9. Bez niej nie byłoby życia. 

10. Stolica Polski. 

11. Rozpoczyna się po przerwie. 

 

Karolina Sieoko 
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ZAGADKI 
 

 

Czarno-biały ptak 

po łące spaceruje.                   

Lubi stać na jednej nodze, 

żabki konsumuje. 

 

 

 

 

Gdy komputer się 

zawiesi, zatnie lub 

zepsuje, ten pan szybko 

go naprawi 

i zaprogramuje. 

 

Gdy miejski autobus 

przejeżdża ulicą,                   

możesz go zobaczyć 

- jest za kierownicą. 

 

Na placu lub rynku 

siedzi sobie pani. 

Przed nią stoją kosze  

z pięknymi kwiatami. 

 
Syty i zadowolony, 
 głośno pomrukuje. 

 Lubi mleko, łapie myszy,  

zły pazurki pokazuje.  

                              

                                                                                                                                 

 

 

Natalia Rączka  

 

Zgadnij, kto jest na zdjęciu ??? 

(podpowiedź: Jest to uczeo naszej szkoły)  

……………..………………………………………………. 

                                               Ola Krzanowska 

QUIZ   WIEDZY 

1. Jakie imiona nadaje się dzisiaj cyklonom? 

A) Imiona męskie i kobiece 

B) Imiona kwiatów 

C) Nazwy miast 

 

 

2. Gdy lodowiec schodzi z góry, niesie ze 

sobą kawałki skał obłupanych ze szczytów. 

Te szczątki znoszone przez lodowiec noszą 

nazwę:  

A) Żłobów 

B) Gruzowisk lodowcowych 

C) Cyrków lodowcowych 

 

3.  Największy znany wybuch wulkanu miał 

miejsce w 1883r. w Indonezji. Wybuch 

Krakatau mógł byd słyszany na odległośd: 

A)  5 000km 

B)  1  000km 

C)  300km 

 

                                 Izabela Gil, Kinga Hus 
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OWOCOWE MUFFINKI       

                                                                         

 

QUIZ: Sprawdź ODPOWIEDZI  

1. – A,  2. – B,   3. - A 

Muffinek jest wiele rodzajów, ale te są 

najpyszniejsze i bardzo zdrowe.  

Takie owocowe uderzenie przyda się nam na 

drugie śniadanie ;) 

Składniki na 12 sztuk muffinek: 

225 g mąki pszennej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 duże jajka 

50 g masła, roztopionego 

175 ml mleka 

100 ml płynnego miodu (dałam mniej, po prostu 

posłodziłam do smaku) 

140 g jagód lub borówki amerykańskiej 

58 g suszonych żurawin 

140 g rodzynek, najlepiej sułtanek 

140 g pokrojonej suszonej moreli 

1 łyżeczka startej skórki z pomarańczy 

1 łyżeczka cynamonu 

 

W naczyniu wymieszać suche składniki: mąkę z 

proszkiem do pieczenia. W drugim naczyniu 

mokre: delikatnie roztrzepać jajka, wlać 

roztopione masło, mleko, miód  

i wymieszać. Mokre składniki przelać do 

suchych, dodając pozostałe składniki, 

wymieszać szybko i byle jak, tylko do 

połączenia się składników, by rozbić grudki 

mąki. 

Przygotować formę na 12 muffinek, wyłożyć 

papilotkami. Gotową miksturę nakładać do 

foremek. Piec około 20 - 25 minut w 

temperaturze 180 stopni. SMACZNEGO  

                                                                                                   Ola Krzanowska                                       

MĄDROŚĆ  ZNAJDUJE SIĘ W KSIĄŻKACH. . . 

‘’Most do Terabithii’’           

 

Książka ta opowiada  

o chłopcu, który poznał 

pewną dziewczynę. Chodzili 

razem nad strumyk i za 

pomocą liny przedostawali 

się na drugi brzeg. Pewnego 

dnia, gdy on pojechał do 

muzeum, ona poszła nad 

rzeczkę sama, a lina urwała 

się…  

 

przygotowała: Izabela Gil 

„Opowieści z Narnii’’ 

 

W przepięknej, a za razem 

magicznej, krainie Narnii 

doszło do ogromnej bitwy, w 

której uczestniczyły 

wszystkie centaury, fauny, 

gryfy i inne stworzenia 

tamtego świata. 

 Niespodziewanie okazuje  

się, że są dwie krainy 

Narnii… 

  

‘’ Biały Kieł’’ 

 

Ta książka opowiada o życiu 

wilka. Najpierw, gdy był mały, 

znaleźli go Indianie, później 

wykorzystywano go do walk. 

Bił się – gryząc – z innymi 

psami. Dopiero gdy został 

ranny, właściciel poniósł karę 

za to, że organizuje nielegalne 

walki zwierząt. Biały Kieł trafił 

do bardzo miłego, młodego 

mężczyzny, który go oswoił i 

wyleczył z ran, ale to jeszcze 

nie koniec tej historii… 



HUMOR 

 

1.Na plastyce dzieci miały narysowad rysunek. Pani 

podchodzi do Jasia i się pyta: 

- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?  

 

- Nieprawda, narysowałem Małysza! 

- A gdzie on jest ? 

- Poleciał… 

2. Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Paoska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 

3. Nauczyciel pyta Jasia : 

- Jasiu ,jakie jest twoje hobby?  

- A co to jest? 

- Hobby to coś ,co najbardziej lubisz. 

- A……to zupa grzybowa. 

 

4.Na lekcji historii nauczyciel zwraca                                                                                   

 się do uczennicy , która ziewa:                               

- Co panna robiła w nocy?                                    

- Czytałam.                                   

- A co czytałaś?                          

- Książkę do historii.               

- To może opowiesz nam V rozdział? 

- Właśnie na tym zasnęłam.     

         

 

 

5.Na lekcji przyrody pani pyta Jasia: 

 -Jasiu, co myślisz o jaskółkach?       

-To bardzo mądre ptaki.  Odlatują do 

ciepłych krajów, gdy tylko zacznie się rok 

szkolny. 

 

Kinga Hus 

Skład redakcji: Aleksandra Krzanowska, Izabela Gil, Kinga Hus, Natalia Rączka, Kamila Sowa, 

Karolina Sieńko, Aleksandra Jurek, Karolina Pawlak, Aleksandra Dudycz, Małgorzata Michna, 

Aleksandra Langner, Alan Jefimow, Jakub Kędzierski, opiekun: Anna Gazda. 

                                



PLOTKI i Ty . . . 

Martina Stoessel <Violetta> reklamuje 

zegarki! 

Gwiazda serialu ,,Violetta” Martina 

Stoessel reklamuje zegarki. Jednakże nie 

mogło zabraknąd. . . jej kochanego 

wianuszka!!! Niezależnie od tego, co 

reklamuje, zawsze wychodzi obłędnie!   
Honey: Gwiazda oceniła szafę jako       

,,Mój mały kawałek nieba”.                        

To tylko połowa jej skarbów !!! 

                                          

 

W roku 2013 Miley Cyrus ścięła włosy. 

Teraz ty oceo jej przemianę!                                                   

(Zaznacz) Moim zdaniem lepiej        

wygląda teraz/wyglądała wcześniej. 

Kamila Sowa Karolina Pawlak 

Wiosenna moda   (przygotowały: Kamila Sowa, Karolina Pawlak) 

Dziś wzorujemy się Lodovicą Comello. Znacie ją pewnie z serialu ,,Violetta”, ale jest ona również 

solistką. Jej album ,,Universo” znany jest na całym świecie.         

             

Czerwona 

bluzeczka,           

lekka i wygodna 

Czarne bolerko, 

Idealne na  delikatny 

wietrzyk 
Spodnie moro, 

Ciepłe a zarazem przewiewne 

Czarne butki, 

Pasują do bolerka, 

I w ogóle do całego ubioru  
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