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Witamy ponownie! 
Mamy nadzieję, że czekaliście z niecierpliwością na nasz nowy numer gazetki… 

                                                   

 
           
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A co tym razem w numerze? 

 
• Wydarzenia ostatnich miesięcy 
• Nasze sukcesy i osiągnięcia w nauce 
• Zdrowe odżywianie ucznia 
• Wywiad z Panią pielęgniarką  
• Kącik przyrodniczy-Koty 
• Kącik plastyczny-wiosenny kwiatek 
• Na wesoło… 
• Sondaż: „Dlaczego nie lubię poniedziałku?” 
• Krzyżówka z nagrodami 

 



To już za nami… 
 

Grudzień 2013 
 

W tym magicznym miesiącu mieliśmy wspaniałe 
mikołajki, organizowaliśmy klasowe wigilie oraz jasełka 
szkolne. 
Jak nakazuje tradycja - złożyliśmy wszystkim 
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz naszym 
kolegom serdeczne życzenia. 
W klasach rozbrzmiewał śpiew najpiękniejszych, 
polskich kolęd…. 
Koło teatralne oraz chór szkolny przygotował 
bożonarodzeniowe jasełka. 

 
 

 
                                           

 
 

 
 

                            
 
 



  Styczeń 2014                            
Wszyscy z zapałem i nowymi 
postanowieniami powitaliśmy Nowy Rok! 
Zbliżał się koniec I semestru, a to dla nas 
burzliwy czas! 
Ostatnie sprawdziany, poprawki ocen, 
uroczyste zebrania z rodzicami…. 
Klasy młodsze przygotowały pod opieką 
wychowawców występy i poczęstunek dla 
rodziców w swoich salach. 
Teatrzyk najmłodszych pod opieką Pani 

Edyty Pantol oraz klasy Ib oraz IIIb powitały rodziców 
przedstawieniem w sali korekcyjnej. Były to jasełka na wesoło. 
Diabełki i Aniołki stoczyły odwieczną walkę… 

 Oczywiście dobro zwyciężyło! 

 
 
Luty 2014 

W końcu zasłużona nagroda - zabawa 
karnawałowa, walentynki i ferie 
zimowe! 

 
Trzeba przyznać, że pomysły na strój 
karnawałowy były w tym roku bardzo ciekawe, a niektóre wręcz 
oryginalne! 
Miło było otrzymać wyróżnienie na forum całej szkoły! 
To docenienie naszego trudu włożonego w przygotowanie 
stroju i jego prezentację! 
 
Samorząd szkolny zaskoczył nas równie 
mile! 
Czerwona poczta walentynkowa, czerwone 
stroje uczniów 14 lutego i walentynkowy 
wystrój klas pełen serduszek i serdecznych 
życzeń, to u nas coś nowego!                         
 
Dziękujemy za super zabawę! 



Marzec 2014 
                                       
 
Wróciliśmy po feriach cali zdrowi i wypoczęci, choć każdy 
miał niedosyt śniegu w tym roku! O sankach musieliśmy 
zapomnieć! 
 
Za to igrzyska w Soczi przysporzyły nam wiele 
wspaniałych wrażeń. Jesteśmy dumni z polskiej 
reprezentacji! 
 
 
 
 
Teraz czekamy na Pierwszy Dzień Wiosny!  
Wydaje się jednak, że Ona już do na przyszła. 
W ogródkach i w parkach zakwitły: przebiśniegi, śnieżyce, 
krokusy, cebulice, zawilce a nawet żonkile. 
Przyleciały do nas skowronki i szpaki! 
Koniecznie wybierzcie się na spacer! 
 
 

  
 
 



 
                          NASZE OSIĄGNIĘCIA 
 
 Tylko w tym numerze gazetki -  nasza  „Magiczna Lista”… 
Mamy się czym pochwalić! 
 

KONKURSY WOJEWÓDZKIE  

Finalistka I stopnia 
Finalistka II stopnia 
Finalistka II stopnia 
Finalistka II stopnia 

Interdyscyplinarny Konkurs ”Disce Puer Junior” 
Interdyscyplinarny Konkurs ”Disce Puer Junior” 
Interdyscyplinarny Konkurs ”Disce Puer Junior” 
Interdyscyplinarny Konkurs ”Disce Puer Junior” 

Wiktoria Chort 
Agata Klimczak 
Maria Nukui 
Zuzanna Kotarba 

Finalistka I stopnia Interdyscyplinarny Konkurs „Być Kimś” Zuzanna Kotarba 

 
KONKURSY POWIATOWE / MIĘDZYSZKOLNE 

1 miejsce 
2 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 

Powiatowy konkurs „Pożeracze książek”- kat. klas 4  
Powiatowy konkurs „Pożeracze książek”- kat. klas 5 
Powiatowy konkurs „Pożeracze książek”- kat. klas 6 
Powiatowy konkurs „Pożeracze książek” 

Weronika Ożga 
Aleksandra Noskowicz 
Wiktoria Chort 
Agata Klimczak 

Wyróżnienie 
Wyróżnienie 
Wyróżnienie 
wyróżnienie 

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

Bartłomiej Robak 
Wiktoria Chort 
Kalina Rychłowska 
Alicja Rychłowska 

2 miejsce 
Wyróżnienie 
wyróżnienie 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” 

Julia Biniakiewicz 
Zofia Fedoruk 
Hanna Pantol 

3 miejsce 
3 miejsce 
4 miejsce 
5 miejsce 
3 miejsce 
5 miejsce 
5 miejsce 
3 miejsce 
4 miejsce 

Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – rzut piłką lekarską 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – rzut piłką lekarską 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – rzut piłką lekarską 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – rzut piłką lekarską 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – bieg 300 m 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – bieg 300 m 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – bieg 300 m 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – bieg 600 m 
Lekkoatletyczne Zawody Sportowe – skok w dal 

Michał Gan 
Julia Warchał 
Izabela Zaborowska 
Jakub Eustachiewicz 
Filip Noskowicz 
Weronika Ożga 
Oliwia Pindral 
Jerzy Kieras 
Weronika Ożga 

3 miejsce Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej Zuzanna Kotarba 
 „ZDolny Ślązaczek” Wiktoria Chort 
1 miejsce 
Wyróżnienie 
wyróżnienie 

„Podróże w literaturze” 
„Podróże w literaturze” 
„Podróże w literaturze” 

Jagoda Sawicka 
Kalina Rychłowska 
Kajetan Hurkot 

1 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
3 miejsce 
Wyróżnienie 
Wyróżnienie 
Wyróżnienie 
wyróżnienie 

Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 
Gminne rady na odpady 

Antoni Krzosa 
Alicja Rychłowska 
Agata Klimczak 
Natalia Śręba 
Julia Biniakiewicz 
Paweł Skomiał 
Kalina Rychłowska 
Łukasz Borkusz 
Michalina Fałdzińska 

2 miejsce „Żyj tenisowo- graj kolorowo” Aleksy Czajkowski 
3 miejsce 
 
3 miejsce 

Turniej Tenisa Stołowego 
 
Turniej Tenisa Stołowego 

Jerzy Kieras, Patryk Piksa, 
Andrzej Roszak 
Natalia Kaczmarczyk, Natalia 
Gulbicka, Agata Klimczak 

1 miejsce My first Mini Project Wiktoria Chort, Zuzanna 
Kotarba, Wojciech Roman 

1 miejsce 
3 miejsce 

Razem tworzymy lepszy Internet- kat. Klas 1 – 3 (praca plastyczna) 
Razem tworzymy lepszy Internet- kat. Klas 1 – 3 (praca plastyczna) 

Alicja Rychłowska 
Karolina Krzosa 

2 miejsce 
3 miejsce 

Razem tworzymy lepszy Internet- kat. Klas 4 – 6 (praca graficzna) 
Razem tworzymy lepszy Internet- kat. Klas 4 – 6 (praca graficzna) 

Patrycja Kociumbas 
Zuzanna Kotarba 

KONKURSY SZKOLNE 



1 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
wyróżnienie 

Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 
Szkolny konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” 

Weronika Ożga 
Wiktoria Zych 
Alicja Rychłowska 
Kalina Rychłowska 
Hanna Pantol 
Aleksandra Płonka 
Oliwia Potrzebowska 

1 miejsce 
3 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
1 miejsce 
3 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
3 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
1 miejsce 
1 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
2 miejsce 

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl. 2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl. 2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl.4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 2 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 600 m- kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 600 m – kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl.4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl. 4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl.4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.4 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- rzut piłeczką palantową – kl.6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl.6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- skok w dal – kl. 6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 60 m – kl.6 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Międzyklasowe- bieg na 600 m – kl. 6 

Mateusz Fiedorowicz 
Michalina Fałdzińska 
Dominia Niedzielska 
Mateusz Fiedorowicz 
Alicja Cygal 
Dominika Niedzielska 
Dominia Niedzielska 
Wiktoria Wołoszczuk 
Jakub Hołda 
Weronika Ożga 
Filip Noskowicz 
Filip Noskowicz 
Arkadiusz Borowiecki 
Andrzej Roszak 
Filip Noskowicz 
Przemysław Chwiałkowski 
Amelia Wasielewska 
Amelia Wasielewska 
Przemysław Chwiałkowski 
Natalia Kaczmarczyk 
Natalia Kaczmarczyk 
Patryk Piksa 
Patryk Piksa 
Michał Gan 
Michał Gan 
Michał Gan 

1 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
3 miejsce 
4 miejsce 
5 miejsce 

Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 
Szkolny Konkurs Tenisa Stołowego 

Jerzy Kieras 
Natalia Kaczmarczyk 
Natalia Gulbicka 
Patryk Piksa 
Andrzej Roszak 
Maja Pietkiewicz 
Patrycja Kociumbas 
Wojciech Roman 

1 miejsce 
2 miejsce 
2 miejsce 

Międzynarodowe kolędowanie 
Międzynarodowe kolędowanie 
Międzynarodowe kolędowanie 

Patryk Ciesielski 
Weronika Ożga 
Jerzy Kieras 

1 miejsce 
1 miejsce 
3 miejsce 
3 miejsce 

„Baśnie braci Grimm- konkurs plastyczny dla klas 1 – 3” 
„Baśnie braci Grimm- konkurs plastyczny dla klas 1 – 3” 
„Baśnie braci Grimm- konkurs plastyczny dla klas 1 – 3” 
„Baśnie braci Grimm- konkurs plastyczny dla klas 1 – 3” 

Zuzanna Suchodolska 
Zofia Fedoruk 
Paweł Skomiał 
Alicja Rychłowska 

1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
1 miejsce 
1 miejsce 
1 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 

„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 4 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 4 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 4 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 6 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 6 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 6 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 6 
„Bracia Grimm i ich baśnie” – kl. 6 

Remigiusz Foks 
Patrycja Kociumbas 
Krzysztof Piskorski 
Delia Boni 
Julia Warchał 
Wiktoria Chort 
Maria Nukui 
Aleksandra Brzyska 

1 miejsce 
2 miejsce 
wyróżnienie 
1 miejsce 
3 miejsce 

„Kramik z wierszami”- konkurs recytatorski – kl. 1 – 3 
„Kramik z wierszami”- konkurs recytatorski – kl. 1 – 3 
„Kramik z wierszami”- konkurs recytatorski- kl. 4 - 6 
„Kramik z wierszami”- konkurs recytatorski kl. 4 – 6 
„Kramik z wierszami”- konkurs recytatorski kl. 4 - 6 

Alicja Rychłowska 
Wiktoria Zych 
Zuzanna Suchodolska 
Bartłomiej Robak 
Agata Klimczak 

1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 

Konkurs plastyczny „Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 1 – 3 
Konkurs plastyczny „Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 1 – 3 
Konkurs plastyczny „Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 1 – 3 
Konkurs plastyczny Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 4 – 6 
Konkurs plastyczny Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 4 – 6 
Konkurs plastyczny Św. Maksymilian w Grodnie”- klasy 4 – 6 

Alicja Rychłowska 
Aleksandra Wolf 
Michalina Fałdzińska 
Maria Nukui 
Szymon Szumigała 
Patrycja Kociumbas 



 

Tak jak w poprzednich latach ... 
 

Stypendium Burmistrza Tadeusza Wlaźlaka przyznano uczniom 
z najwyższymi wynikami w nauce, osiągniętymi w I semestrze roku 

szkolnego 2013/2014: 
Są to uczennice: 

 
Zuzanna Kotarba 

 
 

Aleksandra Noskowicz 
 
 

Wiktoria Chort 
 
 

Serdecznie Wam gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce! 

Więcej informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie 
internetowej msp.szczawno-zdroj.pl 

 
 
 

Zdrowy uczeń – to uczeń, który dba o odżywianie! 
 
 

1 miejsce 
3 miejsce 

„Check your English” 
„Check your English” 

Agata Klimczak 
Natalia Śręba 

1 miejsce 
drużynowo 
2 miejsce 
drużynowo 
2 miejsce 
drużynowo 
3 miejsce 
drużynowo 
3 miejsce 
drużynowo 
3 miejsce 
drużynowo 

„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 
„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 
„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 
„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 
„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 
„W krainie prądu elektrycznego”- quiz 
 

J. Sawicka, J. Biniakiewicz, A. 
Płonka, A. Wilk (kl. III b) 
P. Skomiał, K. Poros, O.Taranek           
O. Potrzebowska, (kl. I b) 
Ł. Borkusz, M. Fałdzińska,              
J. Hołda, K. Rychłowska (II b) 
A. Michalska,M. Ginda,  O. Kalis         
J. Skrzydlewski (III a) 
N. Mandziak, M. Marczak,     W. 
Zych, J. Kowalski (II a) 
A. Plewka, A. Wasiak,               F. 
Kijewski, M. Płonka (I a) 

1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 

„W krainie prądu elektrycznego”- konkurs plastyczny 
„W krainie prądu elektrycznego”- konkurs plastyczny 
„W krainie prądu elektrycznego”- konkurs plastyczny 

Jagoda Sawicka 
Nonna Mandziak 
Nicola Panas 

1 miejsce 
2 miejsce 
3 miejsce 
1 miejsce 

„W krainie prądu elektrycznego”- komiks 
„W krainie prądu elektrycznego”- komiks 
„W krainie prądu elektrycznego”- komiks 
„W krainie prądu elektrycznego”- komiks klasy 4 - 6 

Alicja Rychłowska 
Kalina Rychłowska 
Sandra Paluszek i Łukasz Borkusz 
Weronika Ożga 



W parze z mądrością ucznia powinno iść zdrowe odżywianie. 
Dla nas najważniejszym posiłkiem jest śniadanie! 
To ono dostarcza nam energii na start! 
Dzięki niemu mamy właściwy poziom cukru we krwi i nie odczuwamy 
ochoty na podjadanie słodyczy od samego rana. 
Na pierwsze śniadanie powinniśmy wybierać kanapki z pełnoziarnistego 
pieczywa. Należy posmarować je masłem, obłożyć do wyboru: chudą 
wędliną, serem białym, żółtym, jajkiem, warzywami (pomidor, ogórek, 
rzodkiewka, kiełki, papryka, sałata). 
Wartościowym śniadaniem może być również musli wielozbożowe lub 
płatki kukurydziane z mlekiem, bądź jogurtem. 
Do picia wybieramy coś ciepłego: mleko, kawę zbożową lub herbatę. 
Bardzo ważne jest również drugie śniadanie w szkole. 
My jednak nie musimy się o nie martwić. 
 Programy: „Szklanka mleka w szkole”, „Warzywa i owoce w szkole” 
dostarczają nam potrzebnych dla zdrowia składników. Codziennie 
otrzymujemy owoce, warzywa, mleko, soki warzywne i owocowe. 
Już od kilku lat uczestniczymy w tych programach, a nasi nauczyciele oraz 
rodzice dostrzegają dobre rezultaty. Rzadziej chorujemy, a nawet jeśli się to 
zdarzy, to szybciej zwalczamy bakterie i wirusy. 
 Nasza frekwencja w klasach również uległa poprawie!  
Zachęcamy inne szkoły do przyłączenia się do tych programów!! 
 
 

 
 



W domu z jedzeniem pilnują nas rodzice, a w szkole jest jedna 
bardzo ważna osoba, która dba nie tylko o zdrowe odżywianie 
uczniów…….. 
 
To Pani Krystyna Grzebińska - nasza szkolna pielęgniarka! 
 
Uczniowie klas trzecich przeprowadzili z Panią Krysią wywiad. 
Przedstawiamy go w skrócie: 
 
Uczniowie: Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 
Pani pielęgniarka: Dość długo, piętnaście lat pracuję w tej szkole. 
U.: Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
P. pielęgniarka: Wybrałam ten zawód, bo lubię pracę z dziećmi. 
U.: Czy Pani praca jest ciężka? 
Pani pielęgniarka: Moja praca jest nie tyle ciężka, co bardzo odpowiedzialna. 
U.: Co należy do Pani obowiązków? 
Pani pielęgniarka: Do moich obowiązków należy między innymi: udzielanie 
pierwszej pomocy, sprawdzanie waszego rozwoju fizycznego w postaci 
mierzenia, ważenia, badania wzroku, pogadanki na temat oświaty 
zdrowotnej, higieny… 
U: Co lubi Pani najbardziej w swojej pracy? 
Pani pielęgniarka: Najbardziej lubię przebywać z Wami, nauczycielami. 
Cieszę się, gdy zapraszacie mnie na uroczystości i imprezy szkolne. 
U: Czego możemy Pani życzyć w pracy? 
Pani pielęgniarka: W mojej pracy możecie mi życzyć zdrowia, bo ono jest 
przecież najważniejsze. 
U: Dziękujemy Pani bardzo za udzielenie wywiadu. 
Pani Pielęgniarka: Ja również bardzo dziękuję i życzę Wam zdrowia oraz 
bezpiecznego pobytu w szkole. 
 
 

 

 



Kącik przyrodniczy 

przedstawia 

ciekawą rasę kotów: 
 
 

Rasa Ragdoll 

 

Koty te zostały wyhodowane w latach 60–tych 

ubiegłego wieku w Kalifornii. 

 

Są wspaniałymi przyjaciółmi rodziny. 

Uwielbiają towarzystwo ludzi i domagają się 

pieszczot, głaskania. 

Odprężają się w rękach swojego właściciela, leżąc bezwładnie jak laleczka. 

Stąd ich nazwa- rag, czyli szmatka i doll, czyli lalka. 

 

Są leniwe, wylegują się w swoich ulubionych miejscach, nie drapią mebli, nie 

wspinają się na firanki, a więc są spokojne i nieszkodliwe. 

Wykorzystuje się je w terapii z dziećmi i osobami starszymi, gdyż są 

bardzo łagodne i nieagresywne. 

 

Wygląd: Są śliczne! Zachwycają szykiem i elegancją. 

Mają niebieskie oczy, trójkątną głowę i uszka skierowane ku przodowi. Mogą 

mieć różne ubarwienie sierści: niebieskie, czekoladowe, kremowe, lila. Ogon 

mają gęsty i puszysty. 

Są dosyć duże, dorosłe kocury osiągają wagę od 5-9 kg, zaś kocice  

około 3-6 kg. 

 

Ulubiona zabawa: 

Leżenie na drapaku, aportowanie ulubionych zabawek, zabawa z piłeczkami. 

 

Nie sposób się z nimi nudzić! 
 
 
 
 
                  
 



             
                                 Przyda się na Dzień Wiosny ….. 
                                                
 

        
 

    



 
 
 
 
 
Pani poprosiła, by uczniowie narysowali rzekę i wędkarza. 
Pod koniec lekcji sprawdza prace uczniów: 
-A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza? - pyta Piotrusia. 
-Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie ryb jest zabronione.  
 
 

 
   Co to jest para wodna? 
          Dwie rybki. 
 
 

 
 
Siostra pyta brata: 
-Jakim zwierzątkiem chciałbyś być? 
-Wężem. 
-Dlaczego wężem? 
-Bo je i chodzi na leżąco. 
          

 
 
 Po co pies wchodzi do wody? 
 Po kostki. 

          
 
 

 
 
Katechetka na religii pyta dzieci: 
-Kto wie i widzi wszystko? 
Na to Jasiu odpowiada: 
-Moja sąsiadka… 
 

 



Czy lubisz poniedziałek? 
Klasy 1-3 

46% młodszych kolegów odpowiedziało, że lubi poniedziałek. To 
zadziwiająco wysoki wynik! 
Niestety reszta, czyli 54% badanych –odpowiedziała, że nie lubi 
poniedziałku. 

Klasy 4-6 
Najczęstszą odpowiedzią na postawione pytanie było zdanie: 
 „Nie lubię poniedziałku, bo to początek tygodnia i trzeba wstać do 
szkoły.”  
6 osób odpowiedziało, że lubi poniedziałek. 
96 osób napisało, że nie lubi tego dnia tygodnia. 

 
                        Najczęstsze odpowiedzi: 

 

• „Nie lubi ę, ponieważ trzeba wcześnie wstać do szkoły” 
• „Nie lubi ę, bo to początek tygodnia” 
• „Nie lubi ę, bo jest daleko do piątku” 
• „Nie lubi ę, ponieważ jest dużo lekcji” 
• „Nie lubi ę poniedziałku, ponieważ nie ma wychowania fizycznego” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sondaż przeprowadziły  
i opracowały wyniki: 

Joanna Gubańska  
Zuzanna Kotarba 



KRZY ŻÓWKA Z NAGRODAMI: 
 

                                                                                                               

 
 
 
 
1. Polski skoczek narciarski o nazwisku Stoch ma na imię: … 
 
2. W jakim dyscyplinie sportów zimowych startuje Justyna Kowalczyk? 
 
3. Mogą być zjazdowe lub biegowe. 
 
4. W jakim mieście odbywały się ostatnie zimowe igrzyska olimpijskie? 
 
5. Ma je na nogach łyżwiarz. 
 
6. W jakim państwie leży Soczi? 
 
7. Służą do zjeżdżania z ośnieżonej górki. 
 
8. Sport, który łączy strzelectwo z biegami narciarskimi.  
 
Rozwiąż krzyżówkę i napisz na kartce hasło, podpisz ją i oddaj do sali nr 3. Koło 
redakcyjne wylosuje trzy osoby, które zostaną nagrodzone drobnym upominkiem! 
 

 
Koło redakcyjne MSP w Szczawnie-Zdroju 

 1.      

 2.      

  3.     

 

 4.      

5.      

 6.       

 7.      

  8.        


