
 

NA WESOŁO 

O Jasiu…  
 

Nauczycielka pyta na lekcji:  

A czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje w ogóle 

gniazd? 

Zgłasza się Jasiu: Tak! To kukułka! 

Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

Jasiu: No bo mieszka w zegarach.         
 

 

 

- Ze wszystkich pór roku najbardziej lubię 

wiosnę - zwierza się Jaś koledze. 

- Dlaczego? 

- Bo wtedy moje lenistwo można nazwać 

osłabieniem. 
 

Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi: 

- Czy ukarałaby mnie pani za to, 

czego nie zrobiłem? 

Pani odpowiada: 

- Oczywiście, że nie, Jasiu. 

A Jaś z wielką ulgą: 

- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy 

domowej.  
 
 

 
 

 

Jaś:  

- Tato, zgadnij jakich słów najczęściej używamy 

w szkole? 

- Nie wiem. 

- Brawo tatusiu! Zgadłeś! 

 

Na przystanku autobusowym mały Jasiu pyta starsze-

go pana. 

- Czy pan lubi cukrowe baranki? 

- Nie. 

- To proszę na chwilę potrzymać mój koszyczek, bo 

muszę zawiązać sznurowadło. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KWIECIEŃ  2019 

                            

     

Szkolna gazetka  klas I – III 
                       

 

 

Kwiecień   W. Domeradzki  
 

W pelerynie z trawy,  

W błękitnym berecie,  

Polem, łąką, drogą  

Chodzi młody kwiecień.  

A że jest kapryśny,  

Wybaczyć mu trzeba,  

Kiedy zimnym deszczem  

Sieje prosto z nieba  

Chociaż sieje gradem  

Las i młode żyta,  

Ale po nim prędko  

Ciepły maj zakwita  
 

         

               

 

Pisanki       Dorota Gellner 
 

Patrzcie, 

Ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki  nie są do jedzenia. 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia. 

 

 



    Nasze sprawy 

 

 

Cześć! 

         Witam ponownie. Przed Wami wiosenny numer naszej gazetki ze specjalnym, 

świątecznym dodatkiem. Jak zwykle dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy do nas 

napisali. Dostarczyliście ciekawe teksty i krzyżówki.  Pamiętajcie, że w każdym nu-

merze „Iskierki” ogłaszamy jakiś konkurs. O szczegółach dowiecie się, czytając 

uważnie naszą gazetkę. 
                                                                                     

                                                      Iskierka                                                      
 

                                                                
P.S Przypominam, że teksty możecie przekazywać waszym Paniom, wrzucać do 

skrzynek lub przesyłać drogą elektroniczną na adres   

 
 

iskierka47@interia.pl 
                    

                              
 

 
 

Skład redakcji „Iskierki” 

 

Martyna Czerw kl. 3a Filip Kowalski kl. 3b 

Barbara Kozioł kl. 3a Urszula Kruk kl. 3c 

Maksymilian Majewski kl. 3b Michał Lewiński kl. 3c 

 
 

opiekunki: mgr Małgorzata Mońka i mgr Urszula Pokluda 

 

WYWIAD  
    

 

           
 

Dzisiaj witamy w naszej Redakcji niezwykłego Specjalnego Gościa – Zgad-

nijcie kim on jest? 

Z pewnością pomoże Wam w tym wywiad przeprowadzony przez naszego 

redaktora – Filipa Kowalskiego z klasy 3b 

 

Redaktor Iskierki: 

- Witamy Panią serdecznie. Widzę, że jest Pani punktualna jak co roku… 

Nasz Gość:  

- Tak. Jak każdego roku przybywam do Was zawsze  w tym samym dniu - 

21.03. Wypada to wtedy kiedy noc i dzień mają taką samą długość – 12 go-

dzin.  

Redaktor Iskierki: 

- Jak Pani to robi, że tak się dużo dzieje w przyrodzie, przecież to tylko 12 

godzin? 

Nasz Gość:  

- Jak przybywam do Was, słoneczko mocniej już grzeje, później dni stają się 

coraz dłuższe, a noce krótsze. To pozwala mi tak dużo zmieniać w naszej oko-

licy. Drzewa zaczynają puszczać pierwsze pąki, kwitną kwiaty. 

Redaktor Iskierki: 

- A co ze zwierzętami, skąd one wiedzą, że Pani już jest w okolicy?  

Nasz Gość:  

Ha ha ha ha… To przecież proste. Świeci słoneczko, więc ich ciała reagują na 

ciepło. Topnieje śnieg, więc zwiększa się też wilgotność. Wtedy wszystkie 

zimowe śpiochy wstają. 

Redaktor Iskierki: 

- A co z roślinami? One też tak samo to odczuwają jak zwierzęta? 

Nasz Gość:  

Tak. Wszystkie trawy, kwiaty również reagują na wilgoć i ciepło. Natomiast 

krzewy i drzewa po prostu mnie „widzą” 

Redaktor Iskierki: 

 - „Widzą?” Przecież nie mają oczu? 

Nasz Gość:  

- Właśnie, że mają! Niektóre rośliny mają specjalną substancję tzw. „foto-

chrom”,  która odróżnia jasne światło dnia od ciemnej nocy. Jeżeli tych ja-

snych godzin jest dużo, wtedy rośliny zaczynają się zielenić i kwitnąć. 
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Redaktor Iskierki: 

- Dużo się dzieje. Gdy Pani przychodzi, drzewa kwitną ptaki śpiewają. 

Tylko o wiele głośniej niż normalnie. Dlaczego?  

Nasz Gość:  

- Śpiewają i to jak pięknie! W ten sposób znaczą swój teren by odpędzić po-

tencjalnych konkurentów i zbudować gniazda. Poza tym, jak każdy z nas, one 

też cieszą się, że jest ciepło i że już jestem z nimi. 

Redaktor Iskierki: 

Trudno się nie cieszyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie zatrzymuję już 

Pani, bo dużo jeszcze pracy przed Panią. 

Wywiad  przeprowadził:        

                                                                 Filip Kowalski klasa 3b 

 

Zgadnijcie, z kim rozmawiał nasz Redaktor? 
 

 Co się wydarzyło?  
Święto Patrona Szkoły 

 Dnia 13 II 2019 w naszej szkole, obchodziliśmy Dzień Patrona. 

 Nasza klasa 3a , przygotowała prezentację na temat Stefana Czarnieckiego 

oraz historii szkoły. 

Na prezentacji obecne były klasy 3, 2 i 1. 

Prezentacja odbyła się w tej kolejności: 

1. Przywitanie klas 

2. Hymn  

3. Przedstawienie czasów, w których żył Patron 

- Jak ubierała się szlachta? 

- Jakie rozrywki miała szlachta? 

- Opisanie historii szkoły 

- Piosenka  

- Rozdanie krzyżówek.  

Cieszymy się, że mogliśmy przyswoić wiedzę o Patronie, i przedstawić ją 

naszym kolegom.                                                    Martyna Czerw kl. 3a 

 

8-14 lutego  „Tydzień dobrego słowa” 

W życiu bardzo ważne jest jak ludzie się do siebie odnoszą. Każdemu 

jest miło, gdy usłyszy słowo przepraszam lub dziękuję, ale czy wszyscy o 

tych słowach pamiętamy? 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że bardzo dużo dzieci, a szczególnie chłop-

ców, używa brzydkich, a nawet wulgarnych słów i uczniowie zapominają 

często jak wielką moc ma dobre słowo. Nasza szkoła postanowiła więc temu 

przeciwdziałać i została w związku z tym zorganizowana i ogłoszona akcja 

„Tydzień dobrego słowa”, w której wzięli udział uczniowie wszystkich klas. 

Dzieci starały się być dla siebie i nauczycieli miłe i kulturalne i używać  cza-

rodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Uczniowie klasy III c z tej 

okazji napisali kilka wierszy i rymowanek propagujących kulturę słowa i wła-

ściwego zachowania. Mam nadzieję, że ta akcja przyczyni się do tego, że 

wszyscy będziemy się starali być dla siebie mili i kulturalni. 

                                                                                 Michał Lewiński kl. 3c 

Będę często mówił  

proszę, przepraszam, dziękuję, 

bo to wiele ludzi stosuje. 

Dlatego wszystkim w koło  

jest miło i wesoło. 

Będę dobry dla każdego dorosłego 

i dla Ciebie też kolego. 

Minę z tego mam wesołą 

bo spotkamy się przed szkołą. 

Tutaj zgodnie się bawimy, 

bo każdego bardzo lubimy, 

słów grzecznościowych używamy 

i na ludzi kulturalnych wyrastamy. 
 

Tymek Waszak i   

Weronika Łabądź - kl.3c 

 

 

Będę dla wszystkich dobry i miły 

chociażby mnie za to dzieci nie lubiły. 

I choć wiem, że nie zawsze pochwałę 

dostanę 

to nie znaczy, że ładne słowa mówić 

przestanę. 

Słowo proszę nic mnie nie kosztuje 

lecz często dobry dzień nam uratuje. 

Dobry uczynek to lek na złość 

pomaga dręczeniu powiedzieć dość. 

Wtedy się wszyscy świetnie bawimy 

i z radością do szkoły przychodzimy. 

 W naszej szkole wszyscy wiemy, 

że na kolegów liczyć możemy. 

Za to wszystko drogi kolego 

dostaniesz nagrodę 

 „UCZNIA KULTURALNEGO”. 

 

Ula Kruk, Michał Lewiński,  

Bartek Błoński, Krzyś Kałat - kl. 3c 

 



 

 

Zabawa karnawałowa 

 

 

27 lutego, na zakończenie kar-

nawału odbył się wielki bal. 

Na dużej sali gimnastycznej 

można było w tym dniu spo-

tkać tańczące księżniczki i 

baletnice, a także żyrafę, kow-

boja, czy Spider - Mana oraz 

wiele różnych dziwnych istot. 

Wszyscy dobrze się bawili, a 

nawet tańczyliśmy wspólnie 

kaczuszki 

 
                                                                                    

                                                                           Urszula Kruk kl. 3c 

 

 

   Dzień Kobiet 

Był ciepły poranek. Ósmego marca cała moja 

rodzina wstała w bardzo dobrym humorze, a 

zwłaszcza moja mama, bo to był … Dzień Ko-

biet! Podarowaliśmy jej razem z tatą bukiet 

czerwonych róż i kilka słodkich buziaków. Była 

mile zaskoczona. W szkole też dało się wyczuć 

miłą atmosferę. Już od wejścia mogłem zaobser- 

wować uśmiechnięte dziewczynki - te małe i te duże. Również wszystkie 

Panie były w doskonałym nastroju. Z okazji Dnia Kobiet razem z chłopcami 

z klasy wręczyliśmy naszej wychowawczyni piękny bukiet kwiatów, a  

wszystkim dziewczynkom – słodkie lizaki Chupa Chups. Pani wraz z dziew-

czętami była naprawdę pod wielkim wrażeniem. Myślę, że dzieciaki z mojej 

klasy wróciły do domu uśmiechnięte od ucha do ucha i z chęcią opowiedziały 

o tym wyjątkowym dniu swoim rodzicom i rodzeństwu. 

                                                                     

                                                                 Maks Majewski kl. 3b 

Powitanie wiosny 

Dnia 22 marca 2019 roku 

klasa 2a przygotowała 

przedstawienie z okazji 

pierwszego dnia wiosny. 

Każda klasa musiała ubrać 

się na żółto i zielono. Ko-

lor stroju nawiązywał do 

barw wiosennych. Po 

przedstawieniu odbył się 

konkurs - każda klasa mu-

siała wybrać dwie osoby, 

by odgadywały zagadki.  

 

 

Były trzy rundy pytań. Drużyna, która odpowiedziała prawidłowo na każde 

pytanie, mogła wylosować kwiatka od Pani Wiosny i przykleić go na drzwi 

swojej klasy. Wszystkie klasy dostały kwiatka. To było bardzo wiosenne i 

udane przedstawienie.   

Barbara Kowalska kl. 3a 
 

Konkurs Pięknego Czytania 

 

 

     Czy w dobie audiobooków i 

gier komputerowych są jeszcze 

dzieci, które lubią czytać? Oczy-

wiście, że tak! Można było się o 

tym przekonać 28 marca 2019 

roku podczas Konkursu Pięknego 

Czytania. Z każdej klasy zgłosiło 

się 3 – 5 przedstawicieli. Uczestni-

cy losowali fragmenty tekstów 

pochodzące z lektur lub innych 

pozycji literatury dla dzieci odpo-

wiednich dla danego wieku.  

Jury z uwagą przysłuchiwało się interpretacjom tekstów czytanych przez 

uczniów, którzy starali się pokonać tremę i zaprezentować jak najlepiej. Przy 

ocenie wzięto pod uwagę poprawność, płynność, dykcję oraz ekspresję. 

   Chociaż zostali wyróżnieni najlepsi, to każdy z uczestników zasługuje na 

pochwałę za to, że lubi czytać książki, gdyż : 

 "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała" (Richard Steele) 

 



 Co nas czeka? 
 

 Święta Wielkanocne 

 1. Maja – Święto Pracy 

 Święto Konstytucji 3. Maja 

  Dzień Matki 
 Dzień Dziecka  

 

 

 

WARTO  PRZECZYTAĆ, 

                         WARTO OBEJRZEĆ… 
 

     
     W tej rubryce zamieszczamy recenzje przeczytanych książek lub obejrza-

nych przedstawień. Może to być również zachęta do wyjścia na wystawę do 

muzeum. 

Oto recenzja książki: 

Serdecznie polecam wszystkim książkę pt.: „Operacja Królowa Dżungli”, 

którą napisał Jørn Lier Horst. Jest to najnowszy, czyli trzynasty tom z serii 

kryminałów „Biuro Detektywistyczne Nr 2”. Bohaterami są dziewczyna, 

chłopak oraz pies, którzy wspólnie rozwiązują różne zagadki. W tej części 

szukają diamentu o nazwie Królowa Dżungli. Po drodze czeka ich wiele wy-

zwań, ale najlepiej będzie jak sami przeczytacie i poznacie zakończenie tej 

niezwykłej przygody. Ja sama z niecierpliwością czekam na następny tom 

„Operacja Mumia”.                                                           Natalia Gorgoń kl. 2c 

 

Wizyta  w Muzeum Armii Krajowej 
Klasa III b odwiedziła wraz z wychowawcą Muzeum Armii Krajowej 

im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. To był bardzo fascynujący 

wyjazd. Podczas zwiedzania wspólnie z przewodnikiem wróciliśmy do tam-

tych czasów. Zwiedzaliśmy wystawy upamiętniające ludzi i wydarzenia zwią-

zane z walką o Niepodległość Polski. Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczą-

cych Armii Krajowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Oglądać mogli-

śmy zgromadzone zbiory i pamiątki po żołnierzach historycznej organizacji 

wojskowej. Dodatkowo oglądaliśmy nie tylko setki zdjęć i pamiątek (w tym 

Dziennik mjr. “Hubala”), ale też mogliśmy dotknąć kadłuba brytyjskiego Ha-

lifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, obejrzeć wnętrze rakiety 

V-2, której rozpracowanie było największym sukcesem wywiadu AK. Wszy-

scy zarówno chłopcy jak i dziewczynki byliśmy zachwyceni, gdy oglądać 

mogliśmy prawdziwą broń, jaką walczyli Polscy żołnierze oraz rekonstrukcję 

czołgu Vickers. Na koniec wszyscy mogliśmy zamknąć się na chwilę w 

prawdziwym ubeckim karcerze w którym zamykano żołnierzy.  

Filip Kowalski kl. 3b 

 

 

Ostatni rycerze Rzeczpospolitej 

 

1 marca, jak co roku, obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych. 

Kim byli żołnierze wyklęci?  

 

   To przedstawiciele polskiego państwa podziemnego, którzy, po zakończeniu 

II wojny Światowej nie złożyli broni, kontynuując walkę o niepodległość Oj-

czyzny. Byli wielkimi patriotami – nie godzili się na utratę niezależności na 

rzecz komunistycznego okupanta. Prowadzili walkę zbrojną w oddziałach 

partyzanckich takich jak m.in. zgrupowanie partyzanckie „ Błyskawica” ma-

jora Kurasia PS. „Ogień”, Konspiracyjne Wojsko Polskie porucznika Soj-

czyńskiego ps. „Warszyc”, V Wileńska Brygada Śmierci majora Szeńdziela-

rza ps. „Łupaszka”. Ich wspólnym hasłem było „Bóg, honor i ojczyzna”. W 

imię tych wartości walczyli i ginęli, i teraz, po latach zapomnienia i uznania 

za „wyklętych”, wracają jako „wierni i niezłomni”. 

    Może słyszeliście kiedyś o Danucie Siedzikównie, pseudonim „Inka” – 18-

letniej sanitariuszce, aresztowanej, brutalnie torturowanej i zamordowanej 

przez stalinowskich oprawców za to, że nie zdradziła swojego oddziału party-

zanckiego?  Krótko przed śmiercią, „Inka” napisała: Powiedzcie mojej babci, 

że zachowałam się, jak trzeba…”. Czy my w takiej sytuacji umielibyśmy za-

chować się tak wiernie i niezłomnie, jak ona? 

Innym bohaterem tych czasów był rotmistrz Witold Pilecki, który dał się za-

mknąć w niemieckim obozie śmierci, żeby zorganizować tam ruch oporu i 

przekazać światu wiadomość o zbrodni nazistowskiej. Ten odważny człowiek 

został po wojnie skazany na śmierć przez komunistyczne władze Polski.  

Zapytajcie dziadków i rodziców, może znają jeszcze innych bohaterów – 

Wiernych Niezłomnych Rycerzy, którzy nie wahali się oddać życia za wol-

ność naszej Ojczyzny.  

 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!! 

 

Bruno Kiełkowski kl. 3b 
 

 

 

 
 



 

PODGLĄDAJĄC  PRZYRODĘ      
 

Zmiany w przyrodzie 

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w stre-

fie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperatu-

rami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu 

atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do 

życia. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście, 

np. na Mazowszu najwcześniej około 24 marca, a najpóźniej w ostatniej de-

kadzie kwietnia. 

  Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej      

i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli 

północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają 

dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatko-

wo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia 

jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a 

nocy ubywa. 

JAKIE ZWIERZĘTA BUDZĄ SIĘ WIOSNĄ Z ZIMOWEGO SNU? 
 

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta,  

tyle ich dokoła, że trudno spamiętać! 
 

Hen, w górach zaświstał mały 

 zawadiaka:  

- Już wiosna! Już wiosna! 

 Słuchajcie ………… 

 

Całą długą zimę w jaskini 

 przesiedział  

ten brunatny olbrzym. 

 Strzeżcie się ........ 

 

Obudził się głodny, więc  

jedzenia szuka,  

dlatego dziś pusta jest jama …... 

Kolczasta kuleczka... No, jakie to 

zwierzę?  

- Nie można mnie nie znać! Przecież 

jestem ... 

 

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła 

się zima,  

wezmę dom na plecy i pójdę! 

 - rzekł ...  

 

- Bocian nie przyleciał! Za chory! 

 Za słaby!  

cieszą sie w sadzawce rechotliwe ... 

 

Wyszukano na stronach Internetu 

PRACE KONKURSOWE 

Poniżej zamieszczamy najlepsze prace konkursowe 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doba
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OGŁASZAMY KONKURS ! 

     Poniżej zamieszczamy kilka rysunków. Wykorzystajcie je w swojej pracy! 

Ułóżcie o nich opowiadanie lub narysujcie historyjkę obrazkową . 

Czekają nagrody! 

 

             
      

 

   
 

  
 

 

 

„DBAJ  O  SWOJE  ZDROWIE 

 I  BEZPIECZEŃSTWO” 
 

 

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
 

 

   

    Na początku kwietnia 2019 r. 

do naszej szkoły przybyli funk-

cjonariusze Straży Miejskiej. 

Odbyli pogadanki z uczniami 

klas I – III. Tematem spotkań 

było bezpieczne zachowanie. 

Uczniowie kolejny raz mieli 

sposobność utrwalenia wiedzy 

na temat zasad bezpiecznego 

zachowania w domu oraz w dro-

dze do szkoły, a także na placu 

zabaw. Poruszane również zosta-

ły zagadnienia związane z bez- 

pieczeństwem w kontaktach z obcymi osobami. Spotkanie urozmaiciło obej-

rzenie filmu rysunkowego związanego z poruszanym tematem. 

 

Wiosenna pogoda sprzyja uprawianiu sportu i spacerom. Odczytajcie nasze 

porady: 

1)ko   ć=dź  
     pis  przy ! 

Pamiętaj! 

 

2)  

            d = r 
 rt 

       

   k = zd    y = ie! 

  

 

 
 

 

 

NIEAKTUALNE 



KĄCIK  TWÓRCZOŚCI      
 

Wiosenne tematy dominują ostatnio wszędzie – również na zajęciach kompu-

terowych. Oto kilka prac wykonanych w klasie 3a. 

 

 
 

Pani Wiosna idzie przez łąkę. Ubrana jest w długą suknię w kwiaty. Wszędzie 

rozsiewa krokusy. Nad łąką lecą jaskółki. Słońce uśmiecha się do wszystkich. 

Michał Kruba kl. 3a 
 

 

 
 

   Idzie WIOSNA.  Wszystko jest radosne. Ptaki śpiewają wokół rosną kwiaty. 

A co robi PANI WIOSNA? PANI WIOSNA trzyma kwiat, a szpak usiadł jej 

na ręce. Powracające bociany fruwają wokół niej. Niedźwiedzie wyczuwające 

jej obecność budzą się z zimowego snu.  

Mateusz Piskorz kl. 3a 

     

   Pani Wiosna się za nami stęskniła, więc przyszła do Polski. Ma magiczną 

różdżkę, którą wyczarowuje kwiaty, ptaki, zieleń i ciepło. Ma też sukienkę z 

kwiatem i gumki z gwiazdkami. Nosi długie włosy, zielone buty i sukienkę w 

kwiaty. Jak do nas przychodzi, to od niej dostajemy dużo energii do pracy i do 

nauki. 

   Moją ulubioną porą roku jest wiosna, a miesiącem maj, bo ptaki śpiewają i 

zieleni się świat. 

Emilia Bulińska kl. 3a 
 

 
 

Oto portret pani Wiosny. 

  Ma na głowie zielony wianek, a na nogach limonkowe pantofelki.  Ma także 

suknię w kwiatki i liść na gorsecie. Z uśmiechem patrzy na słońce, powraca-

jące ptaki i pobudzone owady oraz zwierzęta. Zakwitły już pierwsze kwiaty. 

Drzewo obrosło mchem. Wiewiórka, pszczoła i motyl lubią wiosnę. 

Jak dobrze, że już przyszła! 

Martyna Czerw kl. 3a 



KRZYŻÓWKI 

 
Krzyżówka 1 

 

   1          

      2       

   3          

4             

      5       

 6            

     7        

 8            

 

Martyna Czerw kl.3a 

1. Może być wiedzowy albo 

plastyczny. 

2. Obecna pora roku. 

3. Można w nim usłyszeć 

muzykę, albo wiadomości. 

4. Liczba mnoga słowa 

żonkil. 

5. Trzecia litera alfabetu. 

6. Grzeje wodę i” gwiżdże” 

7. On odpowiada na pytanie: 

Która godzina? 

8. Część drzewa znajdująca 

się pod ziemią. 

 

       

Krzyżówka 2 

  1         

  2         

   3        

4           

    5       

     6      

  7         
 

 

1. Kulisty przedmiot najczęściej używany w sportach i grach  

2. Inaczej -  aktywność fizyczna, może być podejmowana indywidualnie lub 

zbiorowo 

3. Pora roku, kiedy wszystko budzi się do życia 

4. Pływa po morzach i oceanach, służy do transportu ludzi i towarów 

5. Płynna lub półpłynna potrawa obiadowa 

6. Zwierzęta, które karmią swoje młode mlekiem 

7. Niemytym grozi próchnica  

                                                                 Maks Majewski kl. 3b 

 

 

Krzyżówka 3 
 

   1         

   2         

   3         

  4          

5            

   6         

 

               Filip Kowalski kl. 3b 

1. Miesiąc ten w przysłowiu 

przeplata trochę zimy trochę 

lata 

2. Pora roku trwająca od 

21.12-21.03 

3. Latający zwiastun z cie-

płych krajów 

4. Jak głosi przysłowie „Ona 

jedna wiosny nie czyni.” 

5. Cały rok na papierze, wisi 

na ścianie. 

6. Zielona mieszkanka stawu.  

 

Krzyżówka 4 

 

 1           

       2        

3               

      4         

       5        

      6         

7               

 8              

     9          

 
 

1.Obecna pora roku. 

2.Wiosenny kwiatek, które rośnie w gó-

rach i ogródkach. 

3.Przychodzi  po zimie, ale przed  wio-

sną. 

4.Jeden z wiosennych miesięcy. 

5.Dwukołowy pojazd . 

6.Przylatują na wiosnę. 

7.Pierwsze kwiaty. 

8.……………Elemelek. 

9.Pojawiają się na wiosnę na drzewach.                

 

 

Michał Lewiński kl. 3c 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kula
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra


Krzyżówka 5 
 

   1         

2            

  3          

  4          

    5        

    6        

   7         

  8          

    9        

10            

 11           
 

1. Niedzielny z rodziną, np. po lesie 

2. Mają skrzydła i dzioby. 

3. Najważniejsze święto chrześcijan 

4. Żółty "płot" przed szkołą 

5. Zaczyna się 21 marca 

6.Kwiaty jak cukierki 

7. Z czerwonym dziobem - zwiastuje 

wiosnę 

8.Drzewo iglaste popularne w Polsce 

9.Rolnik wysiewa je na polu 

10.Fioletowe kwiaty o intensywnym 

zapachu 

11.Świąteczny symbol życia 
 

Urszula Kruk kl. 3c 

Odcięty i uzupełniony kupon konkursowy należy wrzucać do 30.04. 2019r. do skrzynek na 

korytarzach. Prawidłowo wypełnione kupony są gwarancją uzyskania nagrody. 
 

w tym miejscu odetnij kupon 

 
KUPON  KONKURSOWY  
 

Krzyżówka 1  …………………………         Krzyżówka 4………………………….. 

Krzyżówka 2  …………………………         Krzyżówka 5………………………….. 

Krzyżówka 3  …………………………        

Co włoży do koszyczka Marysia ?…………………………………………………….. 

Co włoży do koszyczka Justynka ?…………………………………………………… 

    

Ukryte słowa ................................................................................................................. 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

Z kim był przeprowadzony wywiad? ……………………………………. 

ZAGADKI 
 

Zagadka 1 

Mleczka nie piją,  

myszek nie jedzą,  

Te bure kotki  

co na drzewie siedzą. 

Zagadka 2 

Przysiadły na topoli,  

stare gniazdo poznały. 

Dzieciom na powitanie  

o wiośnie klekotały. 

Zagadka 3 

Oto nietrudna  

Lecz łatwa zagadka: 

Jak się nazywa  

kijanki matka? 

Zagadka 4 

Wysyłają ją do nieba, 

po kawałek chleba. ... 

Zagadka 5 

Jak się nazywa  

wróbli śpiewanie?  

Każdy odpowie: to jest.. 

Zagadka 6 

Lepi sobie domek  

z błota i ze słomek. ... 

      CAŁOROCZNA  UKŁADANKA 

Zamieszczamy kolejny fragment całorocznej układanki. Zbieraj, wycinaj,  

wklejaj, aż powstanie całość! Dobrej zabawy! 
 

 

w tym miejscu odetnij kupon 

 

 
KUPON  KONKURSOWY  
 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….  klasa………… 
 
 

Zagadka 1……………………………..          Zagadka 4…………………………….. 

Zagadka 2……………………………..          Zagadka 5…………………………….. 

Zagadka 3……………………………..          Zagadka 6…………………………….. 

Jakie zwierzęta budzą się ze snu?…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Porady (rebusy) ……………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

NIEAKTUALNE 

 

 

NIEAKTUALNE 



 

 CIEKAWOSTKI  Z  KARTEK  KALENDARZA  
 

 

 

 

         
 

Święta Wielkanocne 
    Niezwykłość Świąt Wielkanocnych, spowodowała, że jest to jedno z najważniejszych 

uroczystości w całym roku liturgicznym. Obchodzi się je na pamiątkę Zmartwychwstania 

Chrystusa. Początkowo obchodzono je w okresie żydowskiego święta Paschy, ale w roku 

325, na synodzie w Nicei, ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą pełnię 

księżyca po przesileniu wiosennym – jest więc to święto ruchome. 

  W czasie Wielkiego Postu spożywano jedynie kaszę, ziemniaki, żur i śledzie. Wszystko 

to popijano lekko osoloną wodą z dodatkiem czosnku.  
 

Baranek wielkanocny - symbol Chrystusa. Baranek przypomina nam, że zostaliśmy 

ocaleni od śmierci. przez krew Jezusa tak jak nasi przodkowie przez krew zabitego ba-

ranka, którą były pomazane od zewnątrz ich drzwi.  
 

Jajko było od zawsze symbolem rozważań nad początkiem świata i życia. Symbolika 

jajka "jako źródła wszelkiego początku", występuje w wielu kulturach na świecie. Uważa 

się je za symbol odradzającego się życia w przyrodzie. Pisanki to jaja malowane na 

Wielkanoc, pokrywane rysunkami o rozmaitych wzorach; malowane gładko nazywane są 

kraszankami. 
 

Kurczak jest ściśle związany z symbolem jajka. W dziewiętnastym wieku w Galicji 

mówiono: "wstał z grobu (Chrystus) jak z jaja kurczę". Jego żółta barwa symbolizuje 

wieczność, odrodzenie i słońce. 
 

Zajączek w wielu kulturach, począwszy od starożytności, kojarzony był z płodnością, 

przyrodą, odrodzeniem, ruchliwością oraz tchórzliwością. Dopiero w XVII wieku połą-

czono ten symbol ze Świętami Wielkanocnymi. Do Polski zwyczaj ten dotarł z Niemiec 

na początku XX wieku. Zajączek jest raczej rekwizytem niż bohaterem obrzędu. 
 

Palma została wprowadzona do liturgii kościelnej w XI wieku na pamiątkę triumfalnego 

wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa zwana jest również Różdżkową, 

Wierzbną oraz Kwietną. Tego dnia, wierni uczestniczą we mszy, podczas której ksiądz 

święci palmy - symbol odradzającego się życia. W Polsce palmę zastępuje się gałązką 

wierzby, która ucieleśnia zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. 

                                                        wyszukano na stronach Internetu 

Ukryte słowa 

 
Jakie słowa związane z Wielkanocą ukryły się w zdaniach? 

 

1. To jest długopis Anki, a to ołówek Ewki. 

2.  Szybko szykuj się do wyjścia ! 

3.  Żaba bardzo boi się bociana. 

4.  Wstawaj Kuba – ranek już! 

5.  W łydkę złapał mnie skurcz, a kolano nie boli. 

6.  Uważaj, ten pal ma dwa sęki. 

 

 

Pomyśl… 
…i odgadnij, co włoży do swojego koszyczka każda z dziewczynek. Podpowie-

dzą Wam sylaby przy każdym rysunku, z których ułożysz imiona dziewczynek. 

 

 

     - ry - 

      
 

         - tyn - 

     

      - sia 

       

              
            koszyk Marysi 

           
           koszyk Justynki 
 

 

      
        Jus - 

   

          
             - ka 

 

         
          Ma - 

 

 

 


