
 

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! 

Nauczycielka: 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. 
 

 Jaś mówi do Małgosi: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota,  żeby 

się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie.  
   
 

 

 
 

 

Sekretarka do zapracowanego dyrektora szkoły 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Teraz nie mam czasu Proszę przeprosić panią             

i umówić nas na 14.30. 

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli jest wiosna i kasztanów na nim 

jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam...  
 

 

Na przystanku autobusowym mały Jasiu pyta starszego 

pana. 

- Czy pan lubi cukrowe baranki? 

- Nie. 

- To proszę na chwilę potrzymać mój koszyczek, bo mu-

szę zawiązać sznurowadło. 
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Szkolna gazetka  klas I – III 
                       

 

Wiosna   W. Drabik 
 

Skąd się bierze u nas wiosna? 

- pyta Pani dzieci. 

Może zima ją przyniosła 

w śniegowej zamieci? 
 

Czy wyrosła wiosna w lesie 

z maleńką sasanką? 

Może babcia ją przyniosła 

w koszyczku z pisanką? 
 

A ja chętnie wam odpowiem 

skąd wiosna na świecie: 

Marzec w garncu ją gotował, 

z kwiatów uplótł kwiecień. 

 

Pisanki       D. 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. Ze względu na panującą sytuację, ten numer naszego 

pisma również ukazuje się na stronie szkoły.  

        Przed Wami wiosenny numer naszej gazetki ze specjalnym, świątecznym 

dodatkiem.  

        Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy do nas napisali. Mimo utrudnień, 

dostarczyliście ciekawe teksty i krzyżówki.  
                                                                                     

                                                      

                                                      Iskierka                                                      
 

       Do zobaczenia w czerwcu – zapewne również na stronie szkoły. 

 Będzie to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku!  

                                                                
PS Przypominam, że teksty możecie przekazywać waszym Paniom, wrzucać 

do skrzynek lub przesyłać drogą elektroniczną na adres   
 

 
 

iskierka47@interia.pl 
 

 
 

Skład redakcji „Iskierki” 

 

Maja Gniadek kl.3a Alicja Rusin kl. 3e 

Julia Michno kl. 3b Zofia Dziób kl. 3e 

Anna Guzik kl. 3c  

Antonina Sroka klasa 3c 
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opiekunka: mgr Małgorzata Mońka 

WYWIAD  
    

 

       Niedawno powitaliśmy Panią Wiosnę. Naszej Redaktorce udało się przez 

chwilę z nią porozmawiać. 
 

Red. „Iskierki” 

- Co Pani czuje gdy przychodzi na świat, po zimie?  
Pani Wiosna 

- Jestem szczęśliwa, bo przyroda budzi się do życia, ptaki weselej śpiewają, 

pąki rozkwitają, a ludzie się częściej uśmiechają i chodzą na spacery. 
 

Red. „Iskierki” 

- Skąd ma Pani moc do budzenia roślin? 
Pani Wiosna 

- Proszę słońce, by świeciło dłużej w ciągu dnia, a chmurki proszę o ciepły 

deszcz, który wzmacnia rośliny. 
 

Red. „Iskierki” 

- Jak Pani tworzy wiatr wiosenny? 
Pani Wiosna 

- Kiedy jestem zadowolona, to wieje wiatr lekki i ciepły, a kiedy jestem zła, to 

wieje zimny i porywisty. 
 

Red. „Iskierki” 

- Czy kiedyś Pani widziała dzieci topiące marzanny?  
Pani Wiosna 

- Tak, bardzo mi się podobają te kukły. 
 

Red. „Iskierki” 

- Czy umie Pani śpiewać?  
Pani Wiosna 

- Nie, wolę słuchać śpiewu moich małych przyjaciół – ptaków, które śpiewają 

najpiękniej. 
 

Red. „Iskierki” 

- Co Pani robi, kiedy są inne pory roku?  
Pani Wiosna 

- Usypiam i zbieram siły na kolejne przyjście. 
 

Red. „Iskierki” 

- Bardzo dziękuję za wywiad.                      Gabriela Skibińska  klasa 3f 

mailto:iskierka47@interia.pl


 

 Co się wydarzyło?  
 

Dzień Patrona Szkoły 

      18.02. 2021 r. czytaliśmy tekst o tym, kim był  Patron naszej szkoły. Ste-

fan Czarniecki, herbu Łodzia, był polskim dowódcą wojskowym, pewnie o 

tym wiecie. Robiliśmy również  prace plastyczne -  strój szlachecki z różnych 

materiałów, np.: z kawałków tkanin, piór i błyskotek. Następnie wychowaw-

czyni wybrała trzy prace, które zostały wytypowane na konkurs. 

 

                                                                            Zofia Dziób klasa 3e 

Dzień Kobiet 

8 marca po szkole spotkałam swoją koleżankę. 

- Cześć! – przywitała mnie od razu Hania. 

- Hej! – odpowiedziałam. 

- Chciałam się  zapytać, co się u ciebie w szkole działo w Dniu Kobiet? 

- Oooo. No dobra, to było tak:  

Dzień jak co dzień, ale do szkoły dziewczyny mogły przyjść na kolorowo. Ja 

się ubrałam za kolorową kościotrupkę. Na początku odbyła się normalna lek-

cja, ale na następnej zaczęły się dziać fajne rzeczy. 

- Naprawdę?!  

- Tak!  Trzech chłopców podeszło do Pani Wychowawczyni i podarowali jej 

czekoladki. Pani się bardzo ucieszyła, a innym dziewczynkom dali do wybra-

nia bransoletkę i oczywiście cukierki. Bransoletkę mogłam sama sobie zrobić, 

bo była z klocków Lego! Wszystkie dziewczynki były bardzo szczęśliwe i ja 

też. Miałyśmy chwilę radości. Szkoda, że potem już zaczęły się znowu nor-

malne lekcje.  

- To bardzo fajnie! Dobrze, że chłopcy pamiętają  

   o Dniu Kobiet. 

- Tak, zdecydowanie! 

 

                                                  Julia Michno klasa 3b  

 Co nas czeka? 
 

 Prima aprilis 

 Prima aprilis 

 Święta Wielkanocne 

 Dzień Ziemi 

 1. Maja – Święto Pracy 

  Święto Konstytucji 3. Maja 

  Dzień Matki 
 Dzień Dziecka  

 

 

 

  Prima aprilis (łac. 1 kwietnia) , dzień żartów- to obyczaj związany z pierw-

szym dniem kwietnia, zapoczątkowany mniej więcej w połowie XIII wieku, 

obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli 

w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żar-

tobliwe informacje. 
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych w Internecie 

 

        Nasza redakcja postanowiła również zrobić Czytelnikom żart primaapri-

lisowy. Zamieściliśmy dwie informacje. Czy wiecie, w którym opisie wkradł 

się błąd? 
 

A. Jaskółka dymówka - smukły, niewielki, niebiesko-czarny ptak o ce-

glastoczerwonym czole i podgardlu (pod którym widoczny jest meta-

licznie ciemnoniebieski pasek) oraz kremowobiałym spodzie ciała. 

Jest to ptak wędrowny. Do Polski pierwsze dymówki wracają z zimo-

wisk na początku kwietnia, a nawet pod koniec marca. 

B. Jaskółka oknówka  – jest to ptak z rodziny jaskółkowatych. Jest nieco 

mniejsza i bardziej krępa niż dymówka, ma metalicznie niebieski 

wierzch ciała, a spód czysto biały. W przeciwieństwie do dymówki, 

niektóre osobniki tego gatunku, nie odlatują do ciepłych krajów. Zimę 

spędza w gnieździe nad oknem. 

 

Co się nie zgadza na tym rysunku? Znajdź 5 szczegółów. 

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek


 

WARTO  PRZECZYTAĆ, 

                         WARTO OBEJRZEĆ… 
 

     

W tym miejscu zamieszczamy recenzje książek, które wato przeczytać. 

 

Tytuł: ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa". 

Autor:C.S.Lewis. 

 

 

  Jest to książka, która opowiada historię czwórki rodzeństwa, które musi się 

przeprowadzić do domu Profesora przez wojnę w ich kraju. Łucja                     

( najmłodsza z rodzeństwa ) odkrywa w nowym domu starą szafę, podczas  

zabawy w chowanego. Gdy wchodzi do szafy, żeby się ukryć, przenosi się w 

świat zaklętej krainy Narnii. Był to świat mówiących zwierząt i mitycznych 

stworzeń. Czas biegł tam inaczej. Gdy byłeś w Narnii np. 6 godzin i wróciłeś 

z szafy, to w świecie realnym trwało to ok. 1 minutę. 

Łucja opowiada to Edmundowi i reszcie rodzeństwa, ale nie chcą uwierzyć. 

Edmund pewnego dnia wchodzi do szafy i spotyka Białą Czarownicę, która 

jest złym charakterem. Zawarł z nią układ, że zrobi z niego króla, gdy on 

pokona obecnego króla Aslana. Tak jak Łucja, opowiada on wszystkim o 

Narnii i całe rodzeństwo wchodzi do zaczarowanej szafy. A tam zaczynają 

mieć różne przygody. 

 

Jak czytałam tę książkę, to czułam się jakbym była jednym z bohaterów. 

Najbardziej polubiłam Łucję i Piotra. Podobał mi się też moment, w którym 

ukoronowano Piotra, Zuzannę, Edmunda i Łucję.   

Był taki smutny moment (który mi się trochę nie spodobał), w którym Biała 

Czarownica ze swoimi poddanymi zabija Lwa Aslana. 

 

Książka była BARDZO ciekawa, niesamowita, zaskakująca i smutna w 

jednym momencie. Polecam ją do przeczytania innym, ale przede wszystkim 

tym, którzy lubią wielki świat fantazji. 

 

 

                                                                                    Anna Guzik klasa 3c 

 
 
 

 

PODGLĄDAJĄC  PRZYRODĘ      
 

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.                                            Wyszukano na stronach Internetu 

 

Zmiany w przyrodzie 

Przyroda o tej porze roku budzi się do życia. Drzewa zaczynają wypuszczać 

pąki, pokazują się pierwsze wiosenne kwiaty.Ze snu zimowego budza się ża-

by i zaczynją swoją coroczna wędrówkę do zbiornikóC. wodnych. Powracają 

ptaki  z ciepłych krajów, szukaja partnerów i miejsc na swoje gniazda. Słońce 

zaczyna mocniej przygrzewać, dni stają się dłuższe, a temperatura wyższa. 

 

                                                                Maja Gniadek klasa 3a 

 

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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny


WYKREŚLANKA 

     W tej wykreślance ukryło się 10 wyrazów związanych z wiosną. Wyszukaj 

je. Mogą być ukryte w rzędach poziomych, pionowych i na ukos. 

 

P Z E B I Ś N I E G T K N I E G 

P G H J K O L U U T T R L U U T 

O I U K B J D I U K M I T Y L B 

H H E A T R A W A A I K N I E G 

D I U K O K N S O K N U L U U T 

D H E A B U L L K U L S J I U K 

O I S Ł O Ń C E O Ó U I G H E A 

J J K N C D I U K L Ł J N I E G 

E E U L I B S Ł O W I K L U U T 

Z Ż A B A I U K H H E A A I U K 

A C N I N H E A D I U K B H E A 

 
WIOSENNY OGRÓDEK 

Jakie kwiatki zasadziła mama Zosi w ogródku? 
     
 

 

    

 

 

                   

 

 

 

         

        

 

 

 
 

 

Wiadomości przyrodnicze można utrwalać, tworząc np. albumy 

 

 
 

 

Autorkami tych albumów są:  

Martyna Styczeń, Maja Dębowska, Julia Bednarska i Julia Borowska  

z klasy 3c 



  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  
 

 



 

„DBAJ  O  SWOJE  ZDROWIE 

 I  BEZPIECZEŃSTWO” 
 

 

     Naszą szkołę często odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej.  

Przeprowadzają w klasach różne pogadanki. O jednej z nich napisała jedna z 

redaktorek:  

 

Cześć! 

Opowiem Ci o spotkaniu ze Strażą Miejską, którego tematem był „Kontakt 

dziecka z obcymi”. 

Pani strażniczka porównała temat spotkania z bardzo dobrze znaną Ci bajką o 

„Królewnie Śnieżce”. Teraz przypomnę Ci scenkę, o której wspomniała Pani 

strażniczka. Otóż to ta scenka, gdy miła Królewna pomaga biednej staruszce i 

wpuszcza ją do domku. Krasnoludki przestrzegały ją przed tym, ale Śnieżka 

nie posłuchała i staruszka w ramach podziękowań, podarowała jej jabłko. Tu 

właśnie w grę wkracza słowo ZAUFANIE. Śnieżka zaufała staruszce i spró-

bowała  zaczarowanego jabłka. Jeśli nie pamiętasz, to powiem Ci dalszą część 

opowieści o KRÓLEWNIE ŚNIEŻCE .                     

 Śnieżka spróbowała zatrutego jabłka i zemdlała, można powiedzieć,  że 

umarła☹. Krasnoludki pochowały Śnieżkę. Ale pocałunek KSIĘCIA ją ura-

tował. Żyli długo i szczęśliwie…  

Na tym przykładzie zrozumieliśmy, że jeśli ktoś chcę Cię porwać, to najpierw 

próbuje zdobyć twoje zaufanie. Pamiętaj że ludzie, którzy mają wobec Ciebie 

złe zamiary, z reguły nie wyróżniają się wyglądem, są po prostu normalni i 

nie noszą np.: pistoletów, ani worków. Wiele dzieci, a nawet dorosłych myśli, 

że porywacz nosi pistolet, worek, ma kominiarkę i porywa od razu. A to błąd. 

 Pani nawiązała do naszego spotkania, gdzie tematem było BEZPIECZEŃ-

STWO W INTERNECIE i mówiła, że wiele ludzi wrzuca do Internetu filmiki, 

w których pokazują, gdzie mają np. komputer, biżuterię i wiele innych warto-

ściowych rzeczy. Moja koleżanka z klasy powiedziała, że pewna pani wrzuci-

ła filmik na YouTube i w nim mówiła, gdzie mieszka i gdzie trzyma pienią-

dze, biżuterię i inne cenne rzeczy. Ta koleżanka wybrała się na spacer i mogła 

wskazać jej okno.  

Ważne jest także to, co robić, gdy jesteś sam w domu. Zawsze po wejściu do 

domu zamknij drzwi na klucz. 

Gdy ktoś będzie próbował wejść do twojego domu, to patrz przez wizjer, kto 

to. Jeśli to osoba którą znasz, to wpuść, a jeśli to osoba, której nie znasz, to 

nie otwieraj.  

 Dla WIELU DOM = BEZPIECZEŃSTWO – dlaczego?                                                                

Gdy jesteś jeszcze dzieckiem, mieszkasz z rodzicami, a RODZICE i wiele 

INNYCH osób, chcą dla Ciebie jak najlepiej. 

        KLUCZY NIE NOŚ NA SZYI. 

Zazwyczaj to, że masz klucze oznacza, że jesteś sam w domu. A dla niektó-

rych złych ludzi taka wiedza, oznacza kolejną ofiarę, czyli Ciebie. Więc gdy 

masz swoje klucze, SCHOWAJ JE DO PLECAKA.  

Zapamiętaj to, czego się tu dowiedziałeś!!! 

To ważne!                                                                   Alicja Rusin  klasa 3e 

 

                                                        
Za oknem coraz cieplej. Podczas lekcji on-line, siedzimy ciągle przed ekra-

nem komputera. Codziennie staraj się wychodzić na świeże powietrze.  

Pamiętaj, że:  
 

 

  KRZYŻÓWKA O ZDROWIU 

 

1. Może być biały lub żółty. 

2. Zabierasz ze sobą na drugie śniadanie. 

3. Jadąc na niej odpychasz się nogą. 

4. Lubi ją chrupać królik i każde dziec-

ko. 

5. Kwaśny owoc. 

6. Skacze na nich Kamil Stoch. 

7. W bajkach działa na wampiry. 

8. Może być gotowany, pieczony lub z 

rożna. 

9. Możesz zrobić z niej dekoracje na 

Halloween. 

10. Może być kiszony, małosolny lub 

zielony. 

11. Cukierki, czekoladki…. 

12. Ma dwa koła, solidną ramę i łańcuch. 

13. Robi się z niego ketchup. 

14. Może być razowy lub pszenny. 

 

 
 



KĄCIK  TWÓRCZOŚCI      
 

  W tym miejscu zamieszczane są Wasze teksty i prace, które powstają na 

lekcjach lub sami przesyłacie do Iskierki. 
 

Opis ilustracji przedstawiającej Panią Wiosnę: 
 

 

 Pani Wiosna idzie po łące. Po niebie 

latają kolorowe motyle. Za Panią Wio-

sną jest bocian . Zaczynają kwitnąć 

kwiaty a łąka jest zielona. Zwierzęta i 

owady budzą się ze snu zimowego. Dni 

są coraz dłuższe. Ptaki wracają z cie-

płych krajów. Pani Wiosna ma wianek 

na głowie a na ręce bransoletkę . Pani 

Wiosna jest wesoła.  

                      Milena Mazur  klasa 2a  
 

Pani Wiosna ubrana jest w sukienkę 

różowo-zieloną w kwiaty. Na szyi ma 

naszyjnik, na ręku bransoletkę i długie, 

jasne włosy. Nad nią latają kolorowe 

motyle, a wokół niej rosną kwiaty. Za 

ładną Panią Wiosną stoi bocian, a w jej 

włosach siedzi mały ptaszek. Piękna 

wiosenna pani tańczy na łące. Na jej 

głowie znajduje się biały, kwiecisty 

wianek. 

                          Wiktor Kuś klasa 2a 
 

Pani Wiosna ma piękną kolorową suknię i długie, piękne włosy. Na błękitnym 

niebie fruwają wiosenne chmurki. Wszystkie zwierzęta tańczą i cieszą się z 

powrotu Pani Wiosny. Bardzo lubię wiosenne kwiaty, które rozkwitają na 

zielonej trawie. Czarno-biały bocian siedzi i patrzy się na Panią Wiosnę z po-

dziwem, jaka ona piękna. Pani Wiosna idzie do nas z uśmiechem na twarzy, a 

za nią lecą ptaki. Na łące rosną kolorowe kwiaty i Pani Wiosna uśmiecha się 

do nich. Białe puszyste chmurki czekają na żółte słońce. Włosy Pani Wiosny 

są tak puszyste i duże, że można się w nich przespać. Pani Wiosna jest zgrab-

na, wesoła i bardzo lubi tańczyć. Piękne, kolorowe motylki lecą za Panią 

Wiosną z uśmiechem na twarzy. 

                                                                                Oliwia Nikolas  klasa 2a 

 

      Gdybym miał (miała) zaczarowaną kredkę (jak Karolcia) … 

  

Narysowałbym zielona kredką deskorolkę, która ożywając, będzie się unosić 

nad ziemią. W ten sposób, stojąc na niej, będę mógł przemieszczać się, gdzie 

tylko będę chciał i odwiedzał różne fajne miejsca oraz poznawał ciekawych 

ludzi.               

                                                                                        

 

                                                                           Patryk Łach klasa 2a 

  

 

Gdybym miał taka kredkę, narysowałbym ogromny statek. Na nim byłby 

wielki basen i helikopter. Takim statkiem mógłbym zwiedzać cały świat, a 

helikopterem latałbym i obserwowałbym wszystko z góry.  

   Olaf Bucki klasa 2a 

 

   

 

 

Chciałbym narysować robota, , który mógłby wszystko zro-

bić. Taki robot pomagałby w  życiu codziennym. Mógłby 

wykonywać  różne rzeczy, np.: gotować, sprzątać mieszka-

nie i wyrzucać śmieci. Taki robot ułatwiłby ludziom życie. 

Wiktor Kuś klasa 2a   

 

 
 

 

Taką wspaniałą kredką chciałabym narysować ży-

wego pieska. Zawsze marzyłam, żeby mieć pieska, 

bawić się z nim, karmić go i uczyć sztuczek. Bardzo 

lubię zwierzęta domowe. 

Oliwia Nikolas klasa 2a 

 
   

 



 

OPIS KOTKA MILUSIA  

 

Mój kotek ma na imię Miluś. Ma sterczące 

uszka i długie wąsy, a na czole małe plamki. 

Jego zielone oczy ładnie wyglądają na tle 

szarego futerka. Czasami przynosi mam swo-

ją zabawkę. 
 

 

                                                                             Tomasz Łukasik kl. 3e 

 

 

NA PODSTAWIE OPOWIADANIA - WOJTEK 

SPOD MONTE CASINO - 

Temat pracy- JAK ZACHOWYWAŁ SIĘ NIEDŹ-

WIADEK W OBOZIE?  

Miś Wojtek biegł za motylem. Przewrócił się i bole-

śnie uderzył w nosek.  Z piskiem pobiegł do Piotra. 

Przytulił się do niego i uspokoił się, gdy Piotr wziął 

go na kolana i dał mu rękę do ssania. 

 

 

                                                                                 Julia Kuciel klasa 3e 

 

DO KTÓREGO Z PAŃSTW UE CHCESZ POJECHAĆ? UZASADNIJ WY-

POWIEDŹ.  

Moim marzeniem jest pojechać do Włoch. Chciałbym odwiedzić Rzym, a w 

nim Koloseum, Panteon, a także Fontannę di Trevi. Następnie zaplanowałbym 

wycieczkę do Watykanu, aby móc zwiedzić Bazylikę Świętego Piotra, Bazy-

likę Sykstyńską, czy tamtejsze Muzea Watykańskie. Moją wycieczkę zakoń-

czyłbym pobytem na Sycylii. Tam chciałbym zobaczyć jeden z najbardziej 

znanych wciąż aktywnych wulkanów - Etnę. 

 

 

                                                                                                

 

 

Piotr Mąka klasa 3e 

 

 
 
 

 

 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 



   Na zajęciach pojawiły się ostatnio tematy świąteczne . Uczniowie układali 

życzenie, projektowali kartki świąteczne…   

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                        Milena Mazur klasa 2a 

 
 

Wiktor Kuś klasa 2a 

 

 
 

Patryk Łach klasa 2a 

 



 
 

Wojciech Łach klasa 2a 

 

 

 
 

Szymon Zając klasa 2a 

 

 

 
 

Szymon Pyzik klasa 2a 

 

 

 

 
Olaf Bucki klasa 2a 

 



REBUS   

 

szkole   +         e=io  +s=ś    oły   +nie  = 

 

Maja Szczurek klasa 3a 

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. ... 

 

 

 
 

  
 
Zagadka 7 

Upiecze go mama dla synka, 

upiecze go mama dla córek, 

na wielkanocnym stole 

musi być pyszny….. 
 

 

 

Zagadka 8 

Jestem żółty, mały, puszysty 

i z jajka się wykluwam. 

Czy już wiecie kto ja jestem? 

 

Zagadka 9 

Jak się nazywa skorupka od jajek, 

co na Wielkanoc się przydaje. 
 
 

 

Zagadka 10 

W jakim dniu, czy wiecie, 

chociaż słońce świeci, 

biega po podwórku 

dużo mokrych dzieci? 

KRZYŻÓWKI 

Krzyżówka 1 
 

     1        

    2         

    3         

4             

     5        

     6        

   7          

  8           

 

 

1.    2  

3.       4.  

5. 6.  

7. 8.  

 

Krzyżówka 2 
 

   1      

  2       

   3      

4         

 5        

  6       
 

 

1.Zwierzę, które muczy. 

2. Zdrowe jedzone na surowo. 

3. Mama przewleka przez nią nit-

kę. 

4. Pływają w nim rybki. 

5. Zwierzę, które miauczy. 

6. Chowa się pod miotłą, bo się boi 

kota. 

 

 

 

1. Był nim Bolesław Chrobry. 

2. Trwa 12 miesięcy. 

3. Ma ją król na głowie. 

4. Zwierzę, na którym można 

jeździć. 

5. Mieszkają w nim pszczoły. 

6. Świeci na niebie w czasie dnia. 

 

 

 

Krzyżówka 3 
 

 1       

 2       

3        

 4       

 5       

 6       
 



 

 

Krzyżówka 4 

 

    1 
      

  2   
      

    3 
      

    4 
      

    5 
      

6     
      

 

 

1.  2.  

 

3. 4.  

5.      6.  

 

 

 

                  
 

 

Krzyżówka 5 

1. Kwitną na wiosnę. 

2. Bazie na wierzbie to …. 

3. Biały puch spadający z 

nieba. 

4. Rośnie w nim wiele drzew 

5. Robisz go z kwiatów. 

6. …. ma kota 

7. dekorowane jajko. 

8. Lata …..koło nosa.  

9. Nie litery  

 

    1      

2          

 3         

    4      

  5        

    6      

7          

    8      

    9      
 

 

 

 

 

 
Krzyżówka 6 

     1.        

  2.          

    3.         

4.             

5.             

  6.           

  7.          

  8.          

9.            

10.             

11.             

    12.        

 13.           

   14.         

 15.           

     16.       

   17.         
 

1.… dyngus 

2. zwiastuje wiosnę 

3.zaczyna się 21. marca 

4.wykluwają się z jajek 

5.zrobiony z kwiatów 

6.… Boży 

7.skacze po drzewach 

8.kotki na wierzbie 

9.pierwsza msza wielkanoc-

na 

10.żółty wiosenny kwiat 

11.wkładamy do niego 

święconkę 

12.malowane do koszyka 

13.wiosenny kwiat pod 

ochroną 

14.malowane na jajkach 

15.sypie złotym pyłem 

16.następuje po dniu 

17.bociani …. 

 

 

 

Krzyżówka 7 

 

1

2

3

5

6

4

 
1.Topiona na wiosnę 

2.Przychodzi po zimie 

3.Lukrowy na Wielkanocnym stole 

4.Pierwszy wiosenny kwiatek 

5.Kotki na wierzbie 

6.Wyrastają z pączków na drzewach. 

 

                                            Gabriela Skibińska klasa 3f 

 



 
Krzyżówka 8 

Rozwiąż krzyżówkę a litery z pokolorowanych pól utworzą hasło. 

 
 

 
        

6 
  

     

1 
 

    

  

     

  5           

 

2           

  

  

  

     

  

   

  

 
 

  

3               

  

     

  

   

  

  
4           

       

 

            
 

 

 

1. Pierwsza pora roku. 

2. Kotki na wierzbie. 

3. Malowane jajeczka. 

4. Wielkanocna albo piaskowa.  

5. Biały barszcz.  

6. Kica i ma długie uszy.  

 

Julia Michno klasa 3b 

 
 

 

 

Krzyżówka 9 

 

1            

  2          

3            

   4         

   5         

   6         
 

Zuzanna Obrzud klasa 3e 

1.Kwiat zwiastujący wiosnę. 

2.Pora roku, w której rozkwita przyroda. 

3.Miesiąc, który plecie (PRZYSŁO-

WIE). 

4.Kolor, który dominuje wiosną. 

5.Jedna …………. wiosny nie czy-

ni(PRZYSŁOWIE). 

6.Topnieje na wiosnę. 
 

 

 

1. Może być święcona  

2. Są małe i żółte  

3. Symbol świąt wielka-

nocnych  

4. Powszedni  

5. Służy do święcenia  

6. Poniedziałek wielka-

nocny  

7. Kropienie przez księ-

dza wodą święconą  

8. Znosi je kura  

9. Szarak z długimi 

uszami  

 

Krzyżówka 10 
      1        

     2         

 3             

    4          

      5        

     6         

7              

   8           

  9            
 

Antonina Sroka klasa 3c 

 

 
 

Krzyżówka 11 
 

  1         

  2         

    3       

   4        

5           

    6       
 

 

1. Zielenieje na wiosnę. 

2.Wraca wiosną z ciepłych  

krajów. 

3.Wyspa w Gracji lub gwiżdżący 

ptak. 

4. Wielkanocne jajka. 

5. Topimy ja 21 III. 

6. Popularny kwiat wiosenny. 

 

Maja Gniadek klasa 3a 
 
 

 



KUPON  KONKURSOWY 

 

 wyślij na adres  iskierka47@interia.pl do  15.04. 2021 r. 
  

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

klasa………………………………. 
 

 

 

Zagadki 
 

Zagadka 1……………………………..          Zagadka 6…………………………….. 

Zagadka 2……………………………..          Zagadka 7…………………………….. 

Zagadka 3……………………………..          Zagadka 8…………………………….. 

Zagadka 4……………………………..          Zagadka 9…………………………….. 

Zagadka 5……………………………..          Zagadka 10……………………………. 

 

 

 

 

 

Rozwiązania krzyżówek 
 

Krzyżówka 1  …………………………         Krzyżówka 7………………………….. 

Krzyżówka 2  …………………………         Krzyżówka 8………………………….. 

Krzyżówka 3  …………………………         Krzyżówka 9………………………….. 

Krzyżówka 4  …………………………         Krzyżówka 10…………………………. 

Krzyżówka 5  …………………………         Krzyżówka 11   

Krzyżówka 6  ………………………. 

Krzyżówka o zdrowiu   ……………………………………………. 

 

Kupon z poprzedniej Iskierki przesłał tylko jeden uczeń – Patryk Łach z kl. 2a  

Gratuluję ! 

 

Wykreślanka                            1………………………     2 ………………………   

3 ……………………….           4………………………      5………………………   

6 ……………………….           7………………………      8………………………    

9………………………..          10 ……………………… 

 

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

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

. 

 
Prima aprilis -Błędny opis to   ……………………………………………………. 

Błędy na rysunku  1…............................................. 2…………………………….….. 

3…………………………. 4……………………………. 5…………………………... 

 

 

Wiosenny ogródek :  Mama Zosi posadziła…………………………………………. 

 

Rebus ………………………………………………………… 

 
 

 

Lista Czytelników, którzy prawidłowo wypełnili kupon zostanie zamieszczona w na-

stępnym numerze.  

 

Nagrody zostaną wręczone na koniec roku. 

 

Zachęcam do wspólnej zabawy – rozwiązujcie zadania,  wypełniajcie kupon i 

przesyłajcie!! 

mailto:iskierka47@interia.pl

