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                                      Polecamy: 

 Co piszczy w Szósteczce? 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

 Nasze zwierzaki… 

 Dla każdego coś śmiesznego 

 



 
 

            WIEWIÓRKA 

   Wiewiórki po urodzeniu są niewiele większe od dwuzłotowej 

monety. Są one gniazdownikami, rodzą się łyse, głuche i ślepe, 

więc osierocone wymagają ciepła i spokojnego miejsca do 

bytowania. Mieszkają w mchami. Zbiegają z drzew w 

poszukiwaniu orzechów, nasion dziuplach na drzewach. Budują je 

z trawy i drobnych gałązek i wyścielają, owoców i pająków. Są 

rude, mają długi, puszysty ogon, małe uszy, długie pazury, wąsy 

oraz malutkie, czarne oczka. Osiąga długość ciała 20-24cm             

i ogona17-20cm, masa ciała 200–300 gramów. Grzbiet ubarwiony 

ma na kolor od rudego do ciemnobrązowego, spód ciała jest biały. 

Wiewiórki żyjące w Karpatach i Sudetach mają umaszczenie 

ciemniejsze – ciemnobrązowe. W zimie wszystkie wiewiórki 

zmieniają ubarwienie na popielate (szata zimowa). Można je 

spotkać w lasach i parkach. Znakomicie wspinają się po drzewach. 

Duża ich ilość występuje w Polsce. 

                                

  
 

     Dnia 10 listopada (czwartek) na parterze  odbył się Bal Jesienny.            

W zabawie brali udział  uczniowie klas  0-III. Dzieci bawiły się od godziny 

11:45-13:30. Bal zorganizowali uczniowie klas Ib 1 i Ib 2 z liceum. Juniorki 

przebierały się w różne, piękne stroje. Nawet pogoda dopisywała i za oknami 

świeciło słońce. Harcom i tańcom towarzyszyły występy uczniów, którzy        

w klasach przygotowali wylosowane tematy związane z nadejściem jesieni. 

Były wiersze i piosenki , a nawet krótka inscenizacja „Na straganie”. Teraz 

wszystkie dzieci już wiedzą , jakie są charakterystyczne dla jesieni 

zachowania zwierząt i co dzieje się w przyrodzie o tej porze roku. 

 

     
 

   

 
 



 
   Dnia 3 grudnia zorganizowano w szkole otwartą sobotę. Uroczystego  

otwarcia dokonała p. dyrektor E. Litman o godz. 10:00. Następnie widzowie  

podziwiali układ taneczny przygotowany przez p. H. Borową i układu 

gimnastyczno –tanecznego przez p. K. Klimach. Występ grupy wokalnej, 

przygotował p. P. Borzeński. Zwiedzanie szkoły trwało od godz. 10.00 do 

13.00. Zajęcia otwarte: 

 - „ Nowe umiejętności, nowe technologie”- Tablica interaktywna,   

 „Odlewy gipsowe”-  zajęcia plastyczne –p. G. Sacharzewska,  

-  Matematyka-  e-ćwiczenia „Tablica interaktywna” -  p. A. Rutkowska  

-  Kształcenie zintegrowane „Zabawy matematyczne z rodzicami”                               

p. G. Syrwid - Paszkowska,  

     -  Historia – „Wykorzystanie tablicy multimedialnej” p. J. Jelski,   

     -  Zajęcia dla najmłodszych „Zabawa z Chustą Klanza”,  „Zabawy ruchowe” 

p. K. Pietruszewska, M. Zdankowska, korytarz na parterze. 

-  Matematyka - Koło origami „Papierowe bryły”, p. G. Buksińska,  

-  Przyroda  „Interaktywny spacer po Ełku”,  p. B. Florczyk,  

-  „Radosna szkoła”–  sala gimnastyki korekcyjnej, p. T. Mierzwińska.  

-  „ Radosna szkoła”  p. J. Gutowska,  

-  „Budowanie z klocków Madera”, „Tablica interaktywna” p. B. 

Staniszewska, Prezentacja zajęć w świetlicy szkolnej – p. H. Borowa                                     

i p. A. Kuczyńska; 

Prezentacja umiejętności uczniów- układy gimnastyczne, p. K. Klimach,         

sala gimnastyczna;  

Prezentacja umiejętności uczniów- lekcja tenisa stołowego, p. G. Orzeł, 

korytarz na parterze;  

Spotkanie najzdolniejszych uczniów, stypendystów i uczniów wytypowanych 

do  etapu woj. konkursów przedmiotowych, oraz  rodziców i  nauczycieli z p. 

dyrektor E. Litman, sala 112 godz. 11.00; 

„Kółko dziennikarskie”, p. J. Rynkowska, biblioteka szkolna;  

„Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej” - p. I. Jastrzębska  

    i p. A. Kuczyńska, holl na parterze;  Prezentacja biblioteki szkolnej, p. H. 

Tyszko.                        

 

 

 

 

 

 

 
Szaleni krzyżowcy 

         W 1095 roku papież wezwał chrześcijan, aby wyruszyli na bój  do 

Ziemi Świętej i odbili ją z rąk muzułmanów. Oczywiście Normanowie 

ochoczo się zgłosili. Mieli już wprawę, bo nawalczyli się z niewiernymi       

w Italii. No i oczywiście zapachniało im „fajnymi” bitwami, a to lubili 

najbardziej. 

 Wielu rycerzy walczyło w krucjatach, gdyż czuli się obrońcami wiary 

chrześcijańskiej albo dlatego, że tego wymagała służba u ich panów. Było 

również wielu najemników, którzy bili się za pieniądze, i to duże. Rycerzowi 

płacono 400 hyperperes (złote, bizantyńskie monety, bardzo pożądane w 

tamtych czasach), a jego giermkowi - 200. Najemnicy musieli mocno się 

naharować w boju, żeby zarobić swoje. Kto się obijał i wymigiwał od walki, 

ponosił karę -zabierano mu zbroję. Jeszcze gorzej mieli zwykli żołnierze –     

-karano ich przebiciem dłoni rozpalonym żelazem.  

                                     Jak zostać świętym  
           Jerzy był ponoć znakomitym rzymskim żołnierzem. Był też 

chrześcijaninem i rozdał cały majątek biednym. Kiedy cesarz Dioklecjan 

zaczął prześladować chrześcijan, Jerzego wzięto na tortury. 

    Czy jest w waszej klasie ktoś, kto jest do znudzenia pozytywny, 

bezgrzeszny i szlachetny? Jeśli tak, to świetnie nadaje się na świętego. Gdyby 

żył w czasach Jerzego, miałby większe szanse. Wystarczyłoby, żeby 

przeszedł przez to, co Rzymianie zrobili świętemu Jerzemu. Gdybyście 

chcieli ich naśladować (ale raczej tego nie róbcie!). 

                                                                                                                                                                                               

     
 
   Fragment pochodzi z książki  „Narwani Normanowie” 

 

 



 

             

             

             

             

             

             

             

 
1. Ciężkie, zamieszkujące Afrykę zwierzęta. 
2. Po angielsku Słoń. 
3. Lubimy na nim jeździć. 
4. Dobre mięso, zaczyna się na B… 
5. Robimy nim zdjęcia, lub kręcimy filmy. 
6. Piszemy to w szkołach. 
7. Człowiek który nic nie pamięta ma …. 
 
. . . . . . . . . . . . .  - Napój, który jest bardzo dobry na gorąco 
 

             
1. Może być silny, może być słaby. 

2. Wystrugał go Dżeppetto. 

3. Odpowiada, na: Kto? Co? 

4. Jest dołączona do każdego urządzenia lub mebli. 

5. Rosną w wodzie. 

6. Przenośny telefon (Nokia, Motorolla itp.)  

                                                                                                 
                                                                                    

 
Baran (21 .03 – 19.04) 

Zakochuje się od pierwszego wejrzenia. I zaraz przystępuje do zdobywania. 

Jest przy tym tak bezpośredni, że najczęściej onieśmiela drugą osobę. 

Byk (20.04 – 22.05) 

Zakochuje się szybko i od razu na zabój. Zaraz szykuje uwodzicielski plan. 

Nie robi nic w pośpiechu, wszystko ma przemyślane. Jest przy tym niezwykle 

romantyczny.  

Bliźnięta (23.05 – 21.06) 

Miłość dopada je zwykle niespodziewanie. Trudno im przychodzi wyrażenie 

tego co czują przez co wyglądają jakby wszystko miały w nosie. 

Rak (22.06 – 22.07) 

Nie jest łatwo rozbudzić namiętność Raka. Nieufny, lekko wycofany na 

pewno nie zrobi pierwszego kroku.  

Lew (23.07 – 23.08) 

Kiedy się zakocha, widać to od razu na kilometr. Nie potrafi ukryć swoich 

emocji, zaraz rzuca wszystkie inne zajęcia i wszystko podporządkowuje 

zdobywaniu upatrzonej ofiary. 

Panna (24.08 – 22.09) 

Ma wysokie wymagania. Kiedy już ktoś ją/go zachwyci, przyczaja się i czeka 

na odpowiedni moment. A potrafi czekać długo i cierpliwie.  

Waga (23.09 – 22.10) 

Miłość Wagi jest ślepa. Nie widzi wad wybranka i dlatego potem nagle bywa 

zdumiona kiedy już przejrzy na oczy.  

Skorpion (23.10 – 21.11) 

Jak się zakochuje zaraz zaczyna udawać, że jest dokładnie odwrotnie, przez 

co wydaje się być zimny jak lód. 

Strzelec (22.11 – 21.12) 

Nie potrafi ukryć swoich uczuć. Chce spędzać z ukochaną osobą każdą 

sekundę. Jest przy tym szczery i bezpośredni. 

Koziorożec (22.12 – 19.01) 

Kocha skrycie, próbując wyczuć czy druga strona ma poważne zamiary. Jeśli 

to tylko flirt – zniesmaczony Koziorożec wycofuje się. 

Wodnik (20.01 – 18.02) 

Miłość Wodnika zaczyna się od przyjaźni. Powoli zamienia jedno uczucie na 

drugie, bo bardzo boi się, że straci swoją niezależność. 

Ryby (19.02 – 20.03) 

Łatwo daje ponieść się uczuciom. Wtedy wszystkie znaki na niebie i ziemi 

interpretuje na swoją korzyść i łatwo Rybkę oszukać. 



 
 

Na biologii nauczyciel pyta Jasia:  

- Co to jest małpa?  

- To takie zwierzę jak ja, albo jak pan profesor, tylko że ma dłuższy ogon!  

 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani 

wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.  

 

Tato mówi do Jasia:  

- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. Przecież to 

niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgorszym uczniem!  

 

Rodzice kupili wykrywacz kłamstw. Jasio wraca ze szkoły do domu i mówi: 

- "Mamo, tato dostałem piątkę!" 

Wykrywacz kłamstw: 

- Piiip! 

- Nie kłam, Jasiu - mówi mama. - Jak ja chodziłam do szkoły to 

dostawałam same piątki! 

Wykrywacz kłamstw: 

- Piiip! 

Na to tata: 

- A jak ja chodziłem do szkoły... 

- Piiiip! 

 

Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym.   

- Wio!                                                               

 

 

 

 

 

          
Wiosna idzie!  

Widziałam wczoraj w błysku słońca  
skrawek błękitnej sukienki.  

Wiosna idzie!  
Wszystkie ptaki w moim lesie  

głośne o niej śpiewają piosenki.  
Wiosna idzie! a gdy przyjdzie  

serce mi pęknie  
- jak lód na rzece -  

z radości. 

 
Gałczyński pisał wiersze  

zielonym atramentem. 
Broniewski z szarej Wisły  
odławiał strofy piękne.  

A mnie do słów potrzeba  
drzew kilku, skrawka nieba, 

a mnie trzeba zachwytu  
nad trawy drżącą nicią,  

nad ptasim lotem w chmurach,  

nad liśćmi, co szeleszczą:  
o leśniczówce w Praniu,  

o złotym Mazowszu. 
 

 

   
 


