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       Numer 7 

W numerze marcowym m.in.: 

 Wiosna tuż… 

 Szkolne talenty 

 Chwila relaksu - łamigłówki 

 Uśmiechnij się 

 Kącik czytelniczy 

 

    „Wiosna – cieplejszy wieje wiatr…” 
          (Skaldowie) 

       

Z okazji Dnia Kobiet 

Wszystkiego, co najlepsze, 

spełnienia marzeń, 

zadowolenia z siebie, 

dużo szczęścia i uśmiechu  

oraz wiele radości życiowej 

 

   życzą  mężczyźni.     

        Jarek Kozioł V c 
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              Fotografia – źródło https://www.google.pl 

    Słodka  kraina 

Śniło mi się, że się obudziłam na zielonej trawie z lukru. Wokół mnie 

rosły różnokolorowe drzewa zrobione ze smakowitych słodkości. Obok 

drzew płynęła czekoladowa rzeka. Byłam głodna, więc z wielkim 

apetytem rzuciłam się na wszystkie przysmaki. Najpierw pobiegłam  

do drzew, na których wisiały kolorowe cukierki – były znakomite.  

Zauważyłam obok mnie dywan z marcepanowych kwiatków.  

Nie mogłam się oprzeć pokusie, zjadłam kilka ze smakiem. Słodka, 

baśniowa kraina miała dla mnie jeszcze jedną niespodziankę – 

fontannę tryskającą sokiem pomarańczowym. Zerwałam marcepanowy 

listek, wygięłam go i ugasiłam pragnienie orzeźwiającym sokiem. 

Zrelaksowana położyłam się na lukrowej trawie i zasnęłam. Obudziły 

mnie dziwne głosy. Otworzyłam oczy i … ujrzałam swój pokój.  

Szkoda, że to był tylko sen. 

       Michalina Kasterska kl. 4 a 

 

 Fotografia – źródło https://www.google.pl 
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SZKOLNE TALENTY 

„„PPoollsskkaa””  

Gdzie zboże najjaśniejsze  

Gdzie strumyki najbystrzejsze 

Tam jest POLSKA 

 

Gdzie dziki warchlaczki mają 

Gdzie pszczoły w ulu bzykają 

Tam jest POLSKA 

 

Gdzie bociany klekoczą 

Gdzie koziołki na siebie boczą 

Tam jest POLSKA 

 

Ptaki ćwierkają 

One tu swoje gniazda mają 

Właśnie w POLSCE 

 

Nie jest tu najgorzej 

Gdzieś lepiej być może 

Ale POLSKA zostanie moją Ojczyzną 

Łukasz Przyborek VI b 
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Szkolne talenty 
  

Moja Ojczyzna 

Tu stolicą jest Warszawa  

zagadkowa i ciekawa. 

Godło Polski - Orzeł Biały, 
Hymn państwowy- marsz wspaniały. 

Wielkich mamy tu pisarzy, 

kompozytorów i malarzy,  

Na północy szumi Bałtyk,  
na południu wielkie góry , 
a na północnym - wschodzie  
urokliwe są Mazury. 

Pola, łąki oraz lasy,  
wsie i miasta 
to piękne krajobrazy. 

Polska to moja kochana Ojczyzna, 
każdy Polak rację mi przyzna. 

Natalia Siwkowska 6B 
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SZKOLNE  TALENTY 

     Detektyw Jones 

Pan Michael Jones jak zwykle siedział w swym biurze 

detektywistycznym i jadł drugie śniadanie. Nagle wszedł Howard Smith – znany 

dyrygent i kompozytor muzyki do filmu. Detektyw od razu wiedział, że czeka go 

kolejna przygoda. 

 Po wejściu, Pan Howard opowiedział całą historię, jąkając się: 

- „ Nagle eee… wybuchła aaa… sttacja palliwowwa…”. 

Dyrygent był bardzo zdenerwowany, ale nasz główny bohater nie zwrócił na to uwagi. 

Razem pojechali na miejsce przestępstwa. Tam dowiedzieli się, że zbiornik z 

benzyną został przez kogoś uszkodzony, a potem podpalony. Detektyw odparł: 

- „ Panie Howard może pan już jechać” 

Te słowa były słuszne – przecież nie chciał narażać cywila, a sprawa zdawała się być 

coraz poważniejsza. Nasz bohater został sam na miejscu zbrodni. Po dokładnym 

zbadaniu terenu pan Jones stwierdził, że… jest w kropce. Zrezygnowany wsiadł do 

samochodu i nieoczekiwanie znalazł na siedzeniu plan winowajcy. Okazało się, że 

to… pan Howard. Próbował on odwrócić uwagę mediów i samego Michaela od 

swojego niecnego zamiaru. Chciał, aby wszyscy zajęli się stacją benzynową, a on w 

tym czasie zamierzał okraść bank, korzystając z komputera. Detektyw szybko wsiadł 

w samochód i pojechał do domu dyrygenta. Ten zaś zauważył go  

i próbował uciec. Niestety, wjechał na pobliskie rondo i tam wpadł do głębokiej dziury, 

powstałej w wyniku eksplozji stacji. Howard Smith został złapany i aresztowany, a 

Michael Jones ogłoszony bohaterem. 

 

       Jarek Kozioł klasa V c 
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Zadania matematyczne: 

Zadanie 1 

 

Pociąg jadący ze stałą prędkością przejechał most długości 200 m w ciągu 1 minuty, 
a obserwatora stojącego na moście minął w ciągu 12 sekund. Jaką długość miał ten 
pociąg? 

A) 100 m B) 60 m C) 50 m D) 40 m E) 75 m 

 

Zadanie 2 

Sznurek o długości 15 dm został podzielony na możliwie największą liczbę 
kawałków, z których każdy ma długość wyrażoną inną całkowitą liczbą decymetrów. 
Ilu cięć sznurka dokonano? 

A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 15. 

 

Zadanie 3 

W czarodziejskiej krainie żyją smoki o sześciu, siedmiu i ośmiu głowach. Te, które 
mają 7 głów, zawsze kłamią, natomiast te, które mają 6 lub 8 głów, zawsze mówią 
prawdę. Pewnego dnia spotkały się cztery smoki. Niebieski smok powiedział: Razem 
mamy 28 głów, zielony powiedział: Razem mamy 27 głów, żółty powiedział: Razem 
mamy 26 głów, a czerwony powiedział: Razem mamy 25 głów. Jaki kolor skóry miał 
smok, który nie skłamał? 

A) Czerwony. B) Niebieski. C) Zielony. D) Żółty. 
E) Nie można 
tego ustalić. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1 – odpowiedź C 

Zadanie 2 – odpowiedź B 

Zadanie 3 – odpowiedź C 

Wykorzystano zadania matematyczne KANGUR 

MATEMATYCZNY  strona www.kangur-mat.pl 

      

  Jarosław Kozioł kl. 5 

 

http://www.kangur-mat.pl/
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UŚMIECHNIJ SIĘ!!! 

 

Nauczyciel na lekcji chemii omawia 

doświadczenie: 

-A teraz dzieci patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na 

czerwono. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

-Małgosiu, co to jest za wzór?? 

-To jest… No, mam na końcu języka… 

-Dziecko, wypluj to szybko!!!- mówi nauczyciel.-To jest kwas 

siarkowy… 

 

Siedzą dwa leniwce na drzewie. Minął jeden dzień i nic. Minął drugi -  

i nic. Na trzeci dzień jeden ruszył palcem, a drugi do niego: 

-Roman, aleś ty nerwowy!!! 

 

 

Opracowała Julianna Woźniak        

na podstawie humorek.pl 
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KĄCIK CZYTELNICZY 

Tym razem chciałbym zachęcić Was do lektury książki pt: 

,,Podróż za jeden uśmiech” 

Napisał ją Adam Bahdaj. Opowiada ona o kuzynach: Poldku i Dudusiu, którzy 

podróżują autostopem z Warszawy do Międzywodzia. Na początku cała rodzina 

kłóci się o to, kto ma zawieźć dzieci na miejsce, ostatecznie decydują jednak, że 

zrobi to ciocia Anka. Ona, twierdząc, że ma ciekawsze zajęcia, daje dzieciom po 

kryjomu pięćset złotych na pociąg do Międzywodzia. W tajemniczych 

okolicznościach pieniądze giną, więc chłopcy decydują się na podróż 

autostopem i tutaj zaczynają się ich przygody. 

 

Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania tej książki.  

Naprawdę polecam. 

Adrian Balcerczyk V c  


