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47 uczniów, w tym 15 uczniów gimnazjów,

►AKTUALNOŚCI

32 uczniów szkół podstawowych z terenu
XL OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ

Gminy Bielsk. Turniej składał się z części
pisemnej

i

finału

ustnego,

do

której

przystąpiło po 3 uczniów z najlepszymi
„Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje
gminne i powiatoweOgólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” jest
jednym z priorytetowych zadań programowych,
jakie

w

każdym

roku

realizuje

Oddział

Wojewódzki Związku OSP RP Województwa
Mazowieckiego.

Celem

turnieju

popularyzowanie

przepisów

umiejętności

w

zakresie ochrony

ekologii,

ratownictwa

i

było

kształtowanie
ludności,

i

ochrony

przeciwpożarowej.
Organizatorem
Główny

Związku

Pożarnych

wynikami z części pisemnej. W komisji
konkursowej zasiedli:
Komendant

Gminny

OSP

RP

Andrzej

Tomaszewski- przewodniczący Jury
Komendant Honorowy OSP RP Kazimierz
Sędzicki - członek
Prezes OSP w Bielsku Jerzy Klekowicki –
członek
Ewa Warabida – dyrektor Gimnazjum im. C.
K. Norwida – sekretarz.
Podczas eliminacji gminnych uczniowie wraz

turnieju

był

Zarząd

Ochotniczych

Straży

Rzeczypospolitej

Polskiej

przy

z opiekunami mieli możliwość zwiedzania
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bielsku pod czujnym okiem Gospodarza OSP

współpracy Zarządu Gminnego Związku OSP RP
w Gminie Bielsk i Gimnazjum im. C. K.
Norwida w Bielsku, gdzie odbyły się eliminacje
gminne. Uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów przystąpili do eliminacji na szczeblu
szkolnym,

gminnym

i

powiatowym.

Do

eliminacji szkolnych mógł zgłosić się każdy, kto
podejmie trud nauki i zgłosi chęć uczestnictwa.
Turniej wymagał od uczestników nie tylko
wiedzy i umiejętności pożarniczych, ale przede
wszystkim wiedzy z zakresu fizyki, chemii,

w Bielsku Jerzego Opolskiego.
Uczniowie podczas zwiedzania OSP w Bielsku

historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa–
zakres materiału był bardzo obszerny. Do
eliminacji gminnych 9 marca 2017r. przystąpiło
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Osiągnięcia

uczestników

w

eliminacjach gminnych w kategorii I szkoły

podstawowe:I miejsce – Adam Racki – SP w

Tekst: pani Ewa Warabida

Bielsku, II miejsce – Piotr Kołeczek – SP w
Ciachcinie, III miejsce – Zofia Klimkowska – SP
w

Ciachcinie.

Osiągnięcia

uczestników

„Moja pios(e)nka” jak wiosenka

w

W dniu 28 marca 2017 r. w bibliotece

eliminacjach gminnych w kategorii II gimnazja:I

szkolnej

miejsce – Kacper Kotarski Gimnazjum w

edukacyjnego ,,Z Norwidem za pan brat. Program

Bielsku,II miejsce – Aleksandra Białaszek

artystyczny’’. Realizowali go uczniowie klasy 2d:

Gimnazjum w Ciachcinie, III miejsce –Anna

Wiktoria Piechowska, Dominik Perka i Filip

Urbańska uczennica Gimnazjum w Bielsku.
Wszystkim

uczestnikom

serdecznie

odbyła

się

prezentacja

Kornacki pod opieką polonistki Pani dr Wioletty
Żórawskiej. Zostały zrealizowane cele projektu
3.

Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o

gratulujemy podjętego trudu w przygotowaniach,

życiu i twórczości Norwida.

a szczególnie zwycięzcom. Z roku na rok

4.

widzimy większe zaangażowanie uczniów w

Norwida.

tematykę

wiedzy

pożarniczej.

Zwycięzcy

projektu

5.

Konkurs literacki na temat twórczości C.

Organizowanie wydarzenia artystycznego w

szkole.

turnieju otrzymali z rąk Prezesa Gminnego

6.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Bielsk

artystycznego.

pana Józefa Jerzego Rozkosz puchary oraz

7.

nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd

muzycznej.

OSP w Gminie Bielsk.

8.

ciekawego programu występu

Tworzenie

Zrealizowanie

scenografii,

oprawy

Występ podczas spotkania w bibliotece:

recytacja, śpiew, gra na instrumentach.

Adam Racki uczeń SP w Bielsku w

9.

Udokumentowanie wydarzenia szkolnego.

eliminacjach powiatowych zajął III miejsce przygotowywany

przez

pana

Grupa projektowa zaprosiła do współpracy

Tomasza

Piechowskiego, zaś Kacper Kotarski uczeń
Gimnazjum w Bielsku zajął IV miejsce -

koleżanki i kolegów z kilku klas. Jako postać
Norwida wystąpił Bartek Zdziebłowski z klasy 2a. Z
kolei Bartek Kępczyński z klasy 3a wykonał

przygotowywany pod kierunkiem pani Moniki

kwiatowe rekwizyty i elementy scenografii oraz

Cichaczewskiej. Jak dotąd jest to najwyższy

udokumentował

wynik dla naszej Gminy. Serdecznie gratulujemy.

Sowińska z klasy 3a zaśpiewała dwa wiersze

Dla chętnej młodzieży warto podejmować
trud, warto angażować się w turniej, bo jest on

na fotografiach spotkanie. Zosia

Norwida: ,,W Weronie” i ,,Moja piosnka”[II].
Występowi towarzyszył akompaniament Dominika
Perki,

Wiktorii

Piechowskiej,

Mileny

niebudzącą wątpliwość formą kształtowania

Wierzchowskiej

młodych

przygotowywania

Boguszewskiego z klasy 2d. Prowadzenie spotkania

młodzieży do odpowiedzialnego, dorosłego życia.

przypadło mnie i Oli Kozakiewicz z klasy 3b. Od

charakterów

i

początku
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z

zadbaliśmy

klasy

o

3a

dobrą

i

Tobiasza

atmosferę

i

zaangażowanie publiczności w program artystyczny.

wicedyrektor

Jedną z form przybliżania osoby i twórczości Norwida –

opiekunka projektu Pani dr Wioletta Żórawska i

patrona

nauczyciel muzyki Pan Jarosław Miszewski.

naszego

gimnazjum

była

prezentacja

Pani

Elżbieta

Szczepańska

oraz

multimedialna. Grupa projektowa zadbała o ciekawy
przekaz zarówno pod względem treści, jak i formy.

Laureaci konkursu :

Następnie uczniowie klasy 3b wyrecytowali cztery
wiersze: ,,Pielgrzym”- Oliwia Brudzyńska , ,,Fatum” Michał Pyrzak, ,,Sfinks”- Aleksandra Kozakiewicz
oraz

,,Ogólniki”-

Alicja

Dumowska.

Natomiast

dwa ,,Moja piosnka” [II] i ,,W Weronie” zostały
zaśpiewane przez Zosię Sowińską.

W

programie spotkania przewidziany był otwarty konkurs
literacki dotyczący wierszy Norwida recytowanych i
śpiewanych. W zmaganiach konkursowych mógł wziąć
udział każdy zainteresowany uczeń z klas obecnych na

1.

Tobiasz Boguszewski kl. 2 D

2.

Adam Kalinowski kl. 3 B

3.

Jakub Zarembowski kl. 2 B

4.

Dawid Borowski kl. 3 B

5.

Sebastian Karpiński kl. 3 B

Koledzy

otrzymali

oryginalne

zaprojektowane przez Łukasza Fabrykiewicza z
klasy 3 b.
Jedna godzina lekcyjna wystarczyła i naprawdę

prezentacji projektu, tj. klasy II b, II d, III b. Ten punkt
programu dostarczył wielu emocji. Liczyła się szybkość
i wiedza z liryki, orientacja w kulturze

kilku epok

literackich, różne zagadnienia z języka polskiego. Po
konkursie

wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o

ułożenie hasła z kolorowych literek. Miało mieć
związek

z

tematem

wydarzenia

i

wrażeniami

publiczności. Zgłosili się zainteresowani koledzy:
Tobiasz Boguszewski, Jakub Zarembowski z klasy 2b,
Dawid Borowski z klasy 3b i Adam Kalinowski z klasy
3b i Sebastian Karpiński z kl. 3 b. Ich hasło brzmiało
następująco:

,,Moja

pios(e)nka” jak

wiosenka.

Spodobało się publiczności. Uczniowie ułożyli hasło z
wykorzystaniem tytułu wiersza C. Norwida Moja
piosnka [II] oraz wyrazili w nim nastrój panujący
podczas

wydarzenia.

Wykazali

się

inwencją

i

oryginalnością.
Grupa projektowa ma powody do satysfakcji
potwierdzone

badaniem

poziomu

zadowolenia

uczestników spotkania w formie znaków graficznych
emotikonów. Okazało się, że wszyscy podnieśli w górę
„Uśmiechy”.

W

wydarzeniu

uczestniczyła dyrektor szkoły Pani Ewa Warabida i
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dyplomy

poczuliśmy się z Norwidem za pan brat.

„ Póki jesteśmy młodzi wszystko jest przed
nami”
IX Targi Edukacyjne

Tekst: Krzysztof Kamiński kl. 3b
Zdjęcia: Bartek Kępczyński kl. 3a

IX TARGI EDUKACYJNE
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30 marca w Gimnazjum im. C. K.
Norwida w Bielsku odbyły się IX Targi
Edukacyjne pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz. Hasłem
przewodnim tegorocznego spotkania było „Póki
jesteśmy młodzi wszystko jest przed nami”. Na
zaproszenie
odpowiedziały
22
szkoły
ponadgimnazjalne,
stawiły
się
również
Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd
Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy, Młodzieżowe
Centrum Kariery, Mobilne Centrum Informacji
oraz Hufiec Pracy. Targi skierowane były do
tegorocznych absolwentów gimnazjów, którzy
stoją przed pierwszym trudnym dorosłym
wyborem oraz rodziców. Gimnazjum w Bielsku w
swoich murach gościło gimnazja z Ciachcina, ze
Starych
Proboszczewic,
Gozdowa,
Łęga
Probostwa, Staroźreb, Maszewa Dużego.
Ideą targów było przybliżenie młodzieży i
osobom poszukującym pracy możliwości
kształcenia w postaci szerokiej oferty edukacyjnej
oraz prezentacja różnego rodzaju form wsparcia w
budowaniu własnej kariery zawodowej i drogi
edukacyjnej. Było to spotkanie skierowane do
szerokiej grupy odbiorców, promowało nie tylko
gimnazjum, ale i również Gminę Bielsk.
Targi swoją obecnością zaszczyciła
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
Małgorzata Bombalicka. Na targach nie mogło
zabraknąć Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego
Rozkosz, Sekretarz Gminy Bielsk Krystyny
Chyba, Przewodniczącego Rady Gminy Bielsk
Jana Wiesława Linowskiego, Przewodniczącego
Gminnej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Gminy w Bielsku Krzysztofa
Kwasiborskiego.
Podczas Targów Edukacyjnych nie
zabrakło również bardzo ekspresyjnych i
energetycznych pokazów wojskowo-sportowych,
pokazu
fryzjersko-kosmetycznego,
musztry
kelnerskiej, występów zespołów muzycznych,
kunsztu
budowlanego oraz pokazu sushi i
parzenia kawy,a o dobre samopoczucie i kondycję
zadbały tancerki Fame oraz członkowie
Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo Olimp.
Nad całością targów edukacyjnych
pracował sztab nauczycieli z Gimnazjum w
Bielsku. Wydarzenie już od dziewięciu lat stanowi
impuls do dokonywania ważnych, życiowych
wyborów dotyczących dalszego kierunku edukacji.
Jego tegoroczna odsłona, dzięki bogatej ofercie

edukacyjnej, także stała się ważną pozycją w
kalendarzu imprez dla gimnazjalistów. Celem
edukacji jest lepszy start w życiu - Targi Edukacyjne
są tego dowodem. Bogata oferta edukacyjna,
bezpośrednie rozmowy z uczniami, prezentacje szkół
- to wszystko daje młodym ludziom wskazówki w
odpowiedzi na pytanie „co dalej”? Mamy nadzieję, że
wielu z nich wyszło z targów pewnych swoich
wyborów i śmiało patrzących w przyszłość.
Serdeczne
podziękowania
należy
przekazać
Urzędowi Gminy Bielsk oraz lokalnym firmom za
życzliwość i bezinteresowną pomoc w realizacji IX
Targów Edukacyjnych: Piekarni Mechanicznej –
Krystynie, Piotrowi Albrechczyńskim, Zakładowi
Produkcyjno - Handlowemu „Promyk”- Zbigniewowi
Sadowskiemu i Drukarni UNIGRAF Tomaszowi
Nowakowskiemu.
Dziękujemy uczniom klasy IIa i IIc za udział
w przygotowaniu Targów Edukacyjnych, sprawną
organizację i aktywne promowanie szkoły w
środowisku lokalnym.
Osoby zaangażowane w przygotowanie
Targów Edukacyjnych:
Beata Żołnowska, Katarzyna Dzięcioł, Agnieszka
Sieradzka, Mariusz Niedbała, Jarosław Miszewski.

stresu, o godzinie dziewiątej rozpoczęli część
humanistyczną.
Zadania zamknięte nie
sprawiły gimnazjalistom trudności, lecz dla
większości piszących rozprawka stanowiła już
kłopot, ponieważ temat był trudny.
20 kwietnia odbyła się
część
matematyczno-przyrodnicza.
Zadania
wymagały logicznego myślenia,a część
przyrodnicza nie należała do prostych.
Według uczniów naszego gimnazjum to
właśnie przyroda była trudniejsza od
matematyki, czego nie spodziewaliśmy się.
Na zakończenie gimnazjaliści stanęli
przed wyzwaniem jakim był egzamin z języka
obcego. Ponad połowę uczniów pisało język
angielski, kilkanaście osób podjęło się testu z
języka niemieckiego. Egzamin sprawdzał
wiedzę z wszystkich trzech lat gimnazjum i nie
należał do prostych.
Życzę wszystkim piszącym jak
najlepszych wyników!
Tekst: Aleksandra Kozakiewicz kl 3b
Czy uczniowie mają trudności w nauce?
Uczniowie
odpowiedzieli

klas

na

drugich

zadane

im

chętnie
pytania

dotyczące trudności w przyswajaniu wiedzy.
Wyniki okazały się zaskakujące:
60% uczniów mając problemy w szkole
zwraca się o pomoc do rodziców, zaś
niewielka
Uczniowski Klub Sportowy Judo Olimp

Tekst: pani Beata Żołnowska

liczba

osób

prosi

o

pomoc

nauczyciela czy kolegę.
75%

uczniów

odpowiedziało,

że

ma

sporadycznie problemy z opanowaniem treści
programowych, są to najczęściej trudności
dotyczące

umiejętności

rachunkowych

i

Egzamin gimnazjalny – czy okazał się trudny?

ortografii. Na pytanie: co wpływa na

W dniach 19-21 kwietnia uczniowie klas
trzecich
zmierzyli
się
z
egzaminem
gimnazjalnym. Pierwszego dnia pełni lęku i

trudności
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w

nauce?

90%

uczniów

odpowiedziało, że zbyt duża ilość materialu

koniecznego do opanowania.

JUNIOR zorganizowanego przez Zespół

Uczniowie przyznali się, że czasami zdarza im

Szkół

się odkładać zadanie domowe na ostatnią chwilę

Łukasiewicza w Płocku: Anna Opolska z

i na odrabianie lekcji w domu poświęcają tylko

klasy IIb z języka niemieckiego i Michał

około godziny. Uczniowie uznali, że zły stopień

Pyrzak z klasy IIIb z języka angielskiego.

jest wyłącznie impulsem do poprawy, a nie do

Uczniowie

zwiększenia intensywności nauki. 30% uczniów

opiekunami na rozdanie nagród i dyplomów

na pytanie, czy chętnie uczestniczy w zajęciach

dnia 31 marca 2017 roku do Zespółu Szkół

szkolnych odpowiada, że lubi tylko niektóre

Centrum Edukacji.

Centrum

Edukacji

zostali

zaproszeni

przedmoty, 36% chodzi do szkoły, bo tak należy,
a 34%

im.

Ignacego

wraz

z

Tekst: Redakcja

uczniów często nie chce się iść do

szkoły. Aż 55% uczniów uznała, że atmosfera w
klasie jest ważna i wpływa na ich wyniki w
nauce. 64% uczniów jest zadowolonych ze
swoich osiągnięć
Opracowano na podstawie ankiety
Tekst:Redakcja

►SPORT I ZDROWIE
Program ,,Trzymaj formę"

KONKURSY
Uczniowie naszego gimnazjum zostali
finalistami V edycji Konkursu Językowego
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Ogólnopolski Program Edukacyjny
,,Trzymaj formę" jest szansą zachęcenia
młodych ludzi do wypróbowania nowych form
aktywności,
wymiany
doświadczeń
i
zastanowienia się, co daje radość. Celem
programu jest edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety. Program ma budować
trwałe nawyki w zakresie aktywności
fuzycznej, które przyczynią się do dobrego

stanu zdrowia i samopoczucia.

Wystawa szkolna przygotowana w ramach projektu

drugiego zawodnika danej klasy. W
konkurencji klas pierwszych – wygrała klasa
1a. W konkurencji klas drugich – wygrała
klasa 2b. W konkurencji klas trzecich –
wygrała klasa 3b.
Siódma konkurencja pod nazwą
,,Każdy ćwiczyć, tańczyć i śpiewać potrafi"
polegała
na
zaprezentowaniu,
przygotowanego wcześniej przez daną klasę
występu. Z klas pierwszych – wygrała klasa
1d. Z klas drugich – wygrała ex aequo klasa
2a i 2d. Z klas trzecich wygrała klasa 3c.

,,Trzymaj formę"

W dniu 21 marca 2017 r. Na hali
sportowej w naszej szkole odbył się ogólnopolski
projekt ,,Trzymaj Formę". Prowadzili go
uczniowie klasy 2a: Maciej Maranowski i
Aleksandra Chrobot.
Pierwsza konkurencja – ,,Pisanie kodeksu
w rękawicach", polegała na przebiciu balona i
przepisaniu w grubych rękawicach treści
karteczki, która była w nim. W zmaganiach klas
pierwszych – wygrała klasa 1c. W zmaganiach
klas drugich – wygrała klasa 2d. W zmaganiach
klas trzecich – wygrała klasa 3c.
Drugą konkurencją była ,,Niespodzianka
w worku", która polegała na odgadnięciu, jakie
warzywo jest w worku, bez patrzenia.Wszystkie
klasy dostały równo po jednym punkcie, nie
powiodło się tylko klasie 2c i 3c.
Kolejną konkurencją były ,,Kalambury".
Każdy musiał odgadnąć hasło na podstawie
obserwacji przez 15 sekund. Prawie wszyscy
otrzymali dokładnie jeden punkt. Nie udało się
tylko klasie 2a i 3d. Czwartą konkurencją była
,,Hokejomania". Polegała na prowadzeniu
piłeczki kijem od hokeja slalomem. Z klas
pierwszych – wygrała klasa 1a. Z klas drugich –
wygrała klasa 2c. Z klas trzecich – wygrała klasa
3a.
Następną konkurencją był ,,Wyścig
Kangurów", który polegał na biegu w workach.
W zmaganiach klas pierwszych – wygrała klasa
1a. W zmaganiach klas drugich – wygrała klsa
2a. W zmaganiach klas trzecich – wygrała klasa
3a.
Szóstą konkurencją był ,,Konkurs
Kulturystyczny", w którym jeden zawodnik miał
napompować balony i umieścić je pod koszulką
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Występy uczniów

Kolejną konkurencją była wiosenna
dekoracja stołów i przygotowanie zdrowej
żywności. Każda klasa musiała wykonać
kanapki, sałatki i koktajle. Dekoracje stołów
były fantastyczne. Uczniowie wykazali się
kreatywnością. Większość klas otrzymała za

nie maksymalną liczbę punktów. Można było
uzyskać najwyżej 4 punkty. Tyle samo punktów
można uzyskać w ,, Próbie smaku". Jeśli chodzi o
jedzenie to jego samki były również zaskakujące.
Potrawy zawierały tylko i wyłącznie zdrowe
składniki.
Jury
było
zadowolone
z
przygotowanych potraw. Najfajniejsze było to, że
po degustacji i oceniie jurorów, reszta potraw
stała się posiłkiem dla widzów. Wszystko
wyglądało świetnie i było pyszne.
Po tej konkurencji wszyscy obejrzeli
krótki film o zdrowym żywieniu. Po nim zostały
wręczone dyplomy po siedmiu konkurencjach:
- klasy pierwsze:
miejsce trzecie – klasa 1b
miekjsce drugie – ex aequo klasa 1c i 1d
miejsce pierwsze- klasa 1a
- klasy drugie:
miejsce czwarte – klasa 2b
miejsce trzecie – klasa 2c
miekjsce drugie – klasa 2d
miejsce pierwsze- klasa 2a
- klasy trzecie:
miejsce czwarte – klasa 3d
miejsce trzecie – klasa 3c
miekjsce drugie – klasa 3b
miejsce pierwsze- klasa 3a
Następnie odbył się konkurs wiedzy o
zdrowym żywieniu. Najlepsze były klasy:
konkurencja pierwsza- klasy 1b, 2a, 3b
konkurencja druga- klasy 1c, 2a, 2c, 3a, 3d
konkurencja trzecia- klasy 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2d,
3a, 3b, 3c.
Podczas uroczystości została wręczona
przez Wójta Gminy Bielsk nagroda za wygraną
przez uczennicę klasy 1b Marcelinę Wicińską w
konkursie ,, Wiedzy o zagospodarowaniu
odpadami". W szystkie punkty w projekcie
,,Trzymaj Formę" były przyznawane przez jury w
składzie:
pani dr Wioletta Żórawska
pani mgr Iwona Urbańska
ks. Kamil Kozakowski
Uroczystość była bardzo miła, a na wielu
twarzach pojawił się uśmiech.Nad przebiegiem
programu czuwały koordynatorki programu: p.
Sławomira Banachowicz, p. Beata Żołnowska, p.
Agnieszka Sieradzka.
Tekst:
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Krzysztof Kamiński i
Aleksandra Kozakiewicz kl. 3b

►KĄCIK CZYTELNIKA
Zagadki literackie
1. Z jakiego utworu pochodzi cytat: ,,Nie czas
żałować róż, gdy płoną lasy"
Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.
2. Odpowiedz na pytania dotyczące polskich
autorów:
1. Czyją żoną była Barbara Drapczyńska?
2.
Jak miała na imię ukochana córka
Władysława Broniewwskiego?
3.
Autorka wierszy: ,,Moja książeczka" i
,,Wesołe chwile czytelników".
4.
Czyją
żoną
była
warszawska
spiewaczka Janina Gluzińska?
5.
Który
poeta
posługiwał
się
pseudonimem Jan Syruc?
6.
Jak się nazywa siostra Stanisława
Baranczaka?
Kupon
konkursowy

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

Nr 1
Zadanie
1

Śmieszne słowa w obcych językach

Imię i nazwisko autora słów:
……………………………….

♦
W języku niemieckim:

a) ……………………………
b) ……………………………
c) ……………………………
d) ……………………………
e) ……………………………

Zadanie
2

pauken = wkuwać
die Spelunke = speluna, latryna
die Glut = żar

W każdym Gimku w tym roku szkolnym pojawią się zagadki
literackie. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik
konkursu otrzymuje jeden punkt. Kupon konkursowy (
może być odbity na ksero) z danymi ucznia wraz z
odpowiedziami należy złożyć do końca miesiąca u pani
Żanety Reszczyńskiej. Dla osoby, która zdobędzie
najwięcej punktów, przewidziana jest nagroda książkowa.

das Plumpsklo = toaleta, wychodek
♦
W języku angielskim:
the bill = paragon
ham = szynka
mole = pieprzyk

Tekst: Redakcja
►ROZRYWKA

Krzyżówka

Zagadki

1.
Nie ma lepszej lotniczki
Ogon niczym nożyczki
Lepi gniazdo pod strzechą,

2. Wracamy. Nowina wesoła.
Pozdrawiamy nasz kraj kochany.
Szukajcie, już brzozy dokoła.
Kle... Kle... Kle...
Kto woła?

Jest dla ludzi pociechą,
W powietrzu toczy kółka,
Kto to taki ?...
☻

Mieszka przy ziemi,
Pod niebem śpiewa,
Jego piosenka
Wiosnę przywiewa.

3.

Przyszła wiosna do lasku
z kluczykiem przy pasku.
A te klucze „pachnące”
Można znaleźć na łące.

4.

Ulepiła pod oknem
Swego gniazdka połowę.
A już ćwierka wesoło,
Że mieszkanie gotowe.

5.

Niedługo zima pryśnie –
Śnieg już przebiłem,
Bo jestem ...

Jak się nazwywa ta pora roku,
Gdy się zielenić zaczyna wokół ?
Skowronek nad polem śpiewa,
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.
☻
Ni to kasza ni to groch,
spada z nieba, że aż strach.
Skacze, tańczy w szyby dzwoni,
Jedna kulka drugą goni.
Źródło: http://dzieci.epapa.pl/zagadki
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6. Co to za kotki
na drzewach siedzą,
myszy nie łowią,

ptaszków nie jedzą?
1
2
3
4
5
6

Tekst : Redakcja
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