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Rumorek to pismo skierowane do Was, ciekawych świata i chcących
wiedzieć więcej. Starannie wybrałyśmy tematy, które pozwolą Wam zdobyć
nowe wiadomości i utrwalić już nabyte. Mamy nadzieję, że rozmaitość
artykułów  i przyjazny sposób przekazania treści, sprawi, że z chęcią sięgniecie
po kolejne wydania Rumorka.

 

Historia akcji charytatywnej Pola Nadziei
Dzień Ziemi
Majowe Święta Narodowe
Dzień Matki
Wiersze naszych uczniów
Humor ze szkolnej ławki
Mądra główka dla bystrzaków - czekają nagrody !

 
Numer 1/2021  Wydanie wiosenne

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH

CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

BIBICE

Drodzy Uczniowie !

W tym numerze :



Przypominają nam o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki 

w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Wiosną, kiedy kwitną - zbieramy fundusze dla

Hospicjum. Za każdy datek ofiarodawca
otrzymuje żonkilową pamiątkę.

Jak co roku w naszej szkole wspomagamy
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

Od 15 marca 2021r wrzucamy do puszki
przysłowiowy „grosik”, by otrzymać

maleńkiego żonkila z informacją o Hospicjum.
Ze względu na sytuację pandemiczną puszki są

wystawione przy wejściu do szkoły. Zebrane
pieniądze przekazujemy na potrzeby
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

2020/2021



Stałym elementem kampanii są coroczne kwesty pod
krakowskimi kościołami, w szkołach, Marsz Żonkilowy,    

a także koncert chóru rozpoczynający akcje oraz
uroczysty, charytatywny koncert finałowy.

Pierwsze żółte żonkile zostały posadzone w parkach i na
rabatach Krakowa jesienią 1997 roku. Hospicjum
otrzymało w darze 350 000 cebulek od szkockiej

organizacji Marie Curie Cancer Care z Edynburga.

 Wokół naszej 
szkoły,

wkrótce zakwitną sadzone 
przez Was żonkile.



Opracowała Małgorzata Pilch



Międzynarodowy Dzień Ziemi 

Wyobraź sobie, że jest rok 2420, a Ty pracujesz jako
archeolog. Chcesz dowiedzieć się czegoś o dawnych
mieszkańcach, dlatego rozpoczynasz wykopaliska.
Zanim jednak dotrzesz do jakiegoś wartościowego
znaleziska, musisz przebić się przez grubą stertę
pradawnych śmieci. Przez setki tysięcy przedmiotów,
które Twoim przodkom służyły tydzień albo dzień,
a może tylko przez kwadrans, by następnie spocząć 
w ziemi na setki długich lat. Co sobie pomyślisz
o ludziach, którzy wcześniej zamieszkiwali te okolice?

Ziemia to nasz dom. Musimy o nią dbać i troszczyć
się, tak jak o swój dom, o swoje mieszkanie.
Musimy ją sprzątać, porządkować, dbać, aby wokół
pachniało świeżym powietrzem, kwiatami i czystą
wodą.
             Czy zawsze o tym pamiętamy?

Czy pamiętamy o sprzątaniu śmieci?

22 kwietnia



Metalowa puszka (ok. 10 lat)
 

Kubek ze styropianu (ok. 50 lat)
 

Szklana butelka, 
         słoik (4000 lat - nigdy)

Jak długo rozkładają się opakowania?

 Papierowa torebka (ok. 1 miesiąca) 

 Foliowa torebka (ok. 400 lat)



Na naszych wysypiskach zalegają  nie tylko
opakowania. Z pewnością znajdziemy tam również

przedmioty codziennego użytku, które z różnych
powodów przestały być przydatne.

A co z przedmiotami codziennego użytku?

 Papierowa gazeta (ok. 6 tygodni)

 Bilet autobusowy (ok.3 miesięcy)

Guma do żucia (ok.5 lat )

Gumowe opony (ok.80 lat )

Bateria ( ok. 100 lat )

Słomka ( ok. 100 lat )



Nadaj śmieciom drugie życie!
Jak widać śmieci nie znikną z dnia na dzień, bo przyroda

potrzebuje sporo czasu, żeby po nas posprzątać. 
 By w nich nie utonąć, musimy zadbać o to, żeby zużyte
przedmioty dostawały drugie życie. Sporą część naszych

śmieci można bowiem przetwarzać. Pierwszym
warunkiem, jaki musimy w tym celu spełnić, jest
odpowiednia segregacja domowych odpadków. 

To chyba ostatni moment, by zacząć działać!
 Do materiałów, które można poddać recyklingowi

należy papier, metalowe puszki, szklane i plastikowe
butelki. Spróbujmy ograniczyć produkcję śmieci. 

Różne niepotrzebne
 papiery, książki,

 zeszyty, czyli makulaturę
 zgromadź w domu i przynieś na zbiórkę

makulatury w naszej szkole.
  Taka zbiórka zostanie ogłoszona 

na przełomie kwietnia i maja.

Ważne  

Opracowała Dorota Wesołowska



Maj jest szczególnym miesiącem w historii
Polski. W pierwszych trzech dniach maja
obchodzimy w Polsce trzy ważne święta:

 
 
 
 
 
 

Międzynarodowe Święto Pracy zostało
wprowadzone w 1899 roku dla upamiętnienia
strajku robotników w Chicago, który miał
miejsce 1 maja 1896 roku. Robotnicy urządzili
demonstrację, ponieważ w zakładach 
panowały fatalne warunki pracy, niskie
wynagrodzenie oraz praca do dwunastu godzin
na dobę. Celem demonstracji było wywalczenie
ośmiogodzinnego dnia pracy. Na ziemiach
polskich pierwsze obchody miały miejsce 
w 1890 roku i odbywały się często wbrew woli
zaborców. Od roku 1950 roku 1 maja jest
świętem państwowym, dniem wolnym od
pracy.

1 maja - Święto Pracy

Co wiemy o świętach majowych?



 
 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
ustanowiono go w 2004 roku. Wygląd flagi
polskiej jest omówiony w specjalnym
dokumencie z dnia 11 marca 1980 roku.
Flaga Polski jest prostokątem o proporcji 5:8.
Barwami narodowymi są kolory biały i czerwony,
ułożone w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości, z których górny
jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Obok flagi mamy jeszcze 2 symbole narodowe.
Są to Godło Polski oraz Hymn Polski czyli
,,Mazurek Dąbrowskiego”.

Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem
państwowym, obchodzonym na pamiątkę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.
Święto jest okazją do rozmowy o patriotyźmie,
o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu.

3 maja -Święto Konstytucji 3 Maja

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej



1. Wytnij z białego i czerwonego papieru 2 kółeczka 
     i po kilka cienkich paseczków.
2. Przyklej paseczki w odpowiednich kolorach 
    do odpowiednich kółeczek tak, aby tworzyły
    ,,słoneczka''.
3. Przyklej końcówki paseczków pod spód kółeczek,
    aby tworzyły małe pętelki.
4. Sklej ze sobą powstały w ten sposób biały i czerwony 
    kotylion.
5. Na środku kotylionu przyklej okrągły kawałek 
    białej tekturki. 
6. Od tyłu przyklej dwie wstążeczki z papieru i agrafkę, 
     którą przyczepisz kotylion do ubrania.

PRACA PLASTYCZNA
 

 kotylion narodowy z papieru
Spróbuj wykonać 

Sposób wykonania kotylionu z papieru

Pochwal się swoją pracą, prześlij zdjęcie na pocztę :
rumorek@spbibice.edu.pl

Opracowała Sylwia Płusa-Lasek



Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym
świecie, jest wyrazem szacunku dla wszystkich
matek. Święto to przypomina nam, jak ważne
są nasze Mamy.  

Dzień Matki 
 

 

 
Wymaluję na laurce czerwone

serduszko, ptaka, co ma złote piórka 
i kwiaty w dzbanuszku.
Żyj Mamusiu moja miła 
sto lat albo dłużej, bądź 

szczęśliwa i wesoła, zdrowie 
niech Ci służy!

26 maja

Dla kochanej Mamy



Na całym świecie słowo mama jest wypowiadane 
w różnych językach, a brzmi ono tak: 

Maminka

czeski 

Maman  Mere

francuski

Madre  Mama  Mami 

hiszpański
Mana  Mitera 

grecki

Mama  Matkasłowacki

Mamma Madre

włoski

Mutter 

niemiecki

Opracowały: Barbara Magiera i Monika Obodzińska

Dzień Matki na świecie w zależności od kraju
obchodzony jest w różny sposób i w różnych            
terminach.  W Indonezji obchodzone jest 
22 grudnia, w Nepalu w kwietniu, a w Panamie 
8 grudnia. W Wielkiej Brytanii dzień ten zwie się
Mothering Sunday, czyli „niedziela u matki“ 
i wypada w czwartą niedzielę wielkiego postu. 
W USA  Dzień Mamy obchodzony jest w drugą
niedzielę maja, w Indiach Hindusi obchodzą je 
w październiku. 

W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja.
Po raz pierwszy obchodzono go w 1914 roku
w Krakowie. 



MAMA

Pochwal się swoją pracą, prześlij zdjęcie 
na pocztę : rumorek@spbibice.edu.pl

KOCHAM 
CIĘ



Ziemia jest brudna i nieschludna, a my wysprzątać
Ziemię chcemy i z chęcią pomożemy!
Są specjalne kosze na śmieci, więc do sprzątania
zapraszamy wszystkie dzieci!
Sprzątajmy, zamiatajmy i się brudu pozbywajmy!
Puszki, papierki i zgniłe obierki zaraz poukładamy w
koszach jak bierki.

 Wiosna
Na wiosnę po łące skaczą zające,
widać kwiaty rozkwitające.
Sarny przemknęły przez bujny las,
każdy chce dobrze spędzić ten czas.
Ubieraj się ciepło, to fakt,
bo słońce grzeje mało w nas.
W ogródku rosną żonkile,
krokusy wyrosną za chwilę.

Pierwszy dzień wiosny to 21 marca,
pogoda szaleje jak w środku garnca.
Każdy ją uwielbia za słońce na niebie,
które z radosnym uśmiechem spogląda 
na ciebie.
Zimnych wiatrów już prawie nie czujesz,
więc z przyjemnością na spacery maszerujesz.
Dzieci śpiewają, a niektóre tańczą,
z rodzicami skutecznie o lody walczą.
Każdy jest weselszy, nikt już się nie smuci,
piosenki o wiośnie pod nosem sobie nuci.
Wiosna jest wspaniała, każdy to przyznaje,
szkoda, że tak krótko z nami pozostaje.

Twórczość naszych uczniów
Sprzątamy ziemię

Felicja Staśko 2B

Krzysztof Olejak 3B

Wiosna

Maja Zębik 3A



Do ogrodu babci przyleciała wiosna.
Kwiatki jej podlała i w ogrodzie rozrabiała.
Rozrabiała, rozrabiała, aż zgłodniała i gdzieś dalej poleciała.
Do ogrodu mi wleciała, suchy bluszcz powyjadała.
I do lasu popędziła…
Kiedy lasy odwiedziła, to zwierzaki obudziła.
Pani Ela też tam była no i cuda zobaczyła.
Jak na drzewach przysiadała, to je ładnie rozkwiecała.
Potem w góry poleciała i je z śniegu obsypała.
Gdy w zielonej trawie spała, zabrzęczała pszczółka mała.
Więc po chwili z trawy wstała i nad morze poleciała.
Lodu z wody odsypała i się w morzu wykąpała!
Potem na leżaku była i koktajle sobie piła.
Do Krakowa zawitała. Zamek ładnie wyczyściła, więc turyści się
zebrali i nasz Wawel odwiedzali.
I tak cały zimny kraj zmienił się w wiosenny raj.

Przyszła wiosna
Przyleciały żurawie,
boćki chodzą po trawie.
Rankiem śpiewa skowronek,
coraz dłuższy jest dzionek.
Ciepło świeci słoneczko,
cieszy się każde dziecko.
Odszedł biały bałwanek,
nie użyjesz już sanek
Liście drzew się zielenią,
a kwiaty tęczą się mienią.
Świat do życia się zbudził,
cieszy to wszystkich ludzi.

Wiosna
Przyszła piękna wiosna kolorowa 
i radosna.
Rozsypała kwiatki wkoło, teraz
będzie nam wesoło.
Złote słonko świeci słodko, chodź
przywitaj się stokrotko.
Więc stokrotka i sasanka uśmiechają
się do słonka.

                                                 

Wiosna

Ida Machaj 3A

Kacper Gacek 3A

Tosia Lipińska klasa 2A



Wiosna radosna
Wiosna, wiosna idzie łąką radosna.
Ma piękny wianek, ociepli każdy poranek.
Gdzie tylko spojrzy, w kwiaty pola pogrąży,
uśmiechem powita wiewiórki i ptaszki.
Ze snu obudzi niedźwiadki.  

Alicja Przybyłowicz 1F

Moja Mama 
jest  kochana !!! 

 
  

Moja mama jest kochana!  
Moja mama jest szczęśliwa!  
Ona jest czarodziejką.  
Ona jest magiczna.  
Kocham ją bardzo!  
Gdy gdzieś wyjadę to bardzo tęsknię,  
Cały czas dzwonię, pytam się jak czuje.  
Kocham ją bardzo i to się nigdy nie zmieni !  
Jest najlepszą mamą na świecie !  

Przyszła wiosna, śniegi stopniały,
cieszy się duży cieszy się mały.
Ciepłe słoneczko mocniej świeci,
na placu zabaw bawią się dzieci.
Kwiatki na łące pąki puszczają,
z ciepłych krajów ptaki wracają.
Cała przyroda ze snu się budzi,
kwiaty kwitną by cieszyć ludzi.

Moja Mama jest troskliwa,  
bardzo dobra, bardzo miła. 
Kocham ją z całego serca,  
bo to ona mnie rodziła. 
W potrzebie pomoże,  
a czasem rozśmieszy, 
kocham ją nad całe życie  
i mam nadzieję, że to wiecie! 

Żaden człowiek nie 
zrobi dla mnie tyle, 
co dla mnie robisz Ty! 
Nikt nie Kocha mnie jak Ty! 
Kocham Ciebie jak Ty mnie. 
Bardzo Mamo kocham Cię! 

Karolina
Zygmuntowicz 3C

Dla MamyWiosna

Magdalena Gacek 2A

Jakub Sachaj  3c

Dla Mamy

Wiktoria Krawczyk 3c



 

Rozmawiają dwaj koledzy:  

- W
iesz, ja

 już  m
am w domu wszystko.  

- Skąd wiesz?  

- Bo jak tata wrócił z delegacji 

z gitarą, 

mama powiedziała, że tylko 

tego brakowało. 

 Przychodzi Jasiu do

lekarza:  
- Co ci dolega?  

- Kuleję z matematyki.  

Przychodzi Jaś do domu i 

mówi do mamy:  

- Mamo, mamo mam dwie wiadomości: 

jedną złą, 

a drugą dobrą.  

- To proszę dobrą - mówi mama.  

- Dostałem piątkę z matmy!  

- No, a ta zła?  

- Tylko żartowałem! 

Jaś pyta się mamy:  
- Mamo, dla kogo kroisz taki duży 

kawałek tortu?  
- Dla ciebie, Jasiu.  

- Taki mały?  

A TERAZ TROSZKĘ 
SZKOLNEGO HUMORU 



Nauczyciel mówi do Kasi:  

- Odmień mi czasownik „chodzić” 

w czasie teraźniejszym.  

- Ja idę... ty idziesz... on idzie...  

- No szybciej, bo tracimy czas!  

- My biegniemy, wy biegniecie, oni biegną! 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie 

buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły? 

- pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy
śpię. Na lekcji przyrody nauczycielkapyta: -Jasiu, co wiesz o jaskółkach? - To bardzo mądre ptaki. Odlatują gdy tylko rozpoczyna się rokszkolny… 

Opracowały: Barbara Magiera i Sylwia Płusa-Lasek
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MĄDRA GŁÓWKA

10

Dla każdego coś ciekawego ...

W miejsce kratek wpisz nazwy obrazków

W cy my aż po , asy i łą

yjes nem ś ej tr wy

wierzęt hęć na de lis

i od chcą bawi

wni ów.

a W oi s !

,

.



 

      

 
Blisko wody rośnie , 
kwiaty ma błękitne. 

Może się wydawać, że na łące 
niebo kwitnie ? 

Jak się nazywa ta pora roku,
gdy się zielenić zaczyna wokół, 
skowronek nad polem śpiewa, 

kwiaty forsycji kwitną 
na drzewach ? 

Jeszcze śpi wszystko,

co żyje.

Jeszcze nic nie rośnie, 

a on śmiało śnieg

przebije.

Powie nam o wiośnie ? 

................................

..................

......................
..........

...................................

Wpisz rozwiązanie zagadek

...................

Który miesiąc wciąż

przeplata, 

trochę zimy trochę lata? 

Dobrze ją znamy
 z prześlicznej woni, 
kwitnie dzwonkami, 
chociaż nie dzwoni ?
........................

Ten miesiąc krótko się
nazywa,  

i cały świat zielenią
zakrywa? 



Dzieci były z rodzicami na wycieczce w lesie, liczyły
zauważone ptaki i sarenki. W drodze powrotnej 
Grześ powiedział:
„Naliczyliśmy 12 głów i 34 nogi”.
Ile ptaków zobaczyły dzieci?

Matematyczne łamanie głowy...

Bocian waży 4 kg. Żuraw jest od niego dwa razy
cięższy. Łabędź waży tyle, ile bocian i żuraw razem.
Ile ważą razem te ptaki?

Obliczenie: 

Obliczenie: 

Rozwiąż zadania



Wpisz nazwy kwiatów
wiosennych

Opracowała Dorota Spasiuk



KONKURS  
Z  NAGRODAMI

Powodzenia 

W tym wydaniu Rumorka czekają na
Was nagrody. Dla każdego poziomu
zostały przygotowane karty pracy
z języka angielskiego. Wystarczy
wydrukować kartę, prawidłowo
rozwiązać zadania i przesłać 
do 5 maja 2021 r. na pocztę:
rumorek@spbibice.edu.pl 
Zwycięzców wyłonimy w drodze
losowania. Wyniki przedstawimy 
w następnym numerze Rumorka.

 











Opracowała Maria Siudak



Drodzy Uczniowie !
    
 
 
 

atrakcyjnych zakątków Polski, które warto 
 
 

Napiszcie  o swoich zainteresowaniach,
prześlijcie ciekawą historyjkę o swoim zwierzaku.
Podzielcie się dobrym humorem...
                                           
                                   

Propozycje przesyłajcie  na pocztę:
rumorek@spbibice.edu.pl

 
Zapraszamy do współpracy :

 

ciekawych gier i zabaw na Dzień Dziecka i nie tylko,

książek, filmów, które warto przeczytać, obejrzeć,

Renata Kwietniowska
Agnieszka Ziętek

zobaczyć.

W następnym numerze ukażą się Wasze propozycje
dotyczące:

koniec maja. Wydanie to, będzie tworzone 
przede wszystkim przez Was. 

Kolejny numer Rumorka zostanie wydany pod


