
CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W BIBICACH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Drodzy Uczniowie !
 

      Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam kolorowych
snów każdej nocy i radosnego poranka. Obyście nigdy
nie przestali rozwijać swoich licznych pasji 
i talentów, które pozwolą Wam w przyszłości
dokonywać wielkich rzeczy.       
                                                                  Redakcja Rumorka

Wywiad z Panią Dyrektor Anną Górką,
Dzień Dziecka,
Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy - poznaj pasje 

Obserwatorium przyrodnicze - Pszczółki,
Humor ze szkolnej ławki,
Dzień Taty,
Kącik podróżnika - Co warto zwiedzić...,
Mądra główka - konkurs z nagrodami,
Wakacyjne rady!

       i  zainteresowania swoich kolegów,

Numer 2/2021      Wydanie letnie

 
      Kolejne  wydanie Rumorka jest dla Was i o Was,        

na pewno  znajdziecie coś, co Was zainteresuje.
       W tym numerze:



Wywiad z Panią
 Dyrektor Anną Górką

Nasza Pani Dyrektor udzieliła nam wywiadu. 
Rozmowa odbyła się w gabinecie, w którym jest ogromne biurko,
komputer, stół konferencyjny z krzesłami i dużo kwiatów. 
Na ścianach wiszą  piękne obrazki wykonane przez uczniów.
Przeczytajcie, o czym rozmawiałyśmy, czego się dowiedziałyśmy. 
                              Lena Sadowska i Karolina Zygmuntowicz z klasy 3c.

Jak długo jest Pani dyrektorem szkoły ?

Dyrektorem jestem trzeci rok, wcześniej byłam wicedyrektorem szkoły.
Zanim objęłam to stanowisko, pracowałam jako nauczyciel 
w klasach 1 – 3.

Czym zajmuje się Pani na terenie szkoły ? Czy może nam Pani 
przybliżyć pracę dyrektora szkoły ?

Praca dyrektora  to praca, która niesie ze sobą wiele obowiązków. Przede
wszystkim dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się 
w szkole, zajmuje się sprawami związanymi z pracą nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły. Czy wiecie ilu jest uczniów w naszej szkole?
Nie ...!
W naszej szkole uczy się 877 uczniów, a więc bardzo duża grupa dzieci 
i młodzieży. W szkole pracuje ponad stu pracowników. Moim zadaniem jest
dbanie o bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się na terenie szkoły.
Kontaktuję się z wieloma osobami : z rodzicami uczniów, z panem wójtem,
pracownikami Kuratorium Oświaty, z różnymi instytucjami, z którymi
współpracuje szkoła. Jestem odpowiedzialna za organizację pracy w szkole.
Podczas zebrań rady pedagogicznej spotykam się z nauczycielami.
Przygotowuję różne dokumenty. We współpracy z paniami wicedyrektor
planuję pracę szkoły, a w bieżącym roku szkolnym ze względu trudną
sytuacją pandemiczną jest to  szczególnie ważne zadanie. 



Gazetkę założyłam razem z panią Małgosią Pilch. W naszej szkole, wiele lat
temu, była gazetka dla klas starszych „Rumor”. Gazetkę tę wraz 
z uczniami redagowała Pani Wicedyrektor Eliza Emerla. Do tej gazetki
pisała też moja córka, która była wtedy uczennicą naszej szkoły.
Widziałam, jak bardzo jest zaangażowana w jej tworzenie. Pomyślałam
wtedy, że dobrze byłoby, aby młodsi uczniowie też mieli swoją gazetkę.
Były to czasy, kiedy my nauczyciele, tak jak Wy teraz, uczyliśmy się
korzystania z komputera. Braliśmy udział w wielu kursach. Wtedy
postanowiłam wykorzystać nowe umiejętności i stworzyć gazetkę dla
młodszych klas. Razem z panią Małgosią zaczęłyśmy się zastanawiać jak 
ją nazwać. Uczniowie starszych klas mieli swój Rumor, postanowiłyśmy
więc, że młodsi uczniowie będą mieć Rumorek. Podczas spotkań
planowałyśmy, jak ma wyglądać strona tytułowa gazetki, jaka ma być
szata graficzna, jakie będą w niej działy. Nasze możliwości techniczne
wtedy były mocno ograniczone w stosunku do obecnych. Gazetka miała
kilkanaście stron. Część artykułów przygotowywali nauczyciele, a część
uczniowie z kółka dziennikarskiego. Rumorek wydawany był tylko    
w wersji papierowej. Pomimo, że był czarno-biały cieszył się dużym
zainteresowaniem. Uczniowie uwielbiali kolorować  gazetkę. Wtedy 
każda gazetka stawała się wyjątkowa, była inna od tej, którą miała
koleżanka czy kolega z klasy. W naszej bibliotece są dostępne archiwalne
numery Rumorka. Bardzo ucieszyłam się, gdy usłyszałam, że nauczyciele
chcą wznowić, po wielu latach wydawanie Rumorka.

Dowiedzieliśmy się, że Pani Dyrektor założyła gazetkę Rumorek, 
czy może Pani nam o tym opowiedzieć ?



 

Moim ulubionym przedmiotem była matematyka, ale  lubiłam też język
polski. Myślę, że zawdzięczam to pani, która mnie uczyła, do tej pory
pamiętam jej nazwisko. Była wymagającym nauczycielem, ale też
zachęcającym nas do poznawania języka polskiego. Szczególnie lubiłam
lekcje gramatyki. Bardzo lubiłam również wychowanie fizyczne, chętnie
grałam w dwa ognie oraz w piłkę ręczną. Przyznam, że nie przepadałam 
za fizyką.

 Jak Pani spędza wolny od pracy czas ?

Wolnego czasu mam niewiele. Najchętniej wychodzę do ogródka, sadzę
rośliny, pielęgnuję je. Uwielbiam chodzić na spacery z moim psem. Po wielu
latach przerwy wróciłam do jazdy na rowerze. W tamtym roku kupiłam
sobie nowy rower.

Czy lubi Pani zwierzęta ? Czy ma Pani jakieś ulubione ?

Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej, gdy chodziła Pani do szkoły ?

Mam pieska o imieniu Tako. Piesek jest
rasy Shih Tzu. Tak, jak wcześniej
wspomniałam uwielbiam chodzić z nim
na spacery. Lubię się z nim również
bawić, ale też po prostu opiekować się
nim, czyli wypełniać obowiązki, jakie
ma się w stosunku do domowego
zwierzaka. 

 Czy możemy prosić o zdjęcie 
 Tako do gazetki ?
 
 Oczywiście !

Jaką porę roku lubi pani najbardziej ?

Lubię wiosnę, gdy wszystko się zieleni i lato z jego wszystkimi barwami. 



Tak, bardzo lubię wakacje. Lubię słońce, lubię ciepło. Mogę tak jak Wy
odpocząć po trudach całego roku szkolnego. 

Ma Pani w gabinecie bardzo dużo kwiatów, zna Pani ich nazwy ?

Bardzo lubię kwiaty, w domu też mam ich wiele. Nazwy niektórych znam.
To jest na przykład opuncja, aloes, hoja i sansevieria, która właśnie pięknie
zakwitła. Popatrzcie jaki ma niezwykły kwiat z kropelkami rosy .

Jakie są Pani ulubione słodycze?

Moimi  ulubionymi słodyczami są czekoladki miętowe. 

 Czy lubi Pani wakacje?



Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole ?

Mam nadzieję, że uda się zagospodarować teren przy szkole. Mam na 
myśli powstanie drugiego zewnętrznego boiska, nasadzenia roślin 
wokół nowego skrzydła szkoły. Chciałabym również dokończyć 
rozpoczęte w grudniu poprzedniego roku prace nad wystrojem 
korytarza przy wejściu do „starej” szkoły. 
A dziś, najbardziej czekam na powrót do budynku szkoły ze zdalnego
nauczania wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Życzymy słonecznych  wakacji. Odpoczynku z najbliższymi,
spacerków z ukochanym pieskiem i pięknych kwiatów w ogródku,
które codziennie będą witały Panią Dyrektor uśmiechem.

 

Opr. Małgorzata Pilch



DZIEŃ DZIECKA
W Polsce święto to obchodzi się
1 czerwca. Tego dnia na terenie
całego kraju odbywają się festyny,
zabawy i inne atrakcje plenerowe
dedykowane najmłodszym. 
W Polsce od 1994 roku obraduje
Sejm Dzieci i Młodzieży i to właśnie
1 czerwca w parlamencie zasiadają
najmłodsi.

A jak to święto jest celebrowane 
w innych krajach? 

We Włoszech propagowana jest pewna
ciekawa tradycja: odpowiedzialną za

przynoszenie słodyczy grzecznym dzieciom
jest wróżka o wyglądzie wiedźmy, z kolei
niegrzeczne maluchy otrzymują węgiel. 

 

We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia
Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny.

Pieczone są ciasteczkaz wróżbami, a rodzice
spełniają małe zachcianki swoich pociech 

i obdarowują je prezentami. Dzieciaki  przez
cały dzień noszą także papierowe korony. 



Święto dzieci w Szwecji różni się
znacznie od tego, które znamy. Przede

wszystkim nie obdarowuje się
maluchów prezentami. Dla Szwedów

jest to dzień, w którym głośno porusza
się kwestie dotyczące najmłodszych,
takie jak np. szkolnictwo, czy prawa

dziecka. 
 

W miseczce należy rozpuścić żelatynę (na jeden balon 4 łyżeczki) 
W czasie, gdy żelatyna stygnie i gęstnieje za pomocą lejka umieść
cekiny i brokat w balonie.
Nadmuchaj lekko balon.
Za pomocą lejka przelej wystudzoną żelatynę do butelki.
Nałóż balon na butelkę i przelej żelatynę, a następnie spuść powietrze
tak, aby powstał oczekiwany kształt gniotka.
Zawiąż końcówkę gniotka na supełek i poczekaj, aż żelatyna zamieni się

Do wykonania żelowych gniotków potrzebujecie: przezroczyste balony,
kolorowe cekiny lub brokat, żelatynę, gorącą wodę, miseczkę z łyżeczką, 
w której wymieszacie wodę z żelatyną, butelkę do przelania żelatyny 
oraz lejek. 

       w galaretę. 
             

 Zabawę gniotkiem zaleca się na zewnątrz 😊 

Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą
Japończycy. Chłopcy swoje święto spędzają ze swoimi

ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy
samurajskie, szyte są także proporce przedstawiające

karpie (symbol sukcesu w życiu i odwagi), które są
następnie wywieszane na dachach domostwa. Karpie

symbolizują ilość członków rodziny – duże ryby oznaczają
rodziców, mniejsze – synów. Dziewczynki świętują, robiąc

z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje,
wybierając się na wystawy papierowych lalek 

czy teatrzyki. 
 

Propozycja wykonania  żelowego gniotka

Opr. Sylwia Płusa-Lasek



 

 

Jaś Mól 2d
Jestem morsem! 

Przeczytajcie, jak opowiadam o swojej
niezwykłej pasji.

o imieniu Leon. Oglądnijcie moje rysunki.

Wiktor Merta 2a
Interesuję się zwierzętami - szczególnie upodobałem 
sobie owady i gady. Bardzo lubię je rysować. 
Od dwóch lat posiadam kameleona jemeńskiego 

Oskar Sosnowski 2a 

Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy...
 

Wielu z Was posiada ciekawe pasje i zainteresowania. 
To jest miejsce dla Ciebie. Tu możecie podzielić się z innymi swoimi

zainteresowaniami, pasjami. Możecie poznać się lepiej.

Cześć, jestem Adam. Moją pasją jest czytanie. Codziennie
przed snem czytam fragment książki. Uwielbiam książki 
o zwierzętach, a szczególnie o kotach. Lubię także komiksy 
o ,,Tytusie, Romku i Atomku".

Adam Danisz 2e

Od dawna interesuję się dinozaurami.
Lubię też pływać, skakać na trampolinie 
i jeździć na hulajnodze. Gdy dorosnę zostanę  
paleontologiem i będę odkrywał nowe gatunki 
dinozaurów w wykopaliskach całego świata.

Opr. Renata Kwietniowska, Agnieszka Ziętek



Rysunki  Wiktora z 2a



K.N.:  Jasiu, kim jest mors?

K.N.: Czy Ty jesteś morsem, możesz tak

K.N.: Jak zaczęła się Twoja przygoda

Jaś:  Mors to osoba, która kąpie się  w bardzo
zimnej wodzie.

o sobie powiedzieć?
Jaś: Tak, jestem morsem.

 z morsowaniem?
Jaś: Najpierw moja mama morsowała, potem
zachęciła mojego tatę, aż w końcu moi
rodzice zaproponowali mi, czy chciałbym też
spróbować. Tak to się zaczęło, a teraz należę
do Krakowskiego  Klubu Morsów "Kaloryfer".

Jaś: Morsowanie polega na tym, że wchodzimy do lodowatej
wody, ręce trzymamy za głową i zanurzamy się, nie moczymy
głowy. Są osoby co zanurzają się całe i pływają w lodowatej
wodzie, ale to wymaga długiej praktyki.

czy  może zimą?

K.N.: A gdzie morsujecie, gdzieś tutaj w okolicy?

K.N.: Na czym polega morsowanie?

K.N.: Jaką porą roku najczęściej morsujecie: latem, wiosną 

Jaś: Nasze odczucia są takie, że w zimie jest cieplejsza woda,
niż w lecie. Kiedy rodzice mi o tym powiedzieli, to nie
wierzyłem, ale spróbowałem i faktycznie tak jest. Najczęściej
morsujemy zimą, nawet co tydzień. Co roku jeździmy też 
na Międzynarodowy Zlot Morsów do Mielna.

Jaś: Tak, np. w zalewie Bagry na Przystani Horn.

K.N.: W jaki sposób należy się przygotować do morsowania?

K.N.: Czy poleciłbyś innym dzieciom taką formę spędzania czasu?       

Jaś: Najpierw najlepiej wykonać trzy próby zanurzenia w zimnej wodzie w wannie.
Podczas zanurzenia w zbiorniku otwartym, np. w zalewie Bagry, chodzi o pokonanie
własnych ograniczeń, wyjście ze strefy komfortu/ ciepła.
K.N.: Co daje  morsowanie?      
Jaś: To jest przyjemne, daje radość, odstresowuje, ale nie tylko, daje też  zdrowie 
i odporność na choroby. Dzięki kąpielom w zimnej wodzie hartujemy się, a jak
organizm będzie silniejszy, to nie będziemy chorować.

Jaś: Tak poleciłbym, jest to fajne uczucie, od kiedy zostałem morsem, nie chodzę 
do lekarza, bo nie choruję.                                                                                                                   
                                                                                            Dziękujemy za rozmowę.
                                                                               Katarzyna Niechaj, Renata Podobińska

Wywiad z Jasiem z 2d o morsowaniu



Dinozaury  były wielkimi i niebezpiecznymi gadami. Jedne jadły mięso,
 a inne  rośliny. Żyły również dinozaury wszystkożerne, które jadły mięso 
i rośliny. Dinozaury wyginęły najprawdopodobniej przez uderzenie
asteroidy. Zdarzyło się to około 65 milionów lat temu. Gady te żyły przez
trzy epoki: Trias, Jurę i Kredę.

Triceratops,  miał kryzę, dwa rogi 
nad oczami i jeden róg na nosie. 

Welociraptor, był sprytnym i szybkim
drapieżcą.

Spinozaur, pływający
dinozaur z wielkim żaglem.

Tyranozaur, najbardziej znany dinozaur żył 65 milionów 
lat temu. Zwą go  Królem Dinozaurów. Największy ząb
Tyranozaura miał aż 30 centymetrów, był długi jak duży
banan. Sam Tyranozaur miał 12 metrów długości i ważył 
7 i pół tony.   

Ankylozaur, miał buławę na ogonie.

Stegozaur, miał zabójczy ogon. 

Brachiozaur, był ciężkim
długoszyjcem. 

Ludzie nigdy nie widzieli dinozaurów. Dinozaury wyginęły zanim ludzie  
 pojawili się na ziemi. To co widzimy, to zasługa paleontologów. Lecz nikt

nie wie, jaki dinozaury miały kolor.



Polecam serię książek pod tytułem ”Cukierku, ty łobuzie !”.
Pierwsza z serii to po prostu „Cukierku, ty łobuzie ! ”, 
a wszystkich jest ich 9. Napisał je Waldemar Cichoń,
ilustrował Dariusz Wanat. 

Głównym bohaterem jest Cukierek. Występują także dwa
koty, znajda Tradycja,  dzieci -  Marcel i Maciek, ich rodzice 
i sąsiedzi. 

Książki podobały mi się, bo: 

Cukierek ciągle wpada w tarapaty i ma przez to dużo przygód. 
W zachowaniu jest trochę podobny do kota Garfielda.

Opisane przygody są bardzo wesołe, zabawne i śmieszne.

Jest w nich dużo akcji. Cigle coś się dzieje...

 Książki są ładnie wydane i mają ciekawe ilustracje.

Mają duże litery, więc się je łatwo czyta .

 Propozycje czytelnicze 
Adama z 2e

RECENZJA SERII KSIĄŻEK ,,CUKIERKU, TY ŁOBUZIE ! ”



W naszym „Rumorku” nie może zabraknąć ciekawych informacji
 o zwierzętach. Wybierzemy się na „ wycieczkę” na łąkę oraz do
gospodarstwa pszczelarskiego. Jest wiosna, wkrótce nadejdzie
lato. Na łąkach, w sadach, ogrodach jest kolorowo i pachnąco.
Kwitną kwiaty, drzewa i krzewy. Z łatwością zobaczymy tam 
i usłyszymy zapracowane małe owady. To pszczoły.

 

Gdzie mieszkają pszczoły? 
Pszczoły mieszkają w ulu lub w barci. Ul to domek pszczół
zbudowany przez człowieka z różnych materiałów (najczęściej 
z drewna). Służy do rozwoju rodziny pszczelej oraz zbierania
zapasów pożywienia. Zbiorowisko większej liczby uli w jednym
miejscu nazywamy pasieką.                                                                
 Barć to naturalne lub przygotowane przez człowieka
pomieszczenie dla pszczół w żywym rosnącym drzewie.

Obserwatorium przyrodnicze



czyszczenie komórek, w których matka składa jaja,
opieka nad larwami,
obrona ula,
odbiór nektaru od zbieraczek,
przenoszenie pokarmu oraz wody,
wentylowanie ula,
funkcja „grabarza”, czyli wynoszenie zmarłych pszczół 

Kto mieszka w ulu?
Pszczoły robotnice – jest ich w ulu najwięcej, wykonują
wszystkie prace w ulu i poza nim. Do ich obowiązków należy
między innymi:

       z ula.
Matka pszczela – tzw. królowa, która znosi jajeczka (czerw).

Trutnie – samce, których funkcja ogranicza się do
zapłodnienia matki- królowej.
 

Jeśli królowa pszczół umrze, robotnice 
stworzą nową królową, 

wybierając młodą larwę i karmiąc ją 
specjalnym pokarmem 

zwanym „mleczko pszczele”. Dzięki temu larwa 
może rozwinąć się w królową.



Tajna broń pszczół
Pszczoły najczęściej nie stanowią zagrożenia dla człowieka. 
Generalnie owady żądlą, kiedy się bronią. Pszczoły są z reguły
spokojnymi, zajętymi swoimi sprawami owadami, a do użądlenia
dochodzi najczęściej z winy człowieka. Są agresywne dopiero po
ich rozdrażnieniu, wtedy gdy uszkodzi się ich gniazdo lub zacznie
się je atakować.  Jeżeli owady tylko latają wokół człowieka
należy zachować spokój - nie panikować, nie wykonywać
gwałtownych ruchów np. machać rękami. Takie zachowanie
zamiast odpędzić  owady tylko je rozdrażnia - pszczoły
wyczuwają ruch. Pszczoła atakuje tylko w ostateczności, 
w samoobronie. Jest to związane głównie z tym, że atak pszczoły
na człowieka jest jej pierwszym i zarazem ostatnim. Owady te
po użądleniu gubią żądło wraz z fragmentem odwłoku 
i ostatecznie giną. Pozostawiając żądło w ciele ofiary pszczoła
niszczy część swoich narządów wewnętrznych, bez których nie
może żyć.

Kto rządzi w ulu?
W ulu „rządzi” królowa – matka, jest ona większa od zwykłej
pszczoły, żyje ok 3 – 5 lat. Tylko ona znosi jaja, z których rodzą się
pszczoły. Jest władcą absolutnym – kontroluje wszystkie pszczoły 
w ulu za pomocą chemicznych sygnałów.

  Robotnica    Truteń     Matka pszczela 

1 cm ---------------------------------------------------

2 cm ----------------------------------------------------

Opr. Dorota Wesołowska



Co mówisz, gdy wieszasz
pranie?

- Rzeczywiście!

Nauczyciel języka polskiego
pyta uczniów:

 - Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika ,,niedziela"?
 - Wakacje, proszę pani!

Ekspedientka pyta
Jasia:

Czy na pewno
miałeś kupić 1 kg

cukierków i 20 dag
mąki?

Michasiu, kiedy
ostatni raz czytałeś
jakąś książkę? - Nie
wiem... Pani wie, że
z historii nie jestem

dobry.

Na lekcji polskiego:
 - Stasiu, powiedz nam,

kiedy używamy wielkich
liter?

 - Kiedy mamy słaby wzrok!
!

Humor ze szkolnej ławki

Pacjent: Panie doktorze, 
wszystko mnie boli !
- Dotykam nos - boli !

- Dotykam brzuch - boli !
Dotykam kolano - boli !

Lekarz: Ma Pan złamany palec !
 

Opr. Agnieszka Ziętek



Do Polski święto to przywędrowało 
w 1965 roku i co roku obchodzone 
jest dokładnie 23 czerwca.  
To święto, które jest wyrazem szacunku 
i wdzięczności wszystkim ojcom.  

 

 

Tradycja Dnia Ojca narodziła się nieoficjalne 
w USA w 1910 roku w miasteczku Spokane
z inicjatywy Sonory Smart, którą ojciec wraz 
z jej piątką rodzeństwa wychowywał 
samotnie po śmierci żony. 

 
W 1924 Dzień Ojca obchodziły 

już całe Stany Zjednoczone, a w 1972 roku

prezydent Nixon oficjalnie ustanowił je

stosownym aktem prawnym.

   DZIEŃ  TATY - 23 czerwca

W innych krajach Dzień Ojca 
jest dniem ruchomym i przypada 

najczęściej w pierwszą, drugą, 
bądź trzecią niedzielę czerwca.



Kocham mojego tatę
Chodzę z tatą na spacer.
Wtedy jest tyle słońca,
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy – listkiem
Lubię, kiedy mój tatuś
Wraca z pracy do domu.
Ja zawsze mojemu tacie
Mogę powiedzieć: - Pomóż...
Gdy się zepsuje latawiec,
wrotki, samochód lub rower,
mój tatuś rower naprawi
I dalej - ruszaj w drogę!
To tatuś mi opowiada
o gwiazdach i ptakach w obłokach.
Dlatego mojego tatę
tak bardzo, bardzo kocham.

Kocham Tatę



 
Przygotuj potrzebne materiały: 
różnokolorowe kawałki filcu, klej introligatorski, nożyczki,
kółko z łańcuszkiem (można kupić w punktach dorabiania
kluczy).

Wykonanie: Z filcu wycinamy kształt samochodu, kółka, okna 
i światła. Następnie przyklejamy wszystkie elementy, ostrożnie
robimy dziurkę i doczepiamy do kółka z łańcuszkiem.

Propozycja  prezentu
Breloczek dla Taty

Opr. Barbara Magiera



Zamek na  wul kani e !

Zamek Tenczyn w Rudnie to piękna forteca na Szlaku Orlich Gniazd, perła
Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Ten wspaniały niegdyś zamek, nazywany
Małym Wawelem,  został  posadowiony na dawnym stożku wulkanicznym.
Wzgórze, na którym się wznosi, ma około 400 m n.p.m. Jest to najwyższe
wzniesienie Garbu Tenczyńskiego.

Do niedawna stały tu jedynie części murów mieszkalnych oraz baszty, grożąc
zawaleniem i katastrofą. Kiedy w 2010 roku runął fragment ściany, powstało
Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, dzięki któremu rozpoczęto prace
zabezpieczające i rekonstrukcyjne. 

Tak wyglądał zamek w latach swojej największej świetności - grafika wisząca na murach.

Barbakan
przed i po renowacji.

 Warto zobaczyć...

https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm


Od 2016 r. można zwiedzać pięknie odrestaurowany zamek. Trasa zwiedzania
prowadzi przez basteję wjazdową (barbakan), korytarz obronny, przedbramię,
więżę Nawojową, dziedziniec zamku górnego i mur obronny zamku górnego.
Zwiedzanie obejmuje także wejście na wieżę Nawojową i Barbakan, skąd
rozpościera się piękny widok na resztę zamku i całą okolicę, w pogodne dni widać
nawet Tatry!

Dojście na zamek z parkingu od strony Tenczynka jest dość strome, ale krótkie. W
okolicznym lesie są ścieżki rowerowe (bezpieczne, asfaltowe, zamknięte dla ruchu
samochodowego), odpowiednie dla małych rowerzystów. 

Miłego zwiedzania:)

Korytarz obronny
przed i po
renowacji.

Opr. Renata Kwietniowska



W tym wydaniu Rumorka czekają na Was kolejne
zadania do wykonania.  
Dla każdego poziomu zostały przygotowane karty
pracy z matematyki. Wystarczy wydrukować kartę,
prawidłowo rozwiązać zadania i przesłać na  adres:
               rumorek@spbibice.edu.pl                       
                      Wyniki zostaną ogłoszone 
                        w następnym numerze !

 
Konkurs  z  nagrodami !

Na rozwiązania czekamy do 20 czerwca !

Mądra główka



Na obozie było 15 dzieci. Dwoje grało w grę
planszową, czworo odpoczywało w pokoju. Pozostałe
dzieci bawiły się na placu zabaw. Ile dzieci bawiło się 
na placu zabaw?

Patrycja znalazła nad morzem 8 muszelek. Monika znalazła 
o 3 mniej. Ile muszelek znalazły razem?

   Obl. ....................................................................
 

Odp. ...................................................................

Obl. ....................................................................
 

Odp. ...................................................................

Karta pracy klasa 1
Imię i nazwisko ucznia.......................................................

Ania liczyła mewy krążące nad plażą. 
Ile łącznie nóg mają mewy?

a) 14                               b) 30                                  c) 28

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3



Karta pracy klasa 2

Amelka kupiła 4 takie same opakowania z ciastkami. 
Z dwóch opakowań wyłożyła ciastka na talerz. Zjadła połowę
wyłożonych ciastek i zostało jej na talerzu 20 ciastek. 
Ile ciastek było w 4 opakowaniach? 

a) 40                              b) 60                              c) 80

Ania zwiedzała Zakopane od godziny 9.30 do godziny 15.00. 
Ile czasu Ania zwiedzała Zakopane?

 a) 5 godzin           b) 5 godzin 30 minut         c) 6 godzin 30 minut 

Imię i nazwisko ucznia.......................................................

Dzisiaj jest 1 czerwca 2021 roku. Przyjrzyj się artykułom  
spożywczym i datom ich przydatności do spożycia.
Który produkt nie nadaje się do spożycia?

a) czekolada                                                        

Zadanie 1

Zadanie 2

5 VI 2021 11. 06. 2021 30 kwietnia 2021

Zadanie 3

b) sok c) jogurt



Cyfra dziesiątek tej liczby jest połową sumy liczb 11 i 7. Cyfra
jedności jest liczbą 3 razy mniejszą od cyfry dziesiątek, a cyfra
setek jest o 4 większa od cyfry jedności. Jaka to liczba?

a) 862                              b) 739                            c) 793

Aniela była nad morzem. Pierwszego dnia kupiła 2 nadmorskie
widokówki. Każdego następnego dnia kupowała o 3 widokówki
więcej niż poprzedniego dnia. W sumie kupiła 40 widokówek.
Ile dni Aniela była nad morzem?

a)  10                              b) 8                                           c) 5

Karta pracy klasa 3
Imię i nazwisko ucznia.......................................................

Właśnie otrzymałeś/aś zaszyfrowaną za pomocą liczb
wiadomość:   1-7-9-3-12   9-4    6-15-11-15-5-3-8-17-4-14

oraz klucz: 

Zadanie 1

Rozszyfruj wiadomość i zapisz ją poniżej. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Zadanie 2

Zadanie 3

Opr. Dorota Spasiuk



1. What is white when dirty and black when clean?

2. Where can you find an ocean without water?

3. What goes up and down but does not move?

In the Summer
In the summer we swim. 
In the summer we play.
In the summer we hike,
on a bright sunny day!

 
In the summer we camp.
In the summer we float.
In the summer we ride, 

on a very fast boat!
 

SHELL SUNGLASSES SEASIDE

CRAB

SANDCASTLE

LEMONADE BEACH BALL

DECKCHAIR

Word Scramble

 

 

Odgadnij wyrazy i połącz z obrazkiem1.

Riddles

2. Rozwiąż zagadki

- a blackboard -on a map - stairs



klasa 2

Bociek Zofia  2c
Chlebda Oliwia 2e
Danisz Adam 2e
Domin Lena 2d
Dyląg Milena  2a
Gacek Magdalena 2a
Kopeć Maksymilian  2c
Malik Krzysztof  2c
Serdiuk Alisa  2a
Słomiany Brian  2e
Wasilewska Oliwia 2d

klasa 1

Bociek Amelia 1d
Bradło Emilia 1a
Gabryel Amelia  1f
Galiński Filip 1c
Kapusta Joanna 1b
Szczypta Antoni 1d

Wyniki konkursu 
 z języka angielskiego

(z wydania wiosennego)

klasa 3

Charewicz Adam 3d
Gacek Kacper 3a
Kowal Ignacy 3b

Gratulujemy Zwycięzcom !!!

Rozdanie nagród
odbędzie się
 11 czerwca 

Opr. Maria Siudak



Bezpieczne Wakacje  

Kąp się do woli, korzystaj 
z pogody, lecz nigdy

rozgrzany nie wchodź 
do wody.

Głowa nie jest od  parady,
służyć musi dalej. Dbaj

więc o nią i osłaniaj, kiedy
słońce pali.

Bądź bardzo ostrożny 
w czasie letnich podróży! 

Od opiekunów się nie
oddalaj, abyś się nie zgubił.

Gdy idziesz do lasu, to
pamiętaj jeszcze, by się

zabezpieczyć przed
komarem i kleszczem!

Tylko przy dorosłych 
z kąpieli korzystaj! Chroń

oczy!  Noś okulary
przeciwsłoneczne!

Jagody nieznane nie
zrywaj w borze! Nie
zjadaj, bo zatruć się

możesz!

Zapamiętaj  wakacyjne porady !

Opr. Monika Obodzińska



Drodzy Uczniowie !  
 

Serdecznie życzymy Wam, aby nadchodzące wakacje 
były radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim 
bezpieczne. By sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc
 i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy udanego 
wypoczynku,  z wieloma ciekawymi  i niezapomnianymi  
przygodami. 
                                                                  Redakcja Rumorka

Następny numer Rumorka ukaże się po wakacjach. Będzie w nim
kolejny wywiad, w kąciku ,,Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy... "
poznacie pasje i zainteresowania koleżanek i kolegów. Nie zabraknie
ciekawostek przyrodniczych oraz propozycji kolejnej wycieczki 
w ciekawe miejsce. W kąciku Mądra główka umieścimy zadania
konkursowe, tym razem łamigłówki polonistyczne. 
Czekamy również na Wasze wspomnienia wakacyjne... 

Propozycje przesyłajcie na pocztę:
 rumorek@spbibice.edu.pl
Zapraszamy do współpracy:

Renata Kwietniowska
Agnieszka Ziętek

Miłego wypoczynku ! 


