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WYDANIE JESIENNE

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

Drodzy Uczniowie!
Jesień to kapryśna pora roku. Z jednej strony to czas zbierania
kasztanów i złotych liści, z drugiej szarugi, pluchy i deszczowych
chlupotów. Każda pora roku jest dobra, jeśli dobrze się o niej pomyśli.
Zwłaszcza, że jesienny Rumorek ugina się pod ciężarem ciekawych
tematów. Czytajcie, rozwiązujcie zadania konkursowe i pamiętajcie, że
hasło na jesień brzmi: ,,Gdy na dworze wiatr i plucha, witaminę wrzuć
do brzucha”.
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Wywiad z Panią
wicedyrektor Moniką Sikoń
Pani wicedyrektor Monika Sikoń przyjęła nas w swoim gabinecie, który dzieli
z Panią wicedyrektor Katarzyną Goraj-Zębalą. Znajdują się tutaj dwa biurka
i dwa komputery. Jest mnóstwo zielonych roślin, zdjęć oraz prac
plastycznych, które Pani wicedyrektor otrzymała od swoich uczniów. Na
ścianie znajduje się ogromna tablica, służąca do układania planu zajęć dla
wszystkich klas naszej szkoły.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy ...
Felicja Staśko, Jan Kalita i Aleksander Piechowski z klasy 3 B

Od jak dawna jest Pani wicedyrektorem naszej szkoły? Jaki jest zakres Pani
obowiązków?
Wicedyrektorem jestem już siedem lat. Moim głównym obowiązkiem jest
organizacja pracy szkoły, ułożenie planu lekcji dla wszystkich uczniów oraz
innych zajęć prowadzonych w szkole. Drugim, równie ważnym obowiązkiem
jest szeroko pojęte bezpieczeństwo w szkole. Dbam o bezpieczeństwo
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jestem administratorem strony
internetowej szkoły, obsługuję system Office 365.

Dużo tych zadań! Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką?
Kochani, nie będę ukrywała, że będąc w waszym wieku wcale nie marzyłam
o byciu nauczycielem. Marzyłam o zostaniu policjantką, archeologiem, ale
nie nauczycielem. Zawód nauczycielski pojawił się trochę przy okazji.
Skończyłam studia techniczne, mam tytuł inżyniera. Nie było dla mnie pracy
w moim zawodzie, była natomiast praca w szkole. Pomyślałam, skoro mam
uprawnienia, to spróbuję. Uczyłam informatyki w klasach 1-3, zakochałam
się w tym zawodzie, w pracy z uczniami. To dla Was przychodzę do pracy.
To jeden z najważniejszych powodów dla którego jestem nauczycielem
i wicedyrektorem.
Czym kierowała się Pani wybierając informatykę?
Jestem zafascynowana technicznymi sprawami
od zawsze. Jako dziecko uwielbiałam, rozkręcać
i skręcać absolutnie wszystko, co doprowadzało
moją mamę do szału. Zaczynałam od zwykłych
radyjek, magnetofonów kasetowych. Czasem
niestety, po skręceniu urządzenia zostawały mi
jakieś części i sprzęt niestety nie działał...

Techniczne sprawy,
też mnie
interesują....

Ciekawi nas jak Pani wspomina swoje spotkanie ze szkołą, pierwsze lata
nauki jako uczennica?
Skończyłam Szkołę Podstawową nr 1 w Krakowie w Śródmieściu,
bezpośrednio przy Plantach. Była to szkoła z tradycjami, szkoła bardzo
wymagająca. Tam dziewczynki musiały odpowiednio siedzieć, właściwie się
zachowywać. Szkoła mieściła się w starej kamienicy. Pamiętam fantastyczny
urok tego miejsca. Skrzypiąca, drewniana podłoga w pięknych salach,
przepełnionych zielenią. W sali biologicznej były chomiki i jaszczurki.
Naszym obowiązkiem było zajmowanie się nimi. Karmiliśmy zwierzątka,
sprzątaliśmy po nich. Na wakacje musieliśmy zabierać je do domu, co też
moją mamę przyprawiało o zawrót głowy. Pewnego lata przyniosłam dwie
jaszczurki do domu, mama nie była szczęśliwa. W tamtych czasach szkoła
była inna niż teraz, ale to nie znaczy, że wszystko było idealne.

Jak Pani wśród tylu obowiązków najchętniej
spędza wolny czas?

A ja lubię
pospać...

Tego wolnego czasu jest niewiele. Dużo czasu
spędzam w szkole. Uwielbiam jeździć na
rowerze. W okresie
wakacyjnym, często
przyjeżdżam do szkoły na rowerze. Sprawia mi to
ogromną przyjemność. Lubię spacerować,
podróżować, zwiedzać, smakować wszystkiego.
Z zainteresowaniem oglądam mecze piłki nożnej
i od pewnego czasu mecze siatkówki.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Kocham, uwielbiam zwierzęta. Kocham wszystkie zwierzęta, pająki, węże,
jaszczurki też... Od roku jestem dumną posiadaczką kota brytyjskiego. Mam
piękną kiciunię, Irys. Jest moim wytchnieniem. Marzę o liliowym koledze dla
niej. Kotka jest bardzo zaborcza. Gdy próbuję popracować, siada mi na
laptopie lub planie lekcji, wytrąca mi ołówek z ręki i prosi o moją uwagę.
Ona na każdym kroku musi mi pomagać. Dopiero, gdy się z nią pobawię,
pozwala mi na dalszą pracę. Jest moim oczkiem w głowie!
Jesteśmy pod wrażeniem ogromnej ilości
kwiatów w gabinecie. Może nam Pani trochę
o nich opowiedzieć?
Też lubię
roślinki...

Jest tu kilka odmian paproci. U jednej z nich
korzonki przypominają nóżki pająków. Inna nosi
popularną nazwę rogi łosia. Są też sukulenty. Na
parapecie okna znajdują się papirusy, które
zostały kilka miesięcy temu posadzone jako
małe roślinki. Teraz są już bardzo duże. Dobrze
czują się tu storczyki. Mam też wrzos,
nietypowy, bo cały zielono-szary. Tutaj na biurku
jest sadzonka kawy. Jeszcze nie udało mi się
uzyskać nasion... Jak już wiecie, gabinet dzielę
z Panią wicedyrektor Katarzyną Goraj-Zębalą,
która jest nauczycielem biologii i tak jak ja
kocha rośliny. Znalazłam w niej bratnią duszę.
Obie dbamy o nasze roślinki.

Jaką porę roku lubi Pani najbardziej?
Ulubiona pora roku? Nie ukrywam, że najbardziej lubię czas kiedy jest
cieplutko. Lato, wiosnę, ale jesień też ma swoje uroki. Nie powiem, że
zima nie jest piękna. Jestem takim człowiekiem, który stara się dostrzegać
we wszystkim coś pięknego. Tak naprawdę lubię wszystkie pory roku.
A jaki jest Pani ulubiony kolor?

Różowy?
Też mi się podoba.

Chyba widać... Lubię kolor różowy, taki
trochę dziewczęco-kobiecy. Nie oznacza to,
że nie zobaczycie mnie w innych kolorach.
Uwielbiam różne kolory. Lubię ubierać się
na zielono, niebiesko. Błękit i lazur też
bardzo lubię. Inne kolory też są fantastyczne
i piękne.
Jakie są najprzyjemniejsze, a jakie najtrudniejsze momenty w pracy
wicedyrektora szkoły?
Najprzyjemniejsze są takie chwile jak ta. Mogę z wami porozmawiać,
odpowiedzieć na wasze pytania. To jest cudowne. Jako wicedyrektor
odwiedzam uczniów podczas lekcji, obserwuję ich pracę. Cieszę się
z najmniejszego waszego sukcesu, w razie potrzeby zawsze służę
pomocą. Czasem jeżdżę z klasami na wycieczki. Sprawia mi to ogromną
radość, widzę jak potraficie się bawić, śmiać, śpiewać, poznawać nowe
miejsca, zdobywać nowe wiadomości. Najtrudniejsze momenty mojej
pracy to te, kiedy dziecko źle się czuje, kiedy jest zagrożenie zdrowia,
bezpieczeństwa dzieci. Zdarzyło mi się nie raz, wzywać pogotowie, był to
dla mnie ogromny stres. Na pocieszenie powiem, że wszystkie zdarzenia
zakończyły się pomyślnie.
Pilnuję krzesełka
mojej Pani.
Czekam, aż wróci
z pracy...

Na koniec bardzo ważne pytanie: gdyby spotkała Pani złotą rybkę, jakie
miałaby Pani życzenia?
To pytanie wydaje się takie proste, ale sprawia mi dużo problemu. Gdyby
miałoby to być tylko jedno życzenie i jeżeli to życzenie miałoby moc
sprawczą, to zażyczyłabym sobie, żeby żadne dziecko na świecie nie
chorowało na żadną poważną chorobę. Myślę, że to życzenie dałoby dużo
szczęścia nie tylko mnie, ale wszystkim..
Drugie życzenie, chciałabym, żeby nasza szkoła była wymarzoną
szkołą uczniów, by wszyscy byli w niej szczęśliwi i zadowoleni. Szkołą
na miarę XXI wieku, taką z rozwiniętym systemem teleinformatycznym,
bezprzewodowym łączem internetowym. Najlepiej, żeby w klasach były
takie ławeczki z wyświetlanym ekranem lub z super rozwiązaniami
technicznymi. Może kiedyś tak będzie, oby tak było.
Trzecie życzenie, jeżeli miałabym spożytkować dla
siebie, to
poprosiłabym o zdrowie. Jeżeli chodzi o satysfakcję z pracy, to nie mogę
narzekać. Pracuję z fantastycznymi ludźmi. Otaczają mnie wspaniali
nauczyciele i uczniowie. Więc tylko zdrowie jest mi potrzebne, żebym
mogła dalej funkcjonować i cieszyć się tym, że mogę w tej chwili z wami
rozmawiać.

Mamy dużo
wspólnego
ze sobą...

Dziękujemy Pani Wicedyrektor za rozmowę.
Życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł dużo radości i zadowolenia,
a każdy dzień witał Panią uśmiechem...

Mały Samorząd Uczniowski
rok szkolny 2021/2022
Julia Słowakiewicz - przewodnicząca
Wiceprzewodniczącymi zostali:
Pola Pać
Jan Kalita

Alisa Serdiuk
Jakub Kwaśniak

Witamy Koleżanki i Kolegów!
Tu Alisa, Julka, Pola, Janek i Kuba. Jesteśmy przedstawicielami Małego
Samorządu Uczniowskiego. W listopadzie przypada Dzień Pluszowego Misia.
Pluszowe misie, choć wydawać by się mogło, że to tylko dziecięca zabawka,
często zostają z nami przez lata. Chcemy Wam zaproponować stworzenie
naszego, szkolnego misia. Szczegóły podamy na początku listopada,
odwiedzimy Was w salach. Już teraz zacznijcie szukać milutkiego skrawka
materiału... na misia, który na pewno zostanie w naszej pamięci na długo.
Mały Samorząd Uczniowski

25 listopada
Dzień Pluszowego Misia

OBSERWATORIUM
PRZYRODNICZE
Jak zwierzęta przygotowują się do okresu zimowego?
Jest jesień. W świecie zwierząt trwają ostatnie przygotowania do zimy.
Niektóre zwierzęta przygotowania już rozpoczęły pod koniec lata. Sposobów
na przetrwanie zimy jest mnóstwo. Każdy gatunek ma swój sposób na
przetrwanie tej niekorzystnej pory roku.

Jednym z takich sposobów jest zgromadzenie jak największych
rezerw tłuszczu. Zwierzęta te objadają się, ile tylko się da.
Żołędzie, buczyna, orzechy, nasiona są zjadane na wyścigi.
Jelenie i daniele tak właśnie gromadzą tłuszcz. Nie mogą tego
robić zbyt intensywnie, żeby móc uciekać przed zagrożeniem.
c

Dziki również magazynują tłuszcz. Najadają się na zapas. Nie maja
uczucia sytości, więc mogą zjeść niewyobrażalnie dużo.
Ptaki owadożerne, wodne i błotne ( bociany, jaskółki, żurawie)
przed zimą odlatują do ciepłych krajów.
Inne ptaki przygotowują zapasy. Sójki, które zimę spędzają w Polsce
chowają w różnych miejscach żołędzie. Żołędzie, które nie zostały
przez sójki odnalezione, na wiosnę wykiełkują i wyrosną z nich dęby.
Spiżarnie robią sobie wiewiórki. Zakopują orzechy w ściółce
leśnej, a same dla siebie szukają dziupli w drzewie.
Kret również robi sobie spiżarnię. Pod ziemią zbiera dżdżownice,
w specjalny sposób nakłuwa je zębami, by były żywe, ale jakby
sparaliżowane.
Podobnie postępuje wydra. Ona z kolei obcina płetwy rybom, by
nie mogły odpłynąć z miejsca, które ma być stołówką dla wydry.

Zapasy na zimę przygotowują także pszczoły. Magazynują duże
ilości miodu. Jest to ich sposób na przetrwanie. W środku ich
gniazda, w nawet największe mrozy temperatura dochodzi do 35
stopni C.
Dużo zapasów na zimę zbiera chomik. W swoich norach gromadzi
duże ilości nasion zbóż. Chomiki gromadzą o wiele więcej
zapasów niż potrzebują, ponieważ zimą chomiki hibernują.
Chomiki rekordziści potrafią zgromadzić nawet 60 kg nasion zbóż.
Niektóre zwierzęta w październiku lub listopadzie zapadają w sen
zimowy, który trwa przez kilka najbliższych miesięcy. Nie muszą
wtedy przyjmować pokarmów i płynów. Zjawisko takie nazywamy
hibernacją. W Polsce hibernują wszystkie płazy, gady, susły,
świstaki, chomiki, borsuki.
Niedźwiedzie nie hibernują, tylko zapadają w letarg. Co jakiś czas
budzą się z letargu, żeby znowu zasnąć.
Żółw błotny zakopując się w muł bierze wdech i dopiero na
wiosnę po odgrzebaniu z mułu bierze kolejny wdech.

Czy zwierzęta trzeba zimą dokarmiać?
Zwierząt nie należy dokarmiać! Zwierzęta dzikie są doskonale
przystosowane do tego, żeby sobie z zimą poradzić. Dokarmiając je robimy
im wielką krzywdę. Zwierzęta mogą „zapomnieć” jak zdobywa się
samodzielnie pokarm w lesie. Jeśli zimy są długie i srogie, dokarmianiem
leśnych zwierząt zajmują się leśnicy. My możemy dokarmiać ptaki, ale w jaki
sposób dowiemy się w zimowym numerze Rumorka.

Klasa 3 c wykonała projekty na temat „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”,
na podstawie których zostały zebrane wiadomości do Obserwatorium
Przyrodniczego. Nad wszystkim czuwała wychowawczyni.

Jestem wyjątkowa,
jestem wyjątkowy...
Alicja SadowskA 2D
Emilia SadowskA 2D

Magdalena
Solecka 2F

Antonina
Bulowska z 2e

Jagoda
Staszewska 2F

Sandra
Dziadczykowska 2F

AlicjaSadowska 2D
Emilia Sadowska 2D
Siostry bliźniaczki, Cheerleaderki. Wysportowane, uwielbiają sport, są
zawsze uśmiechnięte i chętne do pomocy innym. Treningi dziewczyny
rozpoczęły w 2019 roku. Występują w zespole Mini Liderki. Treningi
mają trzy razy w tygodniu w Zielonkach. Do trenowania w drużynie
zachęciła je starsza siostra, która wcześniej zaczęła trenować.

Do największych osiągnięć należą na pewno tegoroczne zdobycze
w ich kategorii wiekowej: brązowy medal Mistrzostw Polski
w Cheerleadingu Sportowym 2021, III miejsce w Pucharze Polski
Cheerleaders Tyczyn 2021, I miejsce Puchar Polski Cheerleaders
Karczew 2021, I miejsce Turniej Cheerleaders Skarżysko 2021.

Magdalena Solecka 2F
Cześć, jestem Madzia. Moją największą pasją
jest śpiewanie, bo w tym odnajduję się najlepiej.
Lubię też czytać ksiażki np. o przygodach Biura
detektywistycznego Lassego i Mai.

Propozycja czytelnicza Magdaleny z 2F
Recenzja serii książek
„Biuro Detektywistyczne Lassiego i Mai”
Polecam serię kryminałów dla młodych czytelników „Biuro
Detektywistyczne Lassiego i Mai”, autor Martin Widmark i Helena Willis
Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i
jego okolicach.
Główni bohaterowie Lassie i Maja chodzą do tej samej klasy i wspólnie
prowadzą małe biuro detektywistyczne.
Uwielbiam czytać tę serię bo:
każda książka to inna tajemnica,
nie znajdziecie dwóch takich samych zagadek,
czytając nie będziecie się nudzić,
przygody głównych bohaterów są zawsze ciekawe, zabawne i wesołe,
zagadki kryminalne wcale nie są oczywiste,
każda część jest bardzo wciągająca i szybko się ją czyta.

Jagoda Staszewska 2F
Cześć! Mam 8 lat i lubię bawić się z moim bratem
Stefkiem i siostrą Amelią. Ostatnio dużo
skaczemy na trampolinie. Lubię chodzić do
szkoły, słuchać audiobooków Harrego Pottera,
grać w kości oraz pływać. Mam kota o imieniu
Rysia i świnkę morską o imieniu Herkules.

Ciekawostki o kotach:
Czy wiecie, że koty potrafią przepowiadać pogodę?
Koty czują zmiany pogody wcześniej niż człowiek, dlatego
moża ją prognozować po ich zachowaniu:
jeśli koty kichają, to zbliża się deszcz,
jeśli koty ziewają i się przeciągają, to będzie ładna pogoda,
jeśli koty rozrabiają to znaczy, że będzie mocny wiatr.

Antosia Bulowska 2E
Cześć, mam na imię Antosia.
Jestem uczennicą klasy 2 E. Mam wiele pasji.
Jedną z nich jest muzyka. Od kilku lat uczę
się gry na fortepianie. W wolnych chwilach
lubię też projektować ubrania. Uprawiam
liczne sporty takie jak: pływanie, jazda na
nartach, balet oraz jazda na rolkach i rowerze.
Chętnie pomagam rodzicom i zajmuję się
swoim młodszym rodzeństwem.

Sandra Dziadczykowska 2F

Bardzo lubię projektować wystroje pokojów, grać w gry planszowe
i kalambury. Moją ulubioną grą jest Monopoly. W wolnym czasie
lubię także czytać książki, w szczególności ksiażki przygodowe.

Projekty aranżacji wnętrz Sandry :

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczennicom za
podzielenie się z nami swoimi zainteresowaniami, pasjami.
Jesteście wyjątkowe. Zapraszamy innych do napisania o sobie
w kąciku „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy... ”

Szko

lny humor

- Jasiu, dlaczego nie odrobiłeś
zadania domowego?
- pyta pani w szkole.
- Bo nie nocowałem w domu,
pojechaliśmy do babci.
A pani nam zadała zadanie
domowe.

Jaką koszulkę mam dzisiaj włożyć?
- woła z łazienki Jasio do mamy.
- Z krótkim rękawem, czy długim?
- A czemu pytasz? - dziwi się mama.
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć
ręce.

Ojciec przegląda szkolny
dzienniczek Jasia:
- Co to, znowu jedynka z
historii?
- Niestety, historia lubi się
powtarzać...

Kuba wraca z wycieczki
i opowiada Maćkowi:
- Ale było super! Te emocje, te
wrażenia!
Jadę na słoniu, obok mnie
lew,
a za mną dwa tygrysy...
- No i co wtedy zrobiłeś?!
- Nic, karuzela się zatrzymała.

Kącik kulinarny
Zupa dyniowa

Składniki na 4 porcje
800 g dyni (500 g po obraniu)
250 g ziemniaków
25 g masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy w proszku
1 łyżeczka świeżego startego imbiru
1 pomidor lub 1/2 puszki krojonych
pomidorów
1 i 1/2 szklanki bulionu
1 szklanka mleka

Przygotowanie
Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę.
Ziemniaki obrać i też pokroić w kostkę.
W większym garnku na maśle zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz
obrany i pokrojony na plasterki czosnek. Dodać dynię i ziemniaki,
doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir. Smażyć, co chwilę
mieszając, przez ok. 5 minut.
Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego
i gotować przez ok. 10 minut.
Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć szypułki
oraz nasiona z komór. Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zupy.
Pomidory z puszki są już gotowe do użycia, wystarczy dodać do potrawy.
Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw. Zmiksować
w blenderze z dodatkiem mleka.
Smacznego!
Propozycja podania
płatki chili / natka / śmietanka

Dolina Racławki,
spacer wśród zieleni i szumu potoku...

Dolina Racławki to największy rezerwat
przyrody w województwie małopolskim.
Punktem startowym do zwiedzania
Doliny Racławki od strony Dubia jest
parking i plac zabaw przy Skałach nad
Boiskiem (tzw. „Dolina Pstrąga”), oraz
położony wyżej leśny parking. Prowadzą
stąd trzy ścieżki dydaktyczne.

Dolina Racławki to spokojna, leśna trasa spacerowa. Długość samej doliny to
niecałe 3 km. Leśna ścieżka jest dość szeroka, równa i prowadzi wzdłuż
bystrego potoku Racławka. Po drodze mijamy kilka mostków i zejść do wody.
W ciepły dzień można pomoczyć stopy. Cała ścieżka prowadzi lasem, w cieniu. Po
bokach doliny prześwitują pojedyncze skały.

Wysokie zbocza doliny porośnięte są lasem grądowym i buczyną, w okresie
jesiennym możecie spodziewać się prawdziwego spektaklu barw, od
energetycznej żółci po dojrzałe brązy. Na terenie rezerwatu stwierdzono
występowanie 27 gatunków roślin chronionych.
Rośnie tutaj najpiękniejszy spośród
„polskich” storczykowatych – obuwik
pospolity.

Można zobaczyć tzw. babrzysko,
w którym chętnie tarzają się dziki...

Dolina Racławki czeka na Was!

Dolina Racławki zachwyca o każdej porze
roku. Jesienią pięknie czerwieni się
bukowy las, a spacer po grubym dywanie
rudych liści i taplanie się w błotku,
przenosi nas w bajkowy świat...
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Konkurs z nagrodami !
W tym wydaniu Rumorka czekają na Was kolejne zadania do wykonania.
Zostały dla Was przygotowane karty pracy z matematyki oraz z języka
angielskiego. Spróbujcie swoich sił w zadaniach konkursowych z języka
polskiego, dla każdej klasy zostały przygotowane konkursowe karty
pracy. Wystarczy wydrukować kartę, prawidłowo rozwiązać zadania i
przesłać na adres:
rumorek@spbibice.edu.pl
Czekają nagrody!
Wyniki zostaną ogłoszone w następnym numerze!

Zabieramy się do pracy!

Na rozwiązania czekamy do 30 listopada!

Mądra główka
matematyka
matematyka

Klasa 1
Na jednej gałązce jarzębiny siedziało 5 wróbli, a na drugiej
1 wróbel. Ile wróbli powinno przelecieć z jednej gałązki na
drugą, by na obu gałązkach było ich po tyle samo?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Klasa 2
Pani zadała dzieciom zagadkę matematyczną: Jaka jest suma
liczb nieparzystych od 1 do 15?
a) 34

b) 44

c) 54

d) 64

Klasa 3
Trzecioklasiści zbierali w sadzie owoce. Zebrali: 10 kg
jabłek, 4 kg 50 dag gruszek. Śliwek zebrali tyle, co jabłek
i gruszek razem. Ile kilogramów owoców zebrali uczniowie?
a) 28 kg

b) 29 kg

c) 28 kg 50 dag

d) 30 kg

Mądra główka
język angielski

AUTUMN

PUMPKIN

LANTERN

HEDGEHOG

It's windy

ACORN

PUMPKIN
PIE

1.Odgadnij wyrazy
hohedegg
saleve
racon
minkpup
niwd
isrqeulr

It's foggy

MUSHROOMS

It's autumn, it's autumn.
It's windy,
Blowing in the
Blowing in the
Let's find
Let's find
It's autumn in the woods.

__________
__________
__________
__________
__________
__________

2. Rozwiąż rebus.

pu+

+in
il=p

Konkursowa karta pracy klasa 1
Imię i nazwisko ucznia:

Zadanie 1
Połącz sylaby tak, aby powstały wyrazy, zapisz je:
ko
ta
do
ra
ser

mek
ma
tek
ce
ta

............................................................................
.............................................................................
Zadanie 2
Utwórz wyraz z pierwszych głosek nazw obrazków:

Rozwiązanie: ..........................................

Zadanie 3
Rozwiąż rebusy.

t
..................................

ch

a
.......................................

Konkursowa karta pracy klasa 2
Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 1
Uzupełnij zdania nazwami rysunków. Pierwsze litery wpisanych wyrazów
utworzą nazwę drzewa.
Ala bawi się ......................... .
.......................... roznosi listy.
.......................... dba o rośliny.
W .......................... chłopiec zapisał ważną informację.

Rozwiązanie: ...........................

Zadanie 2
Przeczytaj wyrazy. W każdym rzędzie skreśl ten, który nie pasuje do
pozostałych.
kakao, cukier, motor, mleko
jabłko, marchewka, gruszka, śliwka
ołówek, kredka, spodnie, gumka
piłka, ser, mleko, makaron
koń, krowa, pies, sroka
stołek, stół, kubek, półka
pralka, lodówka, drzwi, odkurzacz
żonkil, kapusta, bratek, tulipan

Konkursowa karta pracy klasa 2
Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 3.
Znajdź i zakreśl w diagramie ukryte nazwy 11 zwierząt hodowlanych. Po
diagramie możesz poruszać się poziomo, pionowo oraz po skosie.

Zapisz nazwy zwierząt:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Konkursowa karta pracy klasa 3
Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 1.
Z rozsypanych liter ułóż słowa. Zapisz powstałe wyrazy:

apźkidinzer

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

acclinuzye

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

igkial

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

Zadanie 3
Jesienne dyktando:
K...ew

r...ży

w ogr...dku ...uca dł...gi cień na ...ędy

kwiat...w. Szczeg...lnie w poł...dnie jest tu c...downie:
m...sisz wyr...szyć kiedyś na dłu...szy spacer wśr...d
k...ew...w, d...ew, domk...w działkowych i r...ż, kt...re
odu...ają swym zapa...em. Czasem spacer...ją t... dzikie
kr...liki z sąsiedni... las...w. L...bi

te... pojawić się

t...

...ubr sk...biący po...ółkłe trawy i wr...ble czat...jące na
nasiona i okr...szki.

WYNIKI Z KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
(z wydania letniego)

Klasa 2
Filip Galiński 2c
Klasa 3
Milena Dyląg 3a
Julia Franczak 3a
Hanna Kowal 3c
Ksawery Kuśnierczyk 3b
Daniel Niesmielov 3a
Cezary Orszula 3a
Aleksander Piechowski 3b
Klasa 4
Adam Charewicz 4d
Ignacy Kowal 4b
Krzysztof Olejnik 4a
Zuzanna Seweryn 4c

Gratulujemy
Zwycięzcom!

Rozdanie nagród
odbędzie się
15 listopada!

DODATEK ŚWIETLICOWY
CO CIEKAWEGO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W TYM ROKU
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ?

Ciekawe zajęcia,
projekty, święta

Ekologia

Zajęcia ruchowe,
plastyczne i nie
tylko...

Konkursy

Ciekawe zajęcia, projekty, święta...
W tym roku w świetlicy szkolnej będziecie mogli brać udział w wielu ciekawych
zajęciach, projektach i działaniach. Będziemy też obchodzić różne święta!
Myślimy, że każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Mamy w planie świętować m. in.:

TYDZIEŃ
ZDROWIA

WALENTYNKI

DZIEŃ KOTA

MIKOŁAJKI

DZIEŃ
DZIECKA

i wiele innych ...

W te wyjątkowe dni będziemy dobrze się bawić,
poznawać różne ciekawostki, wykonywać
tematyczne prace plastyczne i zgłębiać historię
i znaczenie tych wyjątkowych świąt i dni.

Ekologia
W naszej świetlicy stawiamy na ekologię, więc będziemy świętować:

DZIEŃ
CZYSTEGO
POWIETRZA

DZIEŃ
DRZEWA

DZIEŃ
ZIEMI

DZIEŃ
WODY

DZIEŃ
OPAKOWAŃ
FOLIOWYCH

Wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona naszej planety, dlatego nasi uczniowie
będą mieli możliwość udziału w różnych proekologicznych projektach:
„Uczniowskie ekonawyki” i „EkoEksperymentarium”.

Od kilku lat dbamy też o edukację cyfrową
naszych wychowanków, realizując Ogólnopolski
program edukacji cyfrowej „MegaMisja”.

Zajęcia ruchowe, plastyczne i nie tylko...
Aby rozwijać Wasze talenty i pasje proponujemy różne zajęcia ruchowe,
plastyczne i muzyczne. Nadal działa Koło szachowe!
Planujemy poznawać różne techniki plastyczne biorąc udział
w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”.

Dbamy również o Waszą formę fizyczną! Możecie brać udział
w zajęciach na basenie, na hali sportowej i na boisku
szkolnym. Na basenie nasi wspaniali instruktorzy realizują
„Program nauczania i doskonalenia pływania”. Nie umiesz
pływać? Z nami możesz się nauczyć!
Nie zapomnimy także o rozwijaniu Waszej wyobraźni
poprzez czytanie ciekawych książek. Dołączyliśmy
do „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”.

Konkursy
W tym roku proponujemy Wam kilka konkursów:
„Jesienny kapelusz”
„Miejscowość, w której mieszkam jesienią”
,,Mój przyjaciel - kot”
„Ekokonkurs”
Zachęcamy wszystkich do udziału!
Katarzyna Niechaj

Dla Uczniów!
Eliza Piotrowska
NAD MIASTEM GONIĄ SIĘ CHMURY,
ZARAZ DESZCZ SPADNIE.
WIATR PSUJE PANIOM FRYZURY,
A DZIECI MÓWIĄ: „JAK ŁADNIE”.
WIRUJĄ LIŚCIE NA NIEBIE
KONFETTI ZŁOTE I RDZAWE,
DOROŚLI STRZEPUJĄ JE Z SIEBIE,
A DZIECI MAJĄ ZABAWĘ...
ULICE I DOMY JUŻ MOKNĄ,
DESZCZ TAŃCZY I W DOLE, I W GÓRZE,
DOROŚLI SIĘ KRZYWIĄ: „JAK MOKRO”,
A DZIECI WSKAKUJĄ W KAŁUŻE !

Jesień to fantastyczny czas na odwiedzenie lasu, parku. Kolorowe
dywany, wirujące liście, żołędzie, kasztany, błotko w kałużach, pachnący
wilgocią mech - to nasza polska jesień. Bawcie się jej kolorami ...
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