
     Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia!  

Przy tej pięknej sposobności, życzymy Wam, by każdy dzień był wyjątkowy, pełen     
zdrowia,  pogody ducha  oraz zapału do nauki.  Niech się  spełnią  Wasze życzenia:
te  łatwe  i trudne  do  spełnienia,  te  duże i te małe, te  mówione  głośno  lub  wcale.

Niech się spełnią wszystkie - krok po kroku!
Tego Wam życzymy w Nowym Roku.

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

Drodzy  Uczniowie!



Wywiad z Panią Wicedyrektor Elizą Emerlą
Obserwatorium przyrodnicze - Jak dokarmiać ptaki zimą, by im
nie zaszkodzić?
Mały Samorząd Uczniowski - przygotowania do Walentynek,
propozycja Julki na kartkę walentynkową
Kącik kulinarny - przepis Weroniki na  herbatkę zimową
Propozycje czytelnicze, Maja poleca
Kącik podróżnika - schronisko na  Kudłaczach
Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy... pasje 

Humor ze szkolnej ławki
Mądra główka, konkurs z nagrodami -  pomyśl, rozwiąż i wyślij
Wyniki z konkursu matematycznego (z wydania jesiennego)
Bezpieczne ferie

      i zainteresowania Waszych kolegów i koleżanek

 
W tym numerze:

Zapraszamy Was do przeczytania zimowego
wydania Rumorka, w którym umieszczone są
ciekawe artykuły przygotowane przez  wasze
koleżanki i kolegów oraz nauczycieli



Pani  wicedyrektor  Eliza  Emerla  przyjęła  nas  w  swoim  przytulnym gabinecie. Znajduje
się w nim biurko, stół, zielona sofa i szafa z kolorowymi segregatorami. Jest też tam
korkowa „mówiąca tablica”. Znajdują się na niej bardzo ważne informacje. W gabinecie
są też piękne kwiaty doniczkowe, a na ścianach widnieją reprodukcje obrazów naszego
patrona, Stanisława Wyspiańskiego, wykonane przez uczniów naszej szkoły.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym dowiedziałyśmy się wielu interesujących
rzeczy.
                                                                      Agatka Bruska i Marysia Sokół z klasy 3 b

 
Dziękujemy, że Pani Dyrektor znalazła dla nas czas. Prosimy o udzielenie nam  wywiadu.

Dziękuję dziewczynki, za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję Wam też za zaproszenie.                          
Bardzo chętnie odpowiem na wasze pytania.

Od jak dawna pełni Pani funkcję wicedyrektora szkoły i jakie są Pani obowiązki?

Pełnię tę funkcję od niedawna, pracuję w tym gabinecie trzeci rok. Zajmuję się sprawami 
 wychowawczymi.  Wspierają  mnie  specjaliści:  pedagodzy,  psycholog, terapeuta.
Analizuję różne sytuacje szkolne. Może bardzo poważnie to zabrzmiało. W każdej klasie
mogą być trudne sytuacje między uczniami, np. sprzeczka, niepotrzebna              
 szarpanina między kolegami, czasem padają  niemiłe  słowa  wobec  kolegów i
koleżanek. 

Wywiad z panią
wicedyrektor Elizą Emerlą

Moim zadaniem wraz z pomocą specjalistów jest
rozpoznanie sytuacji, rozmowa z uczniami,
czasem z ich rodzicami i podejmowanie działań.
Ale bardzo jest mi miło, gdy jestem w różnych
klasach z pogadanką pozytywną, o dobrych
wspaniałych sprawach szkolnych. To również
należy do moich obowiązków. Wicedyrektor nie
ma postraszyć kogoś albo upomnieć, czy
przywołać kogoś do obowiązku, żeby
przestrzegał nasz regulamin szkolny, czyli nasz
szkolny statut. Naszym zadaniem jest wspierać
uczniów i wskazywać im właściwe postawy.



Co przyczyniło się do tego, że postanowiła pani zostać nauczycielką?

Wspaniałe pytanie. Moja pasja. Od dawna, nawet będąc w waszym wieku dziewczynki,
chciałam być nauczycielką. Miałam takie przyzwyczajenie, że pisałam w domu kredą po
szafie. Skąd miałam kredę? Wychowywałam się w trudnych czasach, kiedy w naszym
kraju był poważny kryzys.  Trudno zdobywało się nawet kredę. Moja mamusia pracowała
jako szkolna sekretarka i jak się domyślacie tej kredy w domu czasami było więcej.
Wymyślałam sobie, że mam przed sobą uczniów i chciałam ich uczyć. To mi sprawiało
wielką radość. Z tą radością skończyłam szkołę podstawową, średnią i tak
kierunkowałam swoje studia, by pracować jako nauczycielka.

Dlaczego wybrała pani jako przedmiot nauczania język polski?

No właśnie dlatego że, pasjonuję się literaturą, uwielbiałam czytać książki, dużą radość
sprawiało mi, posiadanie  wiedzy  literackiej i tą wiedzą chciałam się podzielić. A gdy już
poszłam na pierwsze praktyki studenckie, to gdy już miałam kontakt z klasą, to była dla
mnie największa radość. Wiedziałam, że lepiej sobie poradzę będąc nauczycielką języka
polskiego niż innego przedmiotu. A więc to też wynikało z mojej pasji. 

Czy pamięta pani swoją pierwszą wychowawczynię?

Pamiętam,  tak,  moją  panią  z  klas I-III.  Była to osoba niezwykle serdeczna. Rozbudziła 
we mnie chęć do grania na instrumentach. Robiła osobno lekcje muzyki. W mojej
malutkiej szkole, była ogromna szafa, którą szczególnie uwielbiałam. Gdy
wychowawczyni ją otwierała, wiedziałam, że będziemy grać na harmonijkach, na
cymbałkach i na organkach.  Ponieważ  robiłam  to   najlepiej,   to  pani  wybierała   mnie   
do  udziału w uroczystościach. To mi sprawiało wielką radość, że byłam wyróżniona. To
była nauczycielka, która zauważała talenty swoich dzieci. Później w szkole średniej
grałam na pianinie. Była to pasja z dzieciństwa, którą moja pani mi zaszczepiła. 

Jakie są najprzyjemniejsze chwile w Pani pracy?

Kiedy ktoś moją pracę zauważa i docenia… Jest mi bardzo miło,  gdy moi uczniowie
dziękują mi za to, co robię, zauważają moje działania. Jeżeli to co robię, trafia na
właściwy  grunt  i   wiem, że  wyda  to  właściwy  owoc, to   jest   dla  mnie najważniejsze   
i  najpotrzebniejsze. Moją rolą też jest kształtować młodego człowieka, wychowywać go
w duchu kultury, poszanowania relacji dobrych w klasie, czyli kolegów i koleżanek, ale
też starszych osób. Jesteśmy w gronie nauczycieli, wychowawców, starszych osób.
Ważne jest, żeby uczniowie mieli szacunek do wszystkich.



W jaki sposób pani najlepiej odpoczywa, relaksuje się?

Relaksuję się w domu w ciszy. To jest dla mnie taki odpoczynek, o który powinnam
dbać. Bardzo lubię wychodzić na spacer, zwłaszcza po południu, ok.18-ej, 19-ej. I to jest
dla mnie relaks ruchowy. I myślę, że powinnam to robić jeszcze częściej niż robię, nie
zawsze mam na to czas, ale to jest dla mnie odprężenie ruchowe.

Czy lubi pani zwierzęta i czy posiada pani
jakieś zwierzątko?

Oczywiście, że lubię. Ponieważ moje
warunki mieszkaniowe nie pozwalają na
trzymanie czworonogów w domu, mamy
duże akwarium z rybkami. Pasjonujemy
się, oglądamy ich życie akwariowe.
Wszystkie zmiany, które gdzieś tam
zauważamy wspólnie z synami w domu,
sprawiają nam radość. Obserwacja
akwarium daje mi również odprężenie,
które często potrzebne jest po trudnym
dniu w szkole.

Za nami Święta Bożego Narodzenia. Z czym się one Pani kojarzą? 

To jedne z najpiękniejszych i najwspanialszych świąt jakie przeżywam z moją rodziną,
z moimi bliskimi. Pochodzę z południowo-wschodniej Polski. Wyprawa do rodzinnego
domu, do mojego taty, jest dla mnie najwspanialszym spędzaniem świąt. Natomiast
jeśli nie mam takiej okazji, a niestety epidemia sprawia, że nie zawsze możemy
wyjechać, no to  święta spędzamy w domu. Jest to czas, w którym przede wszystkim
chcemy odpocząć i być ze sobą rodzinnie bardzo szczęśliwi.  I tak robimy. Dla mnie
jest to przekazywanie  sobie  życzeń,  cudowna  kolacja  wigilijna,  kolędy,  choinka, no 
i wspólne kolędowanie, bycie  razem  w  zdrowiu. Najczęściej  życzymy  sobie 
 zdrowia, a w tym okresie jest ono chyba najbardziej potrzebne nam wszystkim.



U mnie szpic, świecidełka, łańcuchy, bombki. Zawsze mamy żywe drzewko
bożonarodzeniowe. Kupione wcześniej czeka na dzień wigilijny na balkonie. Ubierają
je moi synowie ze swoim tatusiem, zawsze w dzień Wigilii, 24 grudnia. Ja zajmuję się
przygotowywaniem kolacji wigilijnej. 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy Pani za poświęcony nam czas
oraz wspaniałe odpowiedzi. Życzymy Pani spełnienia  
wszystkich marzeń w nadchodzącym roku.

Jakie są Pani ulubione potrawy wigilijne?

Barszczyk czerwony z uszkami. Mile widziana jest ryba. Moja mama zawsze smażyła
karpia. Ja, jeśli mam okazję, to też smażę, jeśli nie, to przygotowuję rybę w inny
sposób. Uwielbiam również pierożki z kapustą i grzybami. Moja babcia świętej
pamięci przyrządzała wspaniale kutię. Kutia pochodzi z rejonów południowo-
wschodniej Polski. Jest to danie bardzo sycące, słodkie. Przyrządza się ją długo. Jest
to pęczak z bakaliami, makiem i miodem. Niewiele się go zjada. Zawsze z siostrami
jadłyśmy tę kutię i wybierałyśmy z niej orzechy i mak, który babcia doskonale
doprawiała. Robię makaron z makiem. Nie jest tak pyszny jak kutia, ale bardzo ją
przypomina.
   
   

 
Przynosi je oczywiście święty Mikołaj, gwiazdka wigilijna,
aniołek. Każdy z nas robi taki prezent wigilijny swoją
obecnością. Tym, że jest z rodzicami, że ich kocha. Nasza
obecność też jest prezentem. 

Co podarowałaby Pani innym, gdyby była Pani świętym
Mikołajem? 

Gdybym na przykład wygrała dużą sumę pieniędzy, część
podarowałabym dzieciom najuboższym, z domów dziecka,
przekazałabym  na fundację tym dzieciom, które nie mają na co
dzień pełnego szczęścia. Myślę, że obdarowałabym dzieci. 

Gwiazda, szpic czy może coś innego na czubku Pani choinki?

Jak Pani sądzi, kto przynosi prezenty?  



Za oknami robi się coraz chłodniej, a temperatura powietrza spada poniżej zera. To oznacza, że
na naszą pomoc coraz bardziej liczą żyjące w pobliżu  ptaki. Poznaj kilka ważnych zasad
dotyczących ich dokarmiania w czasie zimy. 

Obserwatorium 
przyrodnicze
Jak dokarmiać ptaki zimą,

 by im nie zaszkodzić?

Decydując się na dokarmianie zwierząt, musimy mieć
świadomość, że są to dzikie zwierzęta, które powinny
same zdobywać pożywienie. Przyzwyczajanie ich do
łatwego pokarmu, prowadzi m.in. do utraty instynktu
poszukiwania pożywienia, a także utraty naturalnego
lęku przed ludźmi, co czasami może być dla nich
niebezpieczne. Gdy nadejdzie siarczysty mróz i spadnie
gruba warstwa śniegu, wtedy ptaki mogą oczekiwać
naszej pomocy. 

Warto wiedzieć czym karmić latających przyjaciół, aby im pomóc, a nie zaszkodzić.
Jednym z dobrych pomysłów na pokarm są wszelkiego rodzaju nasiona m.in. słonecznika,
kukurydzy, ziarna takie jak proso, pszenica,  owies, orzechy,   suszone  lub  świeże  owoce, 
a także gotowane warzywa.  Nasiona i ziarna, najlepiej wsypywać do karmnika lub
specjalnych pojemników. Karmniki to świetne miejsca dla ptaków, gdzie mogą chwilę
odpocząć, a także pożywić się wartościowym pokarmem. Dobrym pomysłem jest także
umieszczenie w pobliżu karmnika także poidełka, gdyż ptakom w zimie często brakuje
wody.  Trzeba   pamiętać  również  o  systematycznym   czyszczeniu   karmnika  i usuwaniu 
z niego niezjedzonych resztek pokarmu. 



Do wykonania kul tłuszczowych potrzebne będą:
– smalec (niesolony) – jedna kostka
– gotowa mieszanka ziaren dla ptaków
– siatka po warzywach (z dużymi oczkami)
– sznurek 

1. Przed rozpoczęciem pracy kostkę smalcu kładziemy np. na grzejniku, stanie się on
wówczas bardziej miękki i plastyczny. Smalec przekładamy do miski.

 
2. Do smalcu dosypujemy mieszankę ziaren dla ptaków (najlepiej metodą „na oko”).
Konsystencja uzyskanej mieszaniny powinna być dość gęsta.

3. Dokładnie mieszamy ziarna z lekko ogrzanym smalcem.

4.  Z powstałej masy formujemy kule, które następnie pakujemy w plastikową siatkę np. po
warzywach.

5. Kulkę zawiązujemy sznurkiem z obydwu stron. Gotowe.

Wykonanie kul tłuszczowych jest naprawdę proste i zajmuje niewiele czasu. Przysmaki
pięknie prezentują się w przydomowym ogródku i wabią coraz większe grono skrzydlatych
przyjaciół. Jeśli udało mi się Was zachęcić do wykonania ptasich przysmaków- zróbcie ich
zdjęcia i przyślijcie na adres Rumorka. 

 
 
 

Popularnym przysmakiem ptaków
są „pyzy”. Są to gotowe mieszanki
tłuszczowo-nasienne w formie kul,
można je kupić w sklepach
zoologicznych lub zrobić samemu. 

Przepis na smakołyki dla ptaków, kule ( pyzy) tłuszczowe..

Karmienie ptaków pieczywem nie jest dobrym zwyczajem, gdyż przewód pokarmowy ptaków
nie jest dostosowany do takiego jedzenia. Dokarmianie ptaków pieczywem, zepsutym
jedzeniem oraz produktami słonymi może im bardzo zaszkodzić. Pamiętajmy, że pokarm
powinniśmy kłaść w tym samym miejscu, gdyż ptaki przyzwyczają się do miejsca, w którym są
karmione. Trzeba także je regularnie dokarmiać do końca zimy. Konsekwencja może tu
decydować o życiu ptaków, gdyż mocno przywiązują się one do naszej pomocy. Podczas
coraz łagodniejszych zim z brakiem śniegu ptaki powinny same sobie radzić w zdobywaniu
pokarmu. To jednak nie oznacza, że nie możemy im pomóc w inny sposób. Możemy
zatroszczyć się o ich naturalne stołówki i posadzić w ogrodzie drzewa i krzewy owocowe, na
których przez jesień i zimę utrzymują się owoce stanowiące dla ptaków pokarm. Do nich
należą: jarzębina, dereń, dzika róża, bez czarny, głóg czy tarnina.



MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Jak to z walentynkami było...
Początki walentynek wywodzą się z Anglii. Walentynki obchodzi każdy, bez
względu na to, ile ma lat. W Polsce przodkiem tego święta były ,,Kupały". W tym
czasie panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne
sposoby np.: wrzucały chłopcom do herbaty kostkę cukru, którą przez 9 dni nosiły
pod pachą.

Święto zakochanych obchodzimy 14 lutego, patronem zakochanych jest Święty
Walenty.

W tym dniu można przesłać liścik, podarować drobny prezent, zrobić 
 niespodziankę, osobie, którą się bardzo lubi. Można obdarować też  tatę, mamę,
nauczyciela. Ten dzień najbardziej sprzyja nieśmiałym osobom, które nie mają
odwagi, aby wyznać swoje uczucia. Jeśli więc chcecie przekazać coś, osobie
waszych westchnień, wystarczy kartka i długopis. Napiszcie coś od siebie,
następnie włóżcie kartkę do koperty lub złóżcie w dowolny sposób,  napiszcie  imię 
i nazwisko osoby oraz do której klasy chodzi.
POCZTA WALENTYNKOWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOSTARCZY
KARTECZKĘ DO ADRESATA W DNIU 14 LUTEGO!

                                                                             

                            Witamy Koleżanki i Kolegów!

Liściki będą 
zbierane 

od 7 do 11 lutego,
 a rozdane 

w Walentynki
 
 
 
 
 
 



Kocham Cię jak powietrze,
jak dziurę w starym swetrze,

jak drzewo na polanie,
po prostu, 

kocham Cię kochanie.

Propozycje  walentynkowych  wierszyków!!!  

Czerwoną kartkę składamy na pół. 
Z białego papieru wycinamy kwadrat i naklejamy
go na kartkę. 
Wycinamy duże różowe serce i małe fioletowe,
przyklejamy wszystko na białą część kartki. 
Doklejamy do serc patyczki lub wykałaczki. 
Ze sznurka robimy kokardkę i mocujemy za
pomocą kleju na wykałaczkach. 
W środku piszemy walentynkowy wierszyk lub
wyznanie miłości. Gotowe!

Ładny z Ciebie chłopak,
można Cię całować,

włożyć do słoika
i zamarynować!!!

 
 
 
 

Walentynki 
to dzień niezwykły taki,

więc przesyłam Ci
GORĄCE BUZIAKI!

 

Tak Cię kocham,
tak Cię lubię,

że za Tobą kapcie gubię!

Nie jestem ładna, ale
taka sobie,

i nie moja wina, 
że się kocham w Tobie.

 

Zakochałem się w Tobie,
aż po same uszy,

z drżeniem serca wyznaję 
może to Cię wzruszy.

 
 
 

Propozycja Julki  Słowakiewicz na kartkę walentynkową
,, Bukiet serc"



 
 

-bibuła biała, różowa i czerwona
-słoik
-krochmal domowej roboty
-pędzel
-nożyczki
-wstążka do dekoracji

POTRZEBUJEMY:

W 1/4  szklanki  wody  rozpuść 

 łyżkę mąki ziemniaczanej,

następnie wlej to do 3/4 szklanki

gotującej się wody, wystarczy

energicznie zamieszać. SPOSÓB WYKONANIA

Przed przystąpieniem do pracy, przygotuj krochmal.
Pamiętaj, aby poprosić rodziców o pomoc. Potem
posmaruj krochmalem słoik i oklej go białą bibułą.
Następnie wytnij z czerwonej i różowej bibuły różnej
wielkości serduszka i przyklej je. Na koniec udekoruj
lampion wstążką.

 
 
 
 

Walentynki!  Ach!  Walentynki! 
To  najgorętszy  w  roku dzień!
Choć jest zima, to jak kominki. 
W krąg  żarzą się tysiące serc!
Walentynki!  Ach!  Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać
ale   fajnie  jest  w   upominku,
serduszko  dostać   albo  dać!

 
             Mały Samorząd Uczniowski
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Walentynkowy   lampion 



Zimowa herbatka
Weroniki Maziarz z 3e

Składniki

Herbata do zaparzenia

Pomarańcza

Cytryna

Imbir

Goździki

Anyż

Miód

Sok malinowy

Laska cynamonu

Przygotowanie

1. Herbatę zaparz w kubku lub dużej szklance.

2. Cytrynę i pomarańczę sparz wrzątkiem i pokrój na

plasterki, pokrój również imbir.

3. Do plasterków cytryny możesz wbić goździki.

4. Do herbaty wrzuć plastry cytryny z goździkami,

pomarańczy oraz imbiru.

5. Dodaj cynamon i/lub anyż, możesz też dodać

gałązkę świeżego rozmarynu.

6. Dosłódź do smaku miodem i sokiem malinowym.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 plasterki 

12 szt.

2 gwiazdki

2 łyżeczki

1 łyżeczka

 

 



WARTO PRZECZYTAĆ...

   Cześć! Jestem Maja, chodzę do klasy 3a

Chcę Wam zaproponować książkę pt. ,, Zwierzęta Wajraka",
którą napisał doświadczony przyrodnik, Adam Wajrak. Bardzo
podobają mi się  w niej obrazki i sposób w jaki jest napisana.
Zwierzęta są podzielone na kategorie np. gęste lasy, leśne
bagna, uroczyska na nizinach, w górach itp. Każde zwierzę ma
swój osobny opis np. wiewiórka, ryś, borsuk, jeleń, żbik itd.
Jest też dużo ciekawostek.

Czy wiecie, że...
Wiewiórka , często kojarzy nam się z małym rudzielcem, biegającym po
drzewach. Otóż nie! Wiewiórka żyje w parkach, lasach i ogrodach. Jest
bardzo pożyteczna, bo zakopuje w ziemi orzechy i żołędzie, a potem o nich
zapomina i dzięki temu sadzi drzewa. Co je wiewiórka? Myślimy, że je tylko
orzechy i żołędzie i to tyle? Nie ma większej pomyłki! Wiewiórka również je
jajka i pisklęta ptaków.

                   Jak mi nie wierzycie, to sięgnijcie po książkę.                       
 Wszystkim chętnym życzę miłej lektury.



Schronisko
  na Kudłaczach
     Klimatyczne   z    pięknymi   widokami

 
Mieszkańcy Krakowa i okolic, chcąc poczuć się jak w górach, mogą
wybrać się  i szybko dotrzeć do schroniska  PTTK na Kudłaczach. Znajduje
się ono na wysokości 730 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym w paśmie
Lubomira i Łysiny. Kudłacze to jedyne schronisko górskie, do którego
można dojść w jeden dzień z Krakowa. Marsz taki trwa około 9 godzin. Do
schroniska najłatwiej jednak dojechać z zakopianki. Należy skręcić do
Pcimia, a stamtąd drogowskazem na Kudłacze. Wąska droga prowadzi
prawie pod samo schronisko (ok. 5-10 min trwa marsz z parkingu pod
schronisko). 

Gdy już osiągniemy cel, każdy będzie szczęśliwy. Na dzieci, gdy jest ciepło  czeka  plac  zabaw 
i mała zagroda ze zwierzątkami, na dorosłych natomiast chwile błogiego spokoju. Kameralne
schronisko oferuje drobne pamiątki a także posiłki, w formie prostych dań. Istnieje możliwość
przenocowania, budynek dysponuje 37 miejscami noclegowymi. W ciepłym sezonie można
urządzić piknik i ognisko. Zimą natomiast, polana przy schronisku jest świetnym miejscem do
saneczkowego szaleństwa, któremu oddają się mali i duzi. 



Z Kudłaczy można się wybrać przez Łysinę - czerwonym lub czarnym szlakiem  do
Obserwatorium na Lubomirze, natomiast zielonym szlakiem na Suchą Polanę, gdzie wczesną
wiosną kwitną krokusy.
Lubomir to szczyt zalesiony – dlatego jeśli ktoś chce oglądnąć krajobrazy, powinien  zatrzymać
się na polance z ławkami ok. 500 m poniżej szczytu. 

Obserwatorium Astronomiczne jest znakiem rozpoznawczym Lubomira. Na stronie
Obserwatorium można  się dowiedzieć, że  jest ,,jedynym miejscem w Polsce organizującym
pokazy obiektów na niebie, których obserwacje możliwe są tylko na niebie nie
zanieczyszczonym jakimkolwiek światłem, czy też wymagającym bardzo stabilnej atmosfery”.

Zwiedzanie Obserwatorium odbywa się o pełnych godzinach i trwa około 30 minut. Od stycznia
powinno być już otwarte. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, które zawarte są
na stronie Obserwatorium. 



Michalina Ilińska klasa 3a
         miłośniczka koni

Alisa Razuvaeva klasa  3c

posiadaczka talentu

 artystycznego

 

 

Ksawery  Kuśnierczyk 3b

           pASJONATA ASTRONOMII          

MŁODY KARATEKA

AMELIA CYRAN 3E

marzycielka , UTALENTOWANA MUZYCZNIE

BARTOSZ Kuśmierczyk  3D 
PROGRAMISTA 

JESTEM WYJĄTKOWA, 
                  JESTEM WYJĄTKOWY...



Cześć! Jestem Misia, chodzę do
klasy 3a

 
 

Moją miłością są  konie i jest to miłość od pierwszego
wejrzenia. Rodzice opowiadali mi, że już jako 4 latka
siedziałam na końskim grzbiecie, mimo że jeszcze nie
mogła uczyć się jeździć, a w naszym domu nigdy nie było
innych zabawek niż konie. Lekcje jazdy konnej zaczęłam
w wieku 6 lat i stało się to moją wielką pasją, którą udało
mi się  zaradzić najbliższych. Dziś jeździmy wszyscy,
kochamy wspólne konne wycieczki. 

W wakacje tamtego roku przystąpiłam do państwowego
egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką i zaliczyłam
go z ogromnym sukcesem. W czasie egzaminu liczyła się
nie tylko jazda konna ale również  wiedza na temat koni,
ich budowy, hodowli. Znam wszystkie rasy koni świata. 

 
 
 
 
 

Konie mają większe oczy niż jakikolwiek  ssak żyjący
na lądzie.
Konie galopują  z prędkością około 44 km/h.
Kopyta końskie są wykonane z tego samego białka,
które składa się z ludzkich włosów i paznokci.
Kiedy koń kładzie uszy na siebie mówi się, że się 

Jeśli koń ma czerwoną wstążkę na ogonie, kopie.
W większości przypadków, gdziekolwiek wskazuje
końskie ucho, koń patrzy okiem po tej samej stronie.
Jeśli uszy są skierowane w różnych kierunkach, koń
patrzy jednocześnie na dwie różne rzeczy.

      Czy wiecie, że...

      „szczurzy”, to znaczy, że nie jest zadowolony 
      i trzeba zachować ostrożność.

Uczestniczyłam w pierwszych
zawodach w podkrakowskich
Swoszowicach, gdzie wygrałam
konkurs, otrzymałam odznaczenie
i poprowadziłam na koniu rundę
honorową.



Moje hobby to programowanie, którego uczę się samodzielnie. Programuję
od 7 roku życia i dotychczas poznałem język Lua oraz Phyton. Pewnego
dnia poprosiłem mamę o zakup podręczników do programowania i tak
zaczęła się moja przygoda. Najpierw jedna książka, później druga
trudniejsza, trzecia… i tak dalej... 

Zająłem I miejsce w prezentacji multimedialnej na
temat Pucheroków w konkursie organizowanym
przez Gminę Zielonki. Mam jeszcze jedną pasję
związaną ze zwierzętami. Moim najlepszym
przyjacielem jest moja papużka Niko. To zwierzątko,
które przynosi mi wiele radości. Staram się go
nauczyć mówić i póki co potrafi powtórzyć kilka
dźwięków z czego jestem bardzo dumny! Niko jest
bohaterem wielu moich filmików.

Oczywiście z trudniejszymi kwestiami mogę zawsze zwrócić się
do  taty,  ale  programuję  zupełnie  samodzielnie.  Właśnie 
 tworzę swoje pierwsze gry komputerowe. 

Cześć! 
Jestem Bartosz z klasy  3D, Chciałbym
dzisiaj opowiedzieć o sobie  i swojej
pasji

Moją   drugą  pasją   jest  grafika   komputerowa 
i tworzenie filmów w narzędziu OpenToonz.
Wykorzystuję również programy windows.
Pochwalę się  moim sukcesem  z zeszłego 
 roku. 



Od 4 lat ćwiczę Karate Kyokushin. Sport ten zaszczepili we mnie rodzice i moja siostra, gdyż
trenują również od najmłodszych swoich lat. Na treningu, oprócz ćwiczeń
ogólnorozwojowych, ćwiczymy pojedyncze uderzenia rękami i kopnięcia zadawane zarówno
w powietrze, jak i w tarcze trenerskie. Często też ćwiczymy układy i kombinacje różnych
technik ręcznych i nożnych, zwanych „kata”. Czasami z partnerem, ubrani od stóp do głów
w ochraniacze, sparujemy, czyli walczymy i nazywa się to „kumite”. Jeżdżę na różnego
rodzaju zawody, gdzie startuję zarówno w konkurencji „kata” jak i „kumite”. Kilkukrotnie
udawało mi się stanąć na podium w obu konkurencjach. Obecnie posiadam pomarańczowy
pas, ale wkrótce będę miał egzamin na kolejny stopień uczniowski i jeśli go zdam, założę
niebieski pasek.

Chciałbym Wam opowiedzieć o moich zainteresowaniach.
Uwielbiam sport, piesze wycieczki, szczególnie po górach. Moim
marzeniem jest wejście kiedyś na Mounte Everest i K2.

Cześć, mam na imię Ksawery,

uczęszczam do klasy 3 b 

Kolejną moją pasją jest astronomia. Zainteresowanie to zostało zaszczepione przez mojego
tatę, który również się nią pasjonuje. Jak tylko pogoda i czas pozwala, razem obserwujemy
przez teleskop różne ciała niebieskie. Od obiektów naszego układu słonecznego, takich jak
planety i księżyce, poprzez różnego rodzaju gwiazdy, skończywszy na obiektach
„głębokiego nieba”, takich jak galaktyki, mgławice lub gromady gwiazd. Często
wykonujemy zdjęcia różnych ciał niebieskich, co nazywa się „astrografią”. Później oprócz
podziwiania zdjęć w komputerze, przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych,
razem z tatą dokonujemy analiz, określając np. to, z czego dana gwiazda jest zbudowana,
czy jest układem podwójnym i jaki cykl życia gwiazdy jest w danym momencie. Osobiście
najbardziej podobają mi się mgławice i komety. Są to bardzo ciekawe i spektakularne
obiekty  astronomiczne. W  przyszłości  chciałbym  zobaczyć  takie  obiekty  na  żywo, 
 lecąc w kosmos jako astronauta.



 

 Cześć!  Jestem Alisa! Mam 9 lat, uczę
się w klasie 3c, pochodzę z Rosji

 

Ale moja prawdziwa pasja to rysunek. Rysuję w każdej
wolnej chwili od samego dzieciństwa. Najbardziej lubię
rysować postaci anime, bo podobają mi się japońskie
komiksy, które nazywają się manga. Marzę o tym, żeby 
 kiedyś narysować swoją  mangę  i nauczyć się języka
japońskiego.

Mam wiele zainteresowań! Piszę książki i rysuję do nich
ilustracje, gram w piłkę nożną (jestem jedyną dziewczynką 
w drużynie), bardzo lubię koty i dużo o nich wiem! 



Moją pierwszą i zarazem ulubioną, jest  piosenka 
pt. ,,Marzyć”. Napisałam ją w czasie pierwszego
etapu   epidemii,   kiedy  musieliśmy   przebywać 
w domu, a ja tylko marzyłam o tym, by być na
plaży z moją rodziną.

            Witajcie!  Mam ma imię Amelia
        Mam 9 lat i wraz z moją dwuletnią 
  siostrą i rodzicami, mieszkam w Bibicach,
              Jestem uczennicą klasy 3 E 

Moim zainteresowaniem jest sport oraz muzyka, a w szczególności
śpiew. Od kilku lat uczę się także gry na pianinie.  Napisałam kilka
swoich piosenek. W tworzeniu piosenek pomaga mi tata, który
tworzy do nich akompaniament. 

Moimi idolami są: Dawid Kwiatkowski, Zbigniew  Wodecki, Justin Bieber
i Roksana Węgiel. Uwielbiam  ich   wszystkie   piosenki.  Występowałam 
w wielu muzycznych konkursach przedszkolnych. Miałam też okazję
uczestniczyć w koncertach Roksany Węgiel, które są zawsze
wspaniałymi wydarzeniami artystycznymi. Najmilej wspominam
Eurowizję Junior 2019, podczas której miałam okazję poznać Roksanę
Węgiel, czym zrealizowałam jedno z moich marzeń. Mam kilkoro
wspaniałych przyjaciół, a wielu z nich jest z mojej klasy, dlatego tak
bardzo lubię moją szkołę.  



Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą 
i trzyma w ręku wędkę.

Podchodzi do niego osiołek i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Sowa pyta kolegę:
- Dlaczego chcesz, aby Mikołaj

przyniósł Ci dwie kolejki
elektryczne?

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś
jest w domu.

Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca
nauczyciel.

Ogień, powietrze, ziemia i ? - myśli Ania.
A czym myjesz ręce? - podpowiada

nauczyciel.
Już wiem, mydło!

Humor

Ojciec pyta Adasia:
- Co robiliście dziś na matematyce?

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też

szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go
do tej pory nie znalazł...



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

Mądra główka

 
Konkurs  z  nagrodami !

Na rozwiązania czekamy 
do końca lutego!



HASŁO:

F

1.

2.

4.

Konkursowa karta pracy klasa 1

ZADANIE 1

Co widzisz na obrazkach? Wpisz odpowiednie słowa w krzyżówkę. 
   Następnie odszyfruj hasło, umieszczając kolejno litery oznaczone liczbami.   

Tak nazywa się silny lęk przed śniegiem

H

8.9.
7.

3. 5. 6.

JĘZYK POLSKI

Rozwiąż krzyżówkę

1 2 3 4 5 6 7 8 9



_ _ _

_ _ __ _ _ _ _

 
ZADANIE 3

_ _

_

Odczytaj hasło

 
ZADANIE 2

Martynka jeździła na łyżwach 2 godziny.  Rozpoczęła o godzinie 13.00.      
O której godzinie Martynka zeszła z tafli lodowiska?

a) 11.00       b) 12.00    c) 14.00     d) 15.00   e) 16.00
 

Konkursowa karta pracy kl 1

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

   Zaznacz prawidłową odpowiedź



T....y  k...le  śnie.....ne. 
Jeden dzi....rawy kapel....sz. 
T...ynaście czarny... węgielk....w.
Jedna mar....ewka.
Jeden u.....ywany szalik. 
Dwie k....ywe gałązki.

Dobry .....umor i uśmie..... na twa....y!
      Uwaga, przyda się też:

 

Konkursowa karta pracy klasa  2

Uzupełnij brakujące literki 

ZADANIE 1
JĘZYK POLSKI

Przepis na bałwana. 



4.

2.

Krzyś w piątek rozpoczął malowanie słów FERIE ZIMOWE. Każdego
dnia malował jedną literę.
W jaki dzień tygodnia Krzyś malował ostatnią literę?

a) w poniedziałek    b) we wtorek   c) w środę   d) w czwartek

 

1.

Konkursowa karta pracy klasa 2

ZADANIE 2

ZADANIE 3

6.

3.

5.

Rozwiąż krzyżówkę

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

2

4

1

3

6

5

   Zaznacz prawidłową odpowiedź



Konkursowa karta pracy klasa 3

ZADANIE 1

r z

r z

r z

r z

r z

r z

r z

JĘZYK POLSKI

Jej owoce to czerwone kulki, z których często robi się korale.
Niejedno dzikie w zoo.
Najdłuższa w Polsce to Wisła.
Zbiera się na meblach, telewizorze i podłodze.
Sałata, marchew, kapusta, pomidory, ogórki to....
Mogą być czerwone lub czarne, mają dużo witaminy C.
Zanim się rozpęta, panuje cisza, później zaczyna wiać i grzmieć.

      Odgadnij wyrazy i wpisz je w odpowiednie kratki. Ułatwieniem będą         
wpisane wszystkie litery rz.



Konkursowa karta pracy klasa  3

SLEIGH PRESENT

WREATH

REINDEER

ELF STOCKING

SANTA

ZADANIE 2

ZADANIE 3

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

Dzieci ulepiły 62 śnieżki. Pierwsze dziecko ulepiło 2 śnieżki. Każde
następne dziecko ulepiło dwa razy więcej śnieżek od poprzedniego
dziecka.  Ile było dzieci?

a) 3         b) 4            c) 5            d) 6             e) 7

   Zaznacz prawidłową odpowiedź

Skreśl wyrazy



WYNIKI Z KONKURSU POLONISTYCZNEGO
 

( z wydania jesiennego )

Klasa 1
Magdalena Krawczyk 1f
Mateusz Franczak 1f
Maja Bajger 1d
Danyil Bochkovskyi 1d

 
Klasa 2
Filip Galiński 2c
Adam Biskupski 2f
Jan Kutek 2c
Klaudia Stępień 2c

 
Klasa 3
Milena Łukasiewicz 3a
Magdalena Gacek 3a
Maja Ulińska 3a
Julia Franczak 3a

Gratulujemy!

Rozdanie nagród 
odbędzie się 

4 lutego!



BEZPIECZNE FERIE
Aby czas zimowego wypoczynku  dostarczał

radosnych i niezapomnianych wrażeń,
pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych

zasad:

Nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych.
W czasie zjeżdżania zachowujemy bezpieczną odległość między sankami.
Nie doczepiamy sanek do samochodu.

Rzucając się  śnieżkami, nie łączymy miękkiego  śniegu 

Nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody.

       z kawałkami lodu  czy  kamieni,  nie  celujemy  w  twarz  
       drugiej osoby.        

Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach,
nie ślizgaj się po lodzie na rzece lub stawie.
Nie zjeżdżaj na nartach poza wyznaczonymi trasami.

Nie przebiegamy przez ulicę, nie przechodzimy w miejscach
niedozwolonych.
Bądź widoczny na drodze.
Nie strącaj zwisających sopli z dachów.
Pamiętaj o zdrowym odżywianiu.

Ubieraj się odpowiednio do warunków pogodowych.
W wolnym czasie zadbaj o aktywność fizyczną.
Unikaj kontaktu z osobami chorymi.



 
Wrzuć do garnka: 
rozsądku troszeczkę, i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę.
Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz, ominiesz górki w pobliżu ulicy.
Dodając kubek rozwagi i miodu,  nie przypniesz sanek do samochodu.
Wszystko przyprawisz szczyptą  uwagi, a nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi.                               
Wypij napoju dwie filiżanki, resztą poczęstuj wszystkie koleżanki.                        
Przepis wspaniały, działa błyskawicznie, bawiąc się świetnie, 
                                                                   ,,ZACHOWASZ  ZDROWIE I ŻYCIE "                                  

                                                                         
                                                                             

                                                               Redakcja   
                                                                Renata Kwietniowska, 

                                                                                 Agnieszka Ziętek                                                 
 

Drodzy uczniowie !

Już niedługo ferie zimowe. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych
wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami,
poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was
zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób
towarzyszących. Mamy dla Was przepis na magiczny napój, dzięki  któremu wrócicie po
feriach zdrowi i bezpieczni.   

                           Artykuły przygotowały: 
            Renata Kwietniowska, Agnieszka Ziętek, 
Katarzyna Bartosik, Barbara Magiera, Małgorzata Pilch
Sylwia Płusa-Lasek,  Iwona Puto,  Dorota Sala - Halota,
Maria  Siudak,  Dorota  Spasiuk,   Dorota  Wesołowska
                            oraz Uczniowie klas 1-3 
                

,,Czarodziejski napój "


