Numer 5 /2022 Wydanie wiosenne
CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIBICACH
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Drodzy Uczniowie!
Tak w wierszu ,,Wiosna'' Jan Brzechwa opisuje pomysły
zwierząt na przyjście cieplejszych dni.
Naplotkowała sosna, że już zbliża się wiosna.
Kret skrzywił się ponuro - Przyjedzie pewnie furą.
Jeż się najeżył srodze - Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.

Kot gwizdnął - Wiem coś o tym, przyleci samolotem...
A Wy wiecie jak przyjdzie do nas Wiosna? Żeby umilić Wam
czas wyczekiwania, powstało kolejne wydanie naszego
czasopisma. Zachęcamy do lektury:)

Redakcja

Zapraszamy Was do przeczytania wiosennego wydania
Rumorka, w którym umieszczone są ciekawe artykuły
przygotowane przez Wasze koleżanki i kolegów oraz
nauczycieli.
W tym numerze:
Wywiad z Panią Wicedyrektor Katarzyną Goraj - Zębalą
Mały Samorząd Uczniowski - Solidarni z Ukrainą
Obserwatorium przyrodnicze - Wiosenna pobudka zwierząt
Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy... pasje i zainteresowania
Waszych kolegów i koleżanek
Propozycje czytelnicze - Alisa i Milena polecają
Szkoła w oczach uczniów klasy 2b, młodzi poeci
Humor ze szkolnej ławki
Kącik podróżnika - W poszukiwaniu wiosny - do Doliny Mnikowskiej
Święta tuż, tuż.. Pucheroki
Kącik kulinarny - Jasia proponuje przepis na żurek

UP TO - pomyśl, rozwiąż i wyślij
Mądra główka, konkurs z nagrodami
Wyniki konkursu (z wydania zimowego)
Dodatek świetlicowy

Wywiad
z panią wicedyrektor
Katarzyną Goraj - Zębalą

Pani wicedyrektor Katarzyna Goraj-Zębala przyjęła nas w gabinecie, który dzieli z panią
wicedyrektor Moniką Sikoń. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który przybliży
osobę pani wicedyrektor.
Jak długo pełni Pani funkcję wicedyrektora szkoły i co należy do pani obowiązków?

Funkcję tę pełnię od trzech lat. Moimi obowiązkami są
przede wszystkim sprawy organizacyjne szkoły. Wraz
z panią wicedyrektor Moniką Sikoń organizujemy pracę
szkoły. Na przykład układamy plan dla poszczególnych
klas. Dla klas IV-VIII układamy plan na tej tablicy, którą tu
widzicie. Dla klas I-III układamy na papierze, bo na tablicy
jest za mało miejsca. Układamy też plan pracy świetlicy.
Głównie jestem odpowiedzialna za pracę w świetlicy
i ogólnie pojętą organizację. Na przykład różnego rodzaju
konkursy czy wydarzenia, które dzieją się poza nauką.

Co przyczyniło się do tego, że postanowiła pani zostać nauczycielką?
Jak byłam w Waszym wieku, nie marzył mi się zawód nauczyciela, od małego marzyłam
o zawodzie lekarza. Jednak ktoś mi poradził, że lepiej będzie, jak zostanę nauczycielem. Po
tych wszystkich radach, między innymi mojej mamy i babci postanowiłam, że zostanę
nauczycielem przedmiotu, który mnie najbardziej interesował, czyli biologii. Jest on związany
z człowiekiem, zwierzętami, roślinami. Biologa i przyroda są przyjemnymi zajęciami. Moi
uczniowie zawsze lubili te przedmioty, ponieważ tłumaczyłam im, że są one łatwe do
nauczenia się. Wystarczy tylko dokładnie obserwować otaczającą nas przyrodę i wszystko to
co dzieje się wokół nas. Myślę, że jest to wdzięczny i przyjemny przedmiot do nauczania.

Jakie są najprzyjemniejsze chwile w pani pracy?
Bardzo miło wspominam moje pierwsze wychowawstwo. Miałam wspaniałą klasę B. Byłam
z nimi jako wychowawczyni tylko dwa lata, ale była to taka klasa, z którą bardzo miło
organizowało się i spędzało lekcje oraz różne uroczystości. Na spotkanie wigilijne,
wielkanocne, nawet wtedy, gdy już mnie z nimi nie było w roli wychowawcy, zawsze byłam
zapraszana i o mnie pamiętali. To były dzieci, które często się do mnie przytulały. Nikt z tego
nie robił problemu. Jak się przytulali, to wszyscy razem dookoła. Dla mnie i dla nich było to
zupełnie normalne. Jak dołączył do nas nowy uczeń i zobaczył co ta klasa ,,wyprawia", był
zszokowany. Widać miał do czynienia z nauczycielami, podchodzącymi do uczniów
z dystansem. Przede mną w klasach I-III wychowawczynią była obecna pani dyrektor, pani
Ania Górka, później jak już zostałam wicedyrektorem, wychowawcą została pani Agnieszka
Feliga-Grządziel. Pamiętam jak jedna z uczennic powiedziała, że „ó” wymienia się na „o”, bo
najpierw była pani A.Górka, potem pani K.Goraj. To były najprzyjemniejsze chwile w tej
szkole. Generalnie stwierdzam, że praca w szkole jest przyjemna ze względu na dzieci, które
są szczere i nikogo nie udają.

Jak to się stało, że trafiła Pani właśnie do tej szkoły?
Trafiłam do niej w 2013 roku. Gdy kończyłam studia oglądałam w telewizji reportaż o tym, że
ktoś szukając pracy wysłał 100 CV i nikt się do niego nie odezwał. Pomyślałam, jak to możliwe?
Postanowiłam wysłać swoje CV. Ja wysłałam ich 107 i tylko ta szkoła się odezwała. Przyszłam
do pracy na zastępstwo, zaczęłam pracę 7 maja 2013 roku. Wasza pani wychowawczyni była
pierwszą osoba, którą spotkałam na dyżurze na parterze. Trudno było się odnaleźć w tak
ogromnym budynku. Pamiętam, że szukając sali 323 zawędrowałam pod gabinet psychologa
i pedagoga. Jakież było moje zdziwienie, że nie ma tam przejścia nad salą gimnastyczną :)

W jaki sposób najlepiej pani odpoczywa, relaksuje się?
W szkole jest dużo pracy stałej oraz tej ponadprogramowej. Jak jest potrzeba, to pracuje się
w każdym momencie. Trzeba ułożyć zastępstwa, wykonać pilne sprawy.

Mam córkę Basię, która ma cztery i pół roku.
Ona doskonale potrafi zagospodarować mi
czas. Bawimy się, gramy. Ostatnio zaczęła się
interesować nauką. Nauczyła się liczyć po
angielsku do stu. Dodaje w zakresie 10. Teraz
prosi, bym nauczyła ją mnożyć. Mówię, jej że
ma na to jeszcze czas. Po drodze jest jeszcze
odejmowanie. Zaskoczę was pewnie, bo Basia
nie lubi pisać literek. Jak pisze, to robi to od
prawej do lewej. Mąż twierdzi, że taka
umiejętność może jej się w życiu przydać ...
(śmiech).

Czy lubi Pani zwierzęta i czy posiada
Pani jakieś zwierzątko?
Bardzo lubię zwierzęta, niestety w tej chwili
nie posiadam żadnego. Przez chwilę
miałyśmy kota, dostałyśmy go na prezent,
ale okazało się, że Basia jest uczulona na
sierść. Aktualnie jesteśmy na etapie
zakupu żółwia. Mamy już dla niego wielkie
akwarium ale lokatora jeszcze nie ma.
Poczekamy chwilkę, żeby wiosna przyszła.
Czytam o tym czym żółwie się żywią i jak
należy się nimi opiekować. Pani dyrektor
Anna
Górka
zasugerowała
żółwia
żółtolicego i pewnie takiego kupimy.

Jako ciekawostkę, zdradzę wam, że w domu mam 85 roślin
doniczkowych. W sobotę, gdy podlewam moje roślinki, gdy je pielęgnuję
zajmuje mi to przynajmniej godzinę. Najbardziej lubię monsterę, jest
piękna.

Zbliża się wiosna, co najbardziej lubi Pani w tej porze roku?
Lubię, gdy zaczynają kwitnąć kwiatki, drzewa puszczają pąki, trawa się zieleni, robi się
cieplej, a pszczoły zaczynają bzyczeć. Nie musimy już tak grubo się ubierać. Można zrzucić
grube płaszcze, kurtki, ciężkie buty. Kiedy nastaje wiosna, małymi kroczkami zbliżamy się do
lata i do wakacji...
Jaką wskazówkę dałaby Pani na następne lata nauki uczniom, którzy już niedługo kończą
trzecią klasę?
U mnie w domu zawsze powtarzano, żebym się uczyła. Nauka popłaca. Moją radą jest to,
żebyście się uczyli. Wiedza, to jest coś takiego, co zostanie wam na zawsze. Nikt wam jej nie
zabierze. Powiem wam na swoim przykładzie. Skończyłam podstawówkę, gimnazjum, liceum,
studia. Myślałam, że na tym moja kariera edukacyjna się zakończy. Nic bardziej mylnego.
Studiowałam razem dziewięć i pół roku. W takim czasie już dawno skończyłabym medycynę.
Nie powiem, że żałuję, bo lubię pracę z dziećmi. Ale wtedy, gdy zaczęłam pracę w naszej
szkole mogłam uczyć biologii i chemii. Po drodze zrobiłam studia podyplomowe z przyrody
i to mi się przydało, bo mogłam nauczać tego przedmiotu. Potem studiowałam matematykę
i teraz jej uczę, później było zarządzanie w oświacie – jestem wicedyrektorem. Miesiąc
temu skończyłam studia z fizyki i informatyki. Myślę, że to również mi się w życiu przyda...
Dziękujemy Pani Wicedyrektor za rozmowę, uśmiech i poświęcony nam czas. Życzymy dużo
radości i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Zuzanna Kołodziej i Maja Wujkowska z klasy 3b
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DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej kolejnej zbiórki. Tym razem chcemy
wesprzeć, nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy.
Potrzebne są:
*zeszyty (w jedną i dwie linie, pięciolinię, kratkę- 16, 32, 60 kartkowe),
*przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, temperówki, różnego typu linijki,
kleje, nożyczki),
*materiały plastyczne (pisaki, kredki, bloki rysunkowe i techniczne, farby
plakatowe, akwarelowe, pędzelki, plastelinę)
Prosimy też o kolorowanki, różne zabawki, gry planszowe, gry karciane (mogą
być używane, ale w dobrym stanie).
Zbiórka trwa do odwołania :)

Wszystkie dary można zostawiać przy portierni!

Mały Samorząd Uczniowski
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Wiosenna pobudka u zwierząt
Wyszły sobie jeże na powietrze świeże.
Jeden mówi: to już wiosna.
A drugi - nie wierzę.
W marcu, gdy do Polski przylatują pierwsze ptaki,
z hibernacyjnego snu budzą się jeże. Spały
zagrzebane w stertach liści lub podziemnych
norkach. Czasami w cieplejsze dni opuszczają
swoje norki, co może być dla nich niebezpieczne.
Jest zbyt wcześnie, jeszcze nie ,,obudziło się ich
jedzenie", którym są głównie owady.

Stary niedźwiedź mocno śpi...
Ciepłe zimy sprawiają, że niedźwiedzie budzą się
zbyt wcześnie - czasami nawet pod koniec lutego.
Wybudzone ze snu niedźwiedzie ruszają na
poszukiwanie pożywienia, którego pod koniec lutego
i w początkach marca nie ma tak wiele, jak w okresie,
w którym zazwyczaj się wybudzają. A po okresie
hibernacji zwierzęta potrzebują sporo pożywienia.
Jeśli niedźwiedzie nie znajdą wystarczającej ilości
pożywienia, mogą zbliżyć się do terenów
zamieszkanych przez ludzi.

Z nor wychodzą borsuki i jenoty, które często
korzystają ze wspólnych ,,mieszkań" w czasie
zimy. Są to przeróżne komory połączone licznymi
korytarzami. Wiosną budzą się, penetrują swoje
terytoria, po czym biorą się za wiosenne porządki.
Perfekcyjna pani domu mogłaby się od nich
uczyć. Czyszczą z piachu korytarze, wymieniają
starą wyściółkę komór gniazdowych, a wraz z nią
wyrzucają pasożyty, które namnożyły się w czasie
zimowego snu.

Śpi jak suseł...
Jesienią, najczęściej już we wrześniu, susły schodzą do
swych schronień i zapadają w sen zimowy. Temperatura
ich ciała znacznie się wtedy obniża, a serce bije tylko
kilka razy na minutę. Gryzonie te nie gromadzą zapasów
zimowych. W czasie gdy na powierzchni hula zimowa
zawierucha, wykorzystują zapas tłuszczu zgromadzony
w swoim ciele przez okres letni. Ze snu zimowego budzą
się dość późno, dopiero na przełomie marca i kwietnia.
Może stąd pochodzi znane powiedzenie:

„Śpi jak suseł...”.

Zimą śpią także ślimaki, które, gdy tylko się obudzą,
natychmiast ruszają na żer. Bardzo wcześnie, bo
w połowie lutego budzą się również żaby.
Najwcześniej budzą się żaby trawne. To gatunek żab
najbardziej odporny na niskie temperatury. Pozostałe
żaby budzą się z zimowego snu w ostatnich dniach
marca. Natychmiast po wybudzeniu się, żaby
rozpoczynają wędrówkę do małych zbiorników
wodnych. Jeśli panuje odpowiednia temperatura
(powietrza ok. 5 stopni C, wody 6 stopni C), żaby
intensywnie godują. Samce siedząc w płytkiej wodzie
nawołują samice chóralnym śpiewem. Samica składa
skrzek, z którego rozwiną się małe żabki.

W kwietniu budzą się koszatki, żołędzice,
orzesznice, a także niewielka mysz leśna.
Najpóźniej z zimowego snu budzą się popielice.
Robią to dopiero na początku czerwca. To
rekordzistki jeśli chodzi o długość zimowego
snu - potrafią drzemać przez 9 miesięcy w roku,
tylko przez 3 pozostałe są aktywne.

JESTEM WYJĄTKOWA,
JESTEM WYJĄTKOWY...
Cezary Orszula 3a

Oliwia Chlebda 3e

Maja Arden 3b

Julia Słowakiewicz 3e

Tytus Drozd 3d

CEZARY ORSZULA 3A
Cześć! Mam na imię Czarek, chodzę do klasy 3a.
Interesuję się wieloma rzeczami, ale napiszę Wam
o moich zainteresowaniach sportowych. Czyli
piłce nożnej i badmintonie.

Badmintona uczę się w Akademii Badmintona w Krakowie. Piłkę trenuję w Towarzystwie
Sportowym Węgrzce. W badmintona gram od ponad trzech lat i jestem jednokrotnym mistrzem
Małopolski w kategorii żaka młodszego. Zdobyłem dużo pucharów i całkiem dużo medali. Mam
także sportowe stypendium gminy Zielonki. Grając w badmintona cieszę się tym, że mogę
szlifować swoje umiejętności, aby później wykorzystać je w wielkich turniejach. Często
wyjeżdżam na różne obozy sportowe, na których zdarzają się przeróżne przygody. Na przykład
niespodziewana kąpiel moich kolegów, podczas spływu kajakowego rzeką Chańcza. Wpadli do
niej z kajaka. Piłką zainteresowałem się ponad 5 lat temu i uwielbiam w nią grać. Szczególnie
kiedy gram mecze z innymi drużynami i mogę współpracować z kolegami. Ostatnio nawet
zorganizowałem piłkarskie urodziny. Zachęcam do uprawiania sportu:)

MAJA ARDEN
Cześć mam na imię Maja, chodzę do
klasy 3b. Opowiem Wam o moim hobby.

Od dawna kolekcjonuję sowy pod każdą postacią, są
to różne poduszki, figurki, świece, obrazy, naklejki,
zawieszki, ubrania, książki i wiele innych. Pierwszymi
sowami jakie pojawiły się w mojej kolekcji, to były trzy
ozdobne poduszki na łóżko. Tak się zaczęło i tak trwa,
aż do teraz. Moja kolekcja sów jest bardzo ciekawa
i duża, powiększa się, gdy tylko pojawia się okazja.

Interesuję się też kotami. Zainteresowanie pojawiło się dwa lata temu, gdy znalazł się
w naszym domu mały czarny kotek. Felek, bo tak ma na imię, jest u mnie od małego, był
kotkiem, który wiele przeszedł miał połamany ogon i przepuklinę na brzuchu wymagającą
operacji, po której nabierał sił i pewności siebie w naszym domu. Teraz już jest dużym
zdrowym kotem dającym wiele radości i uśmiechu każdego dnia. Dzięki Felkowi pojawiła się
u mnie chęć pomocy kotom oraz wielkie zainteresowanie nimi. W przyszłości chciałabym
zostać weterynarzem dając pomoc i opiekę potrzebującym zwierzakom.

JULIA SŁOWAKIEWICZ
Cześć, mam na imię Julia, uczęszczam do klasy 3e
Moją wielką pasją jest jeździectwo konne. Zaczęłam
jeździć, gdy miałam zaledwie 7 lat. Kocham to i sprawia
mi to ogromną przyjemność. Moim ulubionym koniem
jest klacz Boliwia. Jest jasnogniadej maści i ma biały
pasek na pyszczku. Obchodzi urodziny kilka dni po
moich. Czuję z nią mocną więź. Gdy siedzę na jej
grzbiecie jestem bardzo szczęśliwa.

Moją drugą pasją jest capoeira czyli walka
połączona z tańcem. Trenuję już 6 rok. Uczę
się
skomplikowanych
akrobacji
oraz
samoobrony. Ćwiczę dwa razy w tygodniu,
aby uzyskać wyższe stopnie. Co roku zdaję
egzamin, na którym otrzymuję inny kolor
cordy, czyli specjalnego sznura. Może kiedyś
zostanę mistrzem. Przez capoeire nauczyłam
się nie tylko walczyć, ale także fajnie się
bawić.

W wolnych chwilach lubię malować farbami na płótnie.
Najbardziej krajobrazy, zmieniające się pory roku. W ten
sposób mogę wyrażać swoje emocje. Tą umiejętność
odkryła u mnie babcia, która ma artystyczną duszę.
Chciałabym kiedyś otworzyć galerie, aby inni mogli
zobaczyć moje prace.

OLIWIA CHLEBDA
Cześć, mam na imię Oliwia, mam 10 lat i jestem uczennicą klasy 3e

Jestem wesołą, uśmiechniętą i sympatyczną dziewczynką. Interesuję się muzyką, tańcem,
a także bardzo lubię jeździć na nartach i podróżować razem z rodzicami, zwiedzając świat.
Od 6 lat tańczę w zespole „Krakus” taniec regionalny, który jest moją pasją. Przez te kilka
lat występowałam na różnych scenach, na których zdobywałam ze swoim zespołem wiele
nagród w tym min. od Prezydenta Miasta Krakowa.

TYTUS DROZD 3D

Cześć, jestem piłkarzem. Od pięciu lat
gram w piłkę
nożną. Moja przygoda na boisku zaczęła się, gdy miałem 5 lat,
w Bibiczance. Bibiczanka to klub sportowy w Bibicach.
Pan trener Damian zaproponował mi, abym spróbował swoich
sił w AMO, czyli w Akademii Młodych Orłów, gdzie mogłem
doskonalić swoje umiejętności. W 2020 roku dołączyłem do
drużyny Cracovii.

Sport to nie tylko zabawa, ale także poważne kontuzje.
Podczas Turnieju Smoka zostałem sfaulowany i złamałem
nogę. To było okropne, aż rwałem trawę z bólu! Na treningi
jeżdzę 3 razy w tygodniu. Dodatkowo w soboty i niedziele
rozgrywamy różne turnieje i sparingi. Do tej pory zdobyłem
już ponad 30 medali, 2 statuetki i dwa puchary. Nasz
trener ma na imię Marcin.

W zimie i w lecie jeżdżę na obozy piłkarskie. Wtedy
trenuję 2 razy dziennie: rano i późnym popołudniem.
Spędzam wtedy dużo czasu z moją drużyną. To
jest bardzo fajny czas!

WARTO PRZECZYTAĆ...
Marcin Wicha
Klary"
,,Wielka księga

Hejka!

Mam na imię Milenka, jestem
uczennicą klasy 3a. Chcę polecić
Wam do przeczytania książkę pt.
,,Wielka księga Klary".

W książce tej opisane są zabawne
wydarzenia z życie zwariowanej
dziewczynki. Klara ma brata, ale
wolałaby
mieć
psa.
Pisze
pamiętnik długopisem, bo rodzice
nie chcą jej kupić komputera.
Klara w swoim pamiętniku opisuje
swoje zwyczajne historie tak, że
uśmiech nie schodzi z twarzy.
Koniecznie przeczytajcie:)

WARTO PRZECZYTAĆ...
Hej, mam na imię Alisa,
jestem uczennicą klasy 3a
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Andy Griff
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Chciałabym Wam polecić książkę, w której możecie polecieć w kosmos latającym okiem
albo przenieść się wehikułem czasu w odległe dzieje jaskiniowców. Książka jest
zatytułowana ,,13 - piętrowy domek na drzewie". Składa się z 10 tomów, a niedługo
będzie 11! Z każdym tomem domek ma o 13 pięter więcej. Opowiadania zawarte w tej
książce są bardzo wciągające, a ilustracje kolorowe i ciekawe. Zapewniam Was, że
książkę łatwo się czyta, a niektóre historie są bardzo, bardzo zabawne. Koniecznie ją
przeczytajcie! Polecam!

Szkoła w oczach uczniów
klasy 2b, młodzi poeci

Kornelia Kazana
,,Zwariowana szkoła”
Moja szkoła jest wesoła.
Wszyscy piszą i śpiewają.

Zadowolone miny mają.
Chłopcy piłkarskie karty zbierają,
i się nimi wymieniają.
Dziewczynki pięknie się ubierają
i przed szkołą w gumę grają.
Pani super też nas uczy.
Na jej lekcjach nikt nie buczy.
Dobrze chodzić do tej szkoły,
bo wszyscy mają dobre humory.

Kuba Czekański
,,Moja szkoła”
Jakub Grzesiak
,,Moja szkoła”
Moja szkoła nie jest w Afryce,
mieści się w podkrakowskiej wsi Bibice.
Szkoła moja jest wesoła
śmiech i radość słychać wszędzie dokoła.
Z Wyspiańskim w klasie czas spędzamy
czytamy, piszemy i wesoło śpiewamy.
Nasza klasa 2b
lubi pilnie uczyć się.

Od samego rana,
jest nauka i zabawa!
Czy to szkoła?
Tak to ona!
Dzieci uczą się i bawią,
liczą, piszą i czytają,
podskakują i biegają.
Lubię chodzić do tej szkoły,
choć przeróżne mam humory.
Ocen dobrych dużo mam i przyjaciół
fajnych znam.
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-Nauczycielka pyta dzieci, jakie
mają zwierzęta w domu:
-Ja mam psa-mówi Jasiu,
-Ja kota- dodała Ala
-A ja kurczaka w zamrażarcewykrzyczał Dominik.

rto zobaczyć!
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W poszukiwaniu wiosny do Doliny Mnikowskiej
Powoli żegnamy się z zimą. Każdy z nas z tęsknotą poszukuje znaków zbliżającej się wiosny.
Wspaniałym miejscem na ich poszukiwanie jest jedna z podkrakowskich dolinek.
Krajobrazowy Rezerwat Przyrody Dolina Mnikowska to urokliwe miejsce położone blisko
Krakowa, w pobliżu miejscowości Czułów oraz Mników, w gminie Liszki. Dojazd do dolinki,
zarówno samochodem jak i autobusem jest bardzo prosty. Dnem doliny płynie potok Sanka,
tworzący piękne meandry i małe kaskady. Długość dolinki wynosi około 2 km. Dolinka
nazywana jest również wąwozem, gdyż ściany miejscami mają wysokość 80 metrów
wysokości.

W pierwszej części dolinka to spacerowa,
rozłożysta ścieżka biegnąca przez polany,
w drugiej natomiast staje się węższa i bardziej
wymagająca dla turysty. Spacerując, podziwiać
możemy charakterystyczne dla rejonu dolinek
krakowskich formy krasowe, a także odpocząć
dzięki otaczającej zieleni. W wapiennych skałach
odkryto kilkanaście jaskiń.

Główną atrakcją dolinki jest ołtarz Matki Boskiej
Skalskiej. Jest to kilkumetrowe malowidło
naskalne,
nazywane
Madonną
Skalską.
Prawdopodobnie powstało ku pokrzepieniu
ukrywających się w tym miejscu powstańców
styczniowych. Jest dziełem taternika Walerego
Radzikowskiego. Współczesny wizerunek jest
niestety
kopią,
gdyż
oryginał
został
zamalowany. Po upadku powstania miejsce to
stało się tajnym ośrodkiem modlitw za
ojczyznę, oficjalnie zakazanych przez zaborcę.
Dolinkę warto odwiedzić o każdej porze roku.
Wiosną natomiast podziwiać możemy kwitnące
na
jej
polanach
zawilce,
przebiśniegi,
pierwiosnki a także konwalie.

W bliskiej odległości od Dolinki Mnikowskiej znajduje się Rezerwat Zimny Dół. Warto się tu
wybrać ze względu na przepiękną ścieżkę dydaktyczną, która prowadzi obok mniejszych
i większych skał o bardzo różnych kształtach i formach, obrośniętych bluszczem. Ścieżka jest
nieco trudniejsza, występują na niej krótkie i strome podejścia, dlatego należy mieć
odpowiednie obuwie. Podobnie jak w dolince, można podziwiać tutaj pierwsze, wiosenne
kwiaty.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
TUŻ, TUŻ..
PUCHEROKI
W niedzielę Palmowa, już od wczesnego rana w Bibicach, Trojanowicach i Zielonkach
jest gwarno i wesoło. Kolorowo przebrani chłopcy obecnie również i dziewczynki
chodzą od domu do domu, głosząc zabawne wiersze tzw: oracje. To PUCHEROKI!
Ubrani są w wysokie stożkowe czapki, zrobione z papieru, oklejone paskami kolorowej
bibuły, odwróconych na wierzch kożuchach przepasanych słomą. W lewej ręce niosą
koszyk z sianem, w prawej zaś trzymają laskę w kształcie młota, oplecionego bibułą.
Laską tą czyli ,,puchą" uderzają o podłogę wygłaszając oracje, za co od gospodyń
dostają smakołyki do koszyczka. Buzie mają usmolone, ale uśmiechnięte.
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Przepis na żurek świąteczny
Jasia Zuchary z 3e
SKŁADNIKI
0,5 l zakwasu (można zrobić samemu albo
kupić w sklepie),
2 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 3 ziarenka
ziela angielskiego, 4 ziarna czarnego pieprzu,
3-4 l wody,
0,5 kg kiełbasy,
80 ml śmietanki (30%),
1 marchewka, 1 pietruszka,
ok. 0,5 kg ziemniaków,
½ pora, ½ selera,
4 jajka,
1 łyżka majeranku,
sól i pieprz

Sposób przygotowania
Do garnka wlej wodę, dodaj umyte i pokrojone warzywa, czosnek, liście laurowe, ziele,
ziarenka pieprzu i sól. Gotuj pod przykryciem ok. 20 minut. Następnie dodaj kiełbasę i gotuj
kolejne 15 minut. Po tym czasie wyjmij warzywa, a do powstałego wywaru dodaj zakwas,
zagotuj. Dopraw majerankiem, śmietanką, solą i pieprzem.
W międzyczasie obierz i ugotuj ziemniaki.
Zrób purre: do ugotowanych gorących ziemniaków dodaj trochę masła
ciepłego mleka, dokładnie rozgnieć na gładką masę.
Jajka ugotuj na twardo, przelej zimną wodą i obierz.
Żurek podawaj z pokrojonym jajkiem i plasterkami kiełbasy oraz z puree.

Smacznego:)

Wiosenna praca plastyczna

Potrzebujemy:
kolorowy papier,
klej magic,
nożyczki,
długą wykałaczkę do nawijania papierowych pasków.
Kartkę formatu A4 różową lub fioletową należy pociąć wzdłuż
krótszego boku na paski o różnej szerokości, ale podobnej do
siebie. Następnie każdy pasek po kolei nawinąć na wykałaczkę
W ten sposób tworzymy spiralki.

Z zielonych kartek trzeba wyciąć podłużne liście.
Należy też wyciąć doniczkę. Potrzebny jest też jeden
pasek na dół kartki, imitujący stół i ewentualne
dekoracje do doniczki.

Na początek należy ozdobić doniczkę. Na dole kartki
przykleić pasek imitujący stół. Następnie posmarować
klejem tylko boki doniczki i przykleić je lekko unosząc do
góry środek. W ten sposób uzyskujemy efekt
trójwymiarowości.
Do doniczki należy wkleić nasze liście, a dopiero na
końcu przykleić zielony pasek na środku, który jest
łodygą naszego hiacynta. Posmarować klejem kartkę
wokół łodygi i przykleić spirale jedna obok drugiej.
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Klasa 1
Adrianna Kuśmierczyk 1f
Maja Bajger 1d
Magdalena Krawczyk 1f
Klasa 2
Adam Biskupski 2f
Jan Kutek 2c
Klaudia Stępień 2c

Rozdanie nagród
odbędzie się

Klasa 3

22 kwietnia!

Maja Ulińska 3a
Maksymilian Kopeć 3c
Aleksandra Karwan 3e
Bartosz Kuśmierczyk 3d
Oliwia Chlebda 3e
Emilia Pasicka 3e

Zwycięzcom,
gratulujemy!

Mądra główka

Konkurs z nagrodami !
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!

Na rozwiązania czekamy
do 20 Maja!

Konkursowa karta pracy - klasa 1
Imię i nazwisko ucznia .....................................................
JĘZYK POLSKI

Zadanie 1
Przeczytaj zdania i narysuj pasującą do nich ilustrację.
Słońce wysoko grzeje. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Zakwitają wiosenne
kwiaty. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Kukłę, która ma przywołać wiosnę nazywamy:
- Marzenną
- Marzeną
- Marzanną
2. Wiosna rozpoczyna się w:
- lutym
- marcu
- kwietniu
3. Oznakami wiosny są:
- śnieżyce
- opadające liście
- pąki na drzewach

Konkursowa karta pracy - klasa 1
Imię i nazwisko ucznia .....................................................
MATEMATYKA

Zadanie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Konrad rysował bociany. Narysował ich sześć, dwa wytarł, bo miały krzywe
dzioby. Ile bocianów musi jeszcze dorysować, żeby było ich 20?
a) 6

b) 10

c) 16

d) 15

e) 13

JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 3
Podpisz obrazki.

tibbra - ______

ambl - ____
wrefol - ______

kbaste - ______
gsge - ____

Konkursowa karta pracy - klasa 2
Imię i nazwisko ucznia .....................................................
Zadanie 1
Rozwiąż krzyżówkę.

JĘZYK POLSKI

Konkursowa karta pracy - klasa 2

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

MATEMATYKA

Zadanie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Na polanie zakwitło 100 wiosennych kwiatów. Wśród nich było 35 sasanek
i o 18 więcej przylaszczek. Pozostałe kwiaty to pierwiosnki.
Ile było pierwiosnków?
a) 45

b) 12

c) 65

d) 14

e) 16
JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 3
Wykreśl wyrazy.

lamb
umbrella

daffodil

caterpillar

basket

chic

tulip

bunny

egg
spring

flower

Konkursowa karta pracy klasa 3
Imię i nazwisko ucznia .....................................................
JĘZYK POLSKI

Zadanie 1
Przeczytaj wyrazy. W każdym wyrazie zmień jedną literę
i utwórz nowy wyraz. Napisz powstałe wyrazy.
mech
strach
świat
paczka
pancerz

-

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

Zadanie 2 Pokoloruj zgodnie z poleceniem.
niebieski - rzeczowniki
czerwony - czasowniki
zielony - przymiotniki
żółty - przysłówek
pomarańczowy - liczebnik

e

cz
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wiosennie
bazia
tradycyjny
lany
kilka
żółto
ozdabiają
jajko

zero

lukrowy

Konkursowa karta pracy klasa 3
Imię i nazwisko ucznia .....................................................
MATEMATYKA

Zadanie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Kasia i Tomek przed wejściem do szkoły posadzili żonkile w czterech rzędach. W
pierwszym posadzili 4 kwiaty, a w każdym kolejnym trzy razy więcej niż w
poprzednim. Ile żonkili posadziły dzieci?
a) 108

b) 118

c) 160

d) 156

e)165
JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 3
Rozwiąż krzyżówkę.

3.

1.

2.
4.

6.
7.

5.

DODATEK ŚWIETLICOWY
Sport, to zdrowie, każde dziecko nam to powie.
Niestety czas pandemii nie sprzyja nam wszystkim
w utrzymaniu prawidłowego Stylu Życia.
Dlatego świetlica szkolna przypomina jak dbać o nasze zdrowie.

Na czym polega zdrowy styl życia?

HARTOWANIE!

BEZPIECZNE NAWYKI!

RUC
H!

ZDROWE ODŻYWIANIE!

POZYTYWNE
MYŚLENIE

UNIKANIE STRESU
I PRODUKTYWNE
RADZENIE SOBIE
Z NIM!

Jak aktywność fizyczna wpływa na nasz organizm?
MÓZG
Poprawa ukrwienia mózgu, koncentracji,
uwagi oraz funkcji intelektualnych!

SERCE
Wytrenowane serce, przy tym samym
wysiłku, mniej się męczy!
MIĘŚNIE
Trening wzmacnia mięśnie
oraz zwiększa ich siłę, dzięki czemu
ciało jest silne i sprężyste!
PŁUCA
Podczas uprawiania sportu zwiększa się
pojemność płuc, wzmacniają się mięśnie
oddechowe, sprawniej oczyszczają oskrzela!

PSYCHIKA
Podczas uprawiania sportu produkowana jest
dopamina- hormon motywacji oraz serotonina,
która poprawia humor i dodaje energii!

Jak poprawić swoje zdrowie?

OGRANICZ
CZAS
PRZED
EKRANEM

CZĘSTE
ĆWICZENIA RUCHOWE
DLA WZMOCNIENIA
MIĘŚNI I POPRAWY KONDYCJI

CODZIENNA
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zapraszamy na gimnastykę!
Potrzebna będzie kostka do gry i dużo energii.

Gdy wylosujesz 3 lub 4 oczka, to zamknij oczy i mocno się
przeciągnij, albo pomyśl o czymś miłym.

Katarzyna Niechaj
Bartosz Oramus

Drodzy uczniowie !
Wielkanoc tuż tuż...
Tydzień przed Wielkanocą, w Niedzielę Palmową zanosi się do kościoła
własnoręcznie zrobione lub kupione palmy. W Wielką Sobotę w kościołach w
całej Polsce święcimy pokarmy. Pierwszym dniem świąt wielkanocnych jest
Wielka Niedziela. Tego dnia, podczas uroczystego śniadania, w wielu
domach rodziny dzielą się jajkiem i składają sobie życzenia. Dzieci
najbardziej lubią drugi dzień świąt - Poniedziałek Wielkanocny. Jak myślicie,
dlaczego?
Z okazji zbliżających się Świąt życzymy Wam: pełnego koszyczka,
smacznego jajeczka, świątecznych dni bez nudów. Niech mokry poniedziałek
będzie pełen cudownych niespodzianek. A przede wszystkim życzymy
Wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i wspaniałych chwil w gronie rodzinnym.
Niech wszystkie troski będą daleko...
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