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

        Pierwszy czerwca, dzień radosny, kwitną kwiatki, słońce świeci... 
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

      Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.
     Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

                Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i radości. Żyj najpiękniej jak umiesz…
 

         W dniu tak pięknym i wspaniałym,  życzymy Wam sercem całym, przyjaciół
najlepszych na świecie i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie!

        
                                                                                                 Nauczyciele

DRODZY UCZNIOWIE!Dzień

Dziecka



W tym wydaniu:

Wywiad z Panią Dorotą Sala - Halotą,
Dzień Dziecka - moje prawa,
Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy - poznaj pasje 

Kącik młodego pisarza,  ,, Chomikowe lato",
Obserwatorium przyrodnicze - ,,W kocim świecie",
Humor ze szkolnej ławki,
Kącik podróżnika - Co warto zwiedzić... Las w Goszczy, 
Kącik czytelniczy, propozycja czytelnicza Pascala Grisvarda,
Kącik plastyczny, pachnące bzy
Kącik kulinarny, smaczne mojito,
Mądra główka - konkurs z nagrodami,
Dodatek świetlicowy.

       i  zainteresowania swoich kolegów,

   Zapraszamy do przeczytania kolejnego wydania  Rumorka.    
Na pewno  znajdziecie coś, co Was zainteresuje:)

 



Czy pamięta Pani swoja pierwszą wychowawczynię?

Doskonale pamiętam. Była to wspaniała pani Stefania, która rozbudzała w uczniach chęć poznawania
wszystkiego co nas otacza, motywowała uczniów do czytania książek i sięgania po coraz to inne
tytuły. Do tego była opiekuńcza i wyrozumiała , a równocześnie wymagająca. Była dla mnie wzorem
do naśladowania. Wspominam ją z łezką w oku.

 
 

Jakie są najprzyjemniejsze chwile w pani pracy?

Lubię moją pracę przede wszystkim za możliwość kontaktu z dziećmi, moimi wychowankami.
Najbardziej jest mi miło, gdy widzę postępy u moich uczniów, ich zadowolone twarze, wyraz
zrozumienia tego czego się uczą. Kieruję się zasadą Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.  Niesamowicie miłe jest to,
że uczniowie już jako dorośli ludzie odwiedzają mnie w szkole, opowiadają o tym, czym się teraz
zajmują. Wspominamy wówczas czasy, kiedy byli na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zdarzają się
też momenty, gdy spotykam uczniów jako dorosłych ludzi w ich miejscu pracy. Ja ich nie poznaję na
pierwszy rzut oka, ale oni widząc moje nazwisko, mówią: to przecież moja pani. Dla takich chwil warto
być nauczycielem.

Wywiad z Panią Dorotą Salą - Halotą, 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?

Już od najmłodszych lat, gdy zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej, lubiłam bawić się w „szkołę”.
Spotykałam się z moimi koleżankami i dzieliłyśmy się rolami. Raz ja byłam uczennicą, innym razem
nauczycielką. Szczerze mówiąc, właśnie rola nauczycielki odpowiadała mi bardziej. Później, gdy
będąc w liceum musiałam zdecydować o wyborze zawodu, nie zastanawiałam się zbyt długo. Ta chęć,
by pracować w szkole nadal była we mnie bardzo mocna. Wybrałam studia, które wówczas nazywały
się nauczanie początkowe. Chciałam po ich ukończeniu pracować z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym. Uważam, że był to dobry wybór.

nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawczynią klasy 3 B

Uczniowie klasy 3 b zapraszają
do przeczytania wywiadu,

przeprowadzonego  ze swoją
wychowawczynią:)



W jaki sposób najlepiej Pani odpoczywa, relaksuje się?

Jeżeli mam niewiele czasu na relaks, to lubię spacerować, pracować w ogródku, poczytać książkę, pójść
na basen. Gdy mam więcej czasu, lubię pojechać w góry lub do mojej ukochanej Sielpi. Jest to miejsce,
które odwiedzam rokrocznie od 30 lat. Jest tam mnóstwo lasów sosnowych, piękny zalew, wiele
możliwości spędzenia czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Bardzo lubię również nasze polskie
morze. 

Czy lubi pani zwierzęta i czy posiada Pani
jakieś zwierzątko?

Tak, bardzo lubię zwierzęta. W moim domu rodzinnym
zawsze były jakieś zwierzęta. Rybki, psy, koty, szczurki,
chomiki. Miałam w swoim domu szynszylę o imieniu Dżeki.
Był też pies Hax,  golden retriever.  Był z nami 7 lat,
niestety cierpiał na nieuleczalną chorobę i przedwcześnie
odszedł. Było to doświadczenie niezwykle przykre…
Obecnie nie posiadam żadnego zwierzątka, ale mój syn
Mateusz ma psa Tylera rasy wyżeł weimarski. Na pierwszy
rzut oka sprawia wrażenie groźnego. Tak naprawdę jest
bardzo łagodny i bardzo rodzinny. Lubię z nim spędzać
czas.



Jakie są Pani ulubione słodycze?

Gorzka czekolada z orzechami, najlepiej laskowymi, no i lody. Najbardziej lubię czekoladowe,
orzechowe, kawowe. Nie pogardzę też innymi smakami.

Jaką porę roku lubi Pani najbardziej ?

Wiosnę, gdy przyroda budzi się do życia, wszystko wokół kwitnie i roztacza wspaniałe zapachy.
Piękna jest też nasza „złota polska jesień” z ciepłymi barwami liści, babim latem i słońcem. Lato i zima
też są piękne. W naszym klimacie mamy to szczęście, że możemy doświadczać zmienności pór roku.

Jakie cechy charakteru ceni sobie Pani najbardziej?

Najważniejsza jest dla mnie uczciwość, prawdomówność. Uważam, że najgorsza prawda jest lepsza od
najmniejszego kłamstwa. Cenię też u innych empatię, szczerość oraz ludzi, którzy mają dystans do
siebie i do tego co i kto ich otacza. Jestem szczęśliwa, że mogę otaczać się takimi ludźmi, którzy
posiadają właśnie te cechy.

Kwiaty z mojego
ogrodu :)

 Dziękujemy za to, że była Pani naszym przewodnikiem. Pomagała odkrywać nasze mocne strony,
cieszyła się z sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. I za ten uśmiech, dzięki

któremu ciepło robiło się w naszych sercach. 
Uczniowie klasy 3B



1 czerwca
Dzień dziecka

 Wiersz pt. „PRAWA DZIECKA” – Janusz Korczak
 

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

 



1 czerwca
Dzień dziecka

   
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie. 

   



JESTEM WYJĄTKOWA, 
                       JESTEM WYJĄTKOWY...

JĘDRZEJ SETKOWICZ 3C

FELICJA STAŚKO 3B

WERONIKA MAZIARZ  3E



WERONIKA
MAZIARZ

Cześć, mam na imię Weronika i chodzę
do klasy 3E

Moją wielką pasją jest capoeira, czyli brazylijska sztuka  walki.  
Ruchy  capoeira  są   bardzo   płynne i rytmiczne. Na zajęciach
uczymy się wielu akrobacji oraz skupiamy się na kopnięciach.
Najważniejszym ruchem w capoeira jest ginga (wym. żinga).
Słownictwo i teksty piosenek są w języku portugalskim. 

Każdy trenujący ma swoje apelido (ksywkę), moje to Cacita
(wym.kączita), czyli  myszka. Capoeirę trenuję już 7 lat. Kolejne
stopnie    zdobywamy   podczas     Batizado   e    troca   de     corda 
(czyt. Batizado e  trose  dżi  korda,  czyli  zmiana  sznura)  po 
 pojedynku z osobą posiadającą stopień przynajmniej istruktorski.
W swojej grupie mam  najwyższy   stopień,  czyli  cordę w kolorze
żółtym.



Spotykamy się również na zbiórkach z różnych okazji, jak 11 Listopada czy 3 Maja. Mamy wtedy
ciekawe gry terenowe po Krakowie – jesteśmy podzieleni na patrole i musimy szybko
wykonywać zadania. W drużynie mam wielu dobrych kolegów i wspólnie zawsze sobie dobrze
dajemy radę. W  wakacje i  ferie wyjeżdżamy na kolonie i zimowiska wspólnie z innymi
drużynami. Z okazji 65 rocznicy powstania Szczepu Dąbie – czeka nas między innymi podróż
bardzo starym tramwajem! 

Zuch jest mądry, odważny i wesoły. Jak skończę piątą klasę, to na pewno zostanę harcerzem!

Nasza drużyna zuchowa nazywa się „Młode Dęby”. Każdy zuch ma
mundur- taki jak  na zdjęciu.  Do munduru nosimy brązowe chusty
i przyszywamy sprawności. Jednak najważniejsze dla mnie było
złożenie obietnicy i otrzymanie znaczka zucha. Co tydzień
spotykamy się na zbiórkach. W drużynie jest około 30 chłopaków
z klas od pierwszej do czwartej. Na zbiórkach zawsze fajnie się
bawimy, rozwiązujemy trudne zagadki, śmiejemy się i śpiewamy.
Uczymy się różnych przydatnych umiejętności, a potem
zdobywamy sprawności, np. Przyrodnik, Wędrowiec, Fotograf czy
Sobieradek. Takich sprawności jest więcej niż sto, czasem trzeba
się mocno postarać, żeby jakąś zdobyć.

Nazywam się Jędrzej Setkowicz, jestem uczniem klasy 3 c. Należę
do drużyny zuchowej w harcerskim „Szczepie Dąbie” w Krakowie. 



Cześć, mam na imię Fela, mam 10 lat. Chodzę do klasy 3 b.
Odkąd pamiętam lubiłam prace manualne - rysowanie,
malowanie, lepienie, konstruowanie domków i mebli dla
lalek, robienie biżuterii, szycie. Od października tego roku
szkolę  swoje   umiejętności   pod  okiem  Pani   Architektki 
i przedstawiam Wam kilka moich prac.



,,Chomikowe lato",,Chomikowe lato"
Gabriela Mazur kl. 2bGabriela Mazur kl. 2b  

  

 

         Dawno, dawno temu żyła sobie pewna rodzina chomików. Mama chomik i tata chomik mieli
siedmioro dzieci: Kwizdka, Świstka, Śmieszka, Kmieszka, Zdziwka, Giwka i Hamsterkę.  

       Pewnego dnia, gdy rodzina szła długim podziemnym tunelem, jeden chomik wymknął się
niepostrzeżenie. Rodzice nie zauważyli braku jednego chomika, ponieważ mieli dużo dzieci. To
Hamsterka, która strasznie się nudziła, postanowiła zobaczyć nadmorską plażę.  Mała chomiczka
zobaczyła na plaży leżak, na którym nie było nikogo i udała się w jego kierunku. A ponieważ była
bardzo głodna, zjadła odrobinę jedzenia, które znalazła w torebce obok leżaka. Małej chomiczce
chciało się jeszcze pić. 
-Wiem- powiedziała Hamsterka patrząc na zamek z piasku, który był na plaży.  
Wokół zamku była fosa. Hamsterka wypiła z niej wodę, a potem powoli przeszła po gorącym
piasku, aż do morza. Chomiki nie umieją same pływać, ale na plaży stała mała łódź. Hamsterka
wdrapała się na nią i wpadła do środka. Chomiczka popływała trochę w łódce, ale  bała się wody,
więc  po chwili wróciła na plażę. To było gorące lato,  a słońce mocno grzało. Hamsterce zrobiło
się bardzo gorąco.  
-Lepiej będzie, jak wrócę pod ziemię do mojego chłodnego domu – pomyślała. 
Chomiczka zatęskniła za swoją rodziną, a kiedy wróciła do domu, czekali już na nią zmartwieni
rodzice i bracia: Kwizdek, Świstek, Kmieszek, Zdziwek oraz Giwek. 

      Jak dobrze, że przygoda Hamsterki tak się skończyła. Mała chomiczka zrozumiała, że
wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 



Wielu z nas  bardzo lubi koty, wielu z nas lubi psy.
Niezależnie od tego, które z tych zwierząt lubisz
bardziej, z pewnością te ciekawostki o kotach Cię
zaskoczą!

W kocim świecie 
Obserwatorium przyrodnicze

           Linie  papilarne u kota

Każdy człowiek ma unikalne linie papilarne na
opuszkach palców  oraz odcisk ust. U kota
tak samo  działa  nos.  Nie  znajdziemy  
 dwóch  kotów o takim samym nosie.

 
Z pewnością każdy właściciel kota
zauważył, że jest on w stanie wcisnąć
się w nawet najmniejsze szczeliny.
Wynika to z tego, że nie mają one
obojczyków. Dlatego też ogranicza je
tylko rozmiar ich głowy.

Dlaczego kot może wcisnąć się w każdą szczelinę?



                      Koci sen

Koty przesypiają większość życia. Okazuje się,
że jeśli nasz kot ma 9 lat, 6 lat po prostu spał.
Koty ucinają sobie drzemkę nawet kilkanaście
razy dziennie.

 
 

Kot sprinter
 

Kot jest w stanie biec bardzo szybko nawet z
prędkością 50 kilometrów na godzinę.

Umięśnione uszy
 

W kocich uszach znajdziemy aż 32 mięśnie, które
umożliwiają naszym pupilom poruszanie uszami na
wszystkie strony. Mogą one więc obrócić uszy o całe 180
stopni i nie sprawi im to żadnego problemu. Człowiek nie
może tego zrobić, bo w naszych uszach jest tylko 6
mięśni, których większość z nas nawet nie jest w stanie
użyć.

Kot nie jest w stanie zobaczyć tego co znajduje się
bezpośrednio przed jego nosem. Jednak mimo to, ma
on świetny wzrok, a jego kąt widzenia wynosi aż 185
stopni. W dodatku widzą na odległość około 35
metrów. Koty świetnie widzą też w ciemności, dzięki
czemu mogą swobodnie poruszać się w nocy.

Wszyscy wiedzą, że koty potrafią z łatwością wejść na
drzewo. Jednak zejście z niego stanowi już dla nich
spory problem. Dlaczego? Wynika to z tego, że jego
pazury wygięte są tylko w jedną stronę. Dlatego
wspinaczka jest dla niego bardzo łatwa, a zejście
prawie niemożliwe.

Kot nie potrafi zejść z drzewa

Koty nie widzą czubka własnego nosa
 



Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.

HHHUMORUMORUMOR

Po powrocie ze szkoły:
- Wiesz, tato, Jacek nie przyniósł dziś do szkoły
kapci i pani odesłała go do domu. No i mamy
świetny pomysł!
- Tak? Ciekawe, jaki?
- Jutro bez kapci przychodzi cała klasa!!

Pani od pyta Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających
w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

Pani pyta dzieci w szkole, co jadły
na śniadanie. Zgłasza się Jasio:
–Ja jadłem drożdżówkę
z dżemem.
– No to podejdź i napisz to na
tablicy.
Jasio pomyślał i mówi:
–To jednak była bułka
 z masłem. - Gdy dorosnę, zostanę kosmonautą i polecę na

Słońce! - chwali się Jasio.
- Ależ synku, tam jest za gorąco...
- Nic nie szkodzi. Polecę w nocy.

Jasio skarży się nauczycielce:
- Proszę pani, Michał mię pobił!
- Mnie! - poprawia nauczycielka.
- Panią też?!

Nauczycielka pyta w szkole Jasia:
- Jasiu, co to jest kometa?
- To gwiazda z ogonem.
- Dobrze, a czy potrafisz dać przykład
komety?
- Myszka Miki.



Upragnione i  wyczekiwane słoneczne dni w końcu nadeszły. Miejmy nadzieję, że już na dłużej. Gdyby
jednak skwar nadchodzącego lata był wyjątkowo dokuczliwy, warto poszukać schronienia w pobliskim
lasku w Goszczy. Znajduje się on na północ od Krakowa. Dojazd samochodem z miasta trwa około 30
minut, a swój pojazd zostawić można na parkingu. Spacer po lasku to czysta przyjemność. Unikniemy
tutaj tłumów, tak często spotykanych w popularnych miejscach. Teren lasu jest bardzo urozmaicony,
są w nim pagórki i małe wąwozy. 

Las w Goszczy, 
schronienie przed  letnim skwarem :) 

Warto zobaczyć!



Las w Goszczy posiada liczne ścieżki, dzięki którym można spacerować do woli, zataczając mniejsze
i większe pętle. Jednym z wariantów na spacer po lesie jest dłuższa trasa, około 6 km. Jest to ścieżka
edukacyjna - Zostań pomocnikiem Leśnika, będąca atrakcją dla dzieci. Mogą wykonać podczas niej
różnorodne zadania, które dostępne są w broszurce na stronie internetowej. Ścieżki takie są również
w Puszczy Niepołomickiej i Lesie Zabierzowskim, a po zrealizowaniu dwóch z nich można zdobyć
odznakę Pomocnika Leśnika. 

 
 
 
 
 
 
 

Przez Las w Goszczy przebiega Małopolska Droga św. Jakuba. Wyznaczone są również 3 trasy
do uprawiania   nordic  walking.  

Ponadto   lasek  jest   świetnym  miejscem   na   przejażdżkę   rowerową.  W  środku  lasu  znajduje 
 się  polana z miejscem na ognisko, ławeczkami, wiatą i tablicami edukacyjnymi. 



Ostatnio wpadła mi w ręce książka „Witaj Karolciu". Jest to druga część lektury
„Karolcia" Marii Krüger, którą przeczytały wszystkie   trzecie  klasy. Książka  bardzo 
 mi  się  podobała  i  myślę, że jest nawet lepsza niż pierwsza część. Oczywiście nie
jest zabawniejsza, ponieważ historia z kurą przewyższa wszystko, ale gdybym miał
wybierać, zdecydowanie druga część jest moim numerem 1.

Książka rozpoczyna się od tego, że Karolcia znalazła błękitną kredkę,  która  upadła 
 tajemniczej  kobiecie. Po  pewnym  czasie z Piotrem odkrywają, że wszystko co nią
narysują, staje   się   prawdziwe,   lecz    jest    niebieskie. Nic    dziwnego,  że    wkrótce
w okolicy pojawia się czarownica Filomena, która znów ma ochotę odebrać dzieciom
magiczny   przedmiot.   Teraz   jednak   Karolcia i Piotr doskonale wiedzą z kim mają do
czynienia. 

Książka  ta jest pełna ciekawych przygód. 

Jeśli jesteście ciekawi jakie przygodyz błękitną kredką miała Karolcia,   koniecznie   
 sięgnijcie    po   książkę.   Mam nadzieję,że  chociaż troszkę udało mi się Was zachęcić
do przeczytania lektury. 

 „WITAJ KAROLCIU”

Pascal Grisvard 3e



BZY 3D
Do wykonania bzów potrzebujemy:

- biała i fioletowa bibuła na kwiaty
- zielona bibuła na listki
- kartka papieru
- zielona kredka
- klej
- nożyczki

Na kartce papieru szkicujemy  kwiaty.  Następnie z białą i fioletową bibułę
tniemy na prostokąty/kwadraty. Owijamy na  niepodstruganą  końcówkę 
 kredki i przyklejamy do kartki. Z zielonej bibuły wycinamy listki.

Sposób wykonania

KĄCIK PLASTYCZNY



MOJITO MALINOWE
SKŁADNIKI

5 SZTUK MALIN

PÓŁ LIMONKI
1 ŁYŻKA CUKRU TRZCINOWEGO

KILKA LISTKÓW MIĘTY

3/4 SZKLANKI LODU

WODA GAZOWANA

Włóż maliny do szklanki
Przekrój połowę limonki na 4 kawałki i dodaj do szklanki
Wsyp cukier trzcinowy i włóż liście mięty
Rozgnieć, aż na dnie będzie pływał sok i będzie wyraźnie 
czuć zapach mięty
Wsyp  lód 
Wlej wodę gazowaną
Podawaj ze słomką

Przygotowanie:

SMACZNEGO

KĄ
CIK   KULINARNY



 
Konkurs  z  nagrodami !

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

Na rozwiązania czekamy do 20 września!

Mądra główka



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

Zadanie 1

JĘZYK POLSKI

WYKREŚLANKA

W diagramie ukryte są słowa związane z latem. Wykreśl je. Z pozostałych liter
odczytaj hasło. Czy się z nim zgadzasz?  
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PLAŻA , GÓRY, JEZIORO, MORZE, OGNISKO, WYCIECZKA, KOLONIA,
OWOCE, SŁOŃCE, RELAKS, WAKACJE, SPACER, POGODA,

PŁYWANIE, GRY, SPORT,  KAJAKI, LAS, ŁĄKA, RYBY, SPŁYW 

Hasło:  __  __  __  __  __  __  __   __  __ !



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

 

Karta pracy klasa 1

Zadanie 2

Krzyś rysuje kredą na boisku zwierzątka, powtarzając cztery zwierzątka, za
każdym razem w tej samej kolejności  (patrz rysunek poniżej).

Które zwierzątko Krzyś narysuje jako 19?

A B C D

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKIZadanie 3

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.
5.

Uzupełnij krzyżówkę.



Karta pracy klasa 2

A. 15                    B.16                 C.10               D.12

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

Zadanie  1

Mama dała dzieciom mandarynki. Hania otrzymała połowę mandarynek,
Kacper dostał połowę pozostałych mandarynek. Dla Oli zostały 4
mandarynki. Ile mandarynek było na początku?

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie  2

Połącz obrazek z poprawną nazwą. 

SHARK, OCTOPUS, STARFISH, CRAB, JELLYFISH, SEAHORSE



Karta pracy klasa 2
Imię i nazwisko ucznia.......................................................

Zadanie  3

Wakacyjne śledztwo. Dzieci smażyły kiełbaski nad ogniskiem, lecz
jedna zginęła.                                                                                               

Ala 

Darek sam zjadł
swoją kiełbaskę!

Eryk

Kiedy przyszedłem, 
kiełbaski Darka już nie było! 

Kuba

Gdy zniknęła kiełbaska,
bawiłam się z Kubą, on mówi

prawdę.

Kto zjadł moją
kiełbaskę? 

Zuzia

Darek

Jeśli Kuba jest niewinny, to jego                                                           
siostra również.
Jedna osoba nie mówi prawdy.
Żadna z dziewczynek nie kłamie. 
Zuzia nie ma brata. 

JĘZYK POLSKI

Czy potrafisz ustalić, która z osób przedstawionych poniżej zjadła
kiełbaskę Darka? Wskaż sprawcę czerwoną strzałką.

Kuba ma musztardę
na buzi...



Karta pracy klasa 3

2. Cieyzy mnie tb, bb przyjaciele z byiedla też nie wyjeżdżają.

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

Zadanie  1

W pierwszym zdaniu  jedna  litera  została  zastąpiona przez inną. Znajdź ją
i popraw. W każdym następnym twierdzeniu zmieniona jest nie tylko kolejna
litera, ale tez wszystkie, które były podmienione w zdaniach poprzednich.
Rozszyfruj poniższe wypowiedzi.

1. W tym rbku w wakacje zbstaję w dbmu. 

3. Będziemy mieli czły, żeby błwić yię w pbdchbdy i grłć w piłkę.

4. Plłnujemy zeż wybrłć yię pbd nłmibz. 

5. Zb wzięki zemu, że wziłwkbwie Awłmł młją wbmek z bgrbwem.

6. Wiłwbśb, że śbżeśy yię złś rbzbić nłwez nł zywzień. 

JĘZYK POLSKI

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

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

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

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

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

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



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

Zadanie 2

Szymon zbiera nad morzem muszelki i wkłada je do dwóch wiader. W
pierwszym z nich ma juz 28 muszelek, a w drugim 50. Ile muszelek musi
przełożyć z drugiego wiaderka do pierwszego,  aby w obu wiaderkach
było po tyle samo muszelek?

A. 8                    B.9                C.10               D.11

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

 GMINSIMW- 
 RUFSNIG -  
 NCANIGD - 
 DIRGNI - 
 LLERRO TASGINK - 
 GIVDIN - 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadanie 3

Odgadnij i ponumeruj.



Wyniki konkursu 
 (z wydania wiosennego)

Gratulujemy Zwycięzcom !!!

Rozdanie nagród 
odbędzie się 

20 czerwca!

Wyniki konkursu
 

Klasa 1
 

Magdalena Krawczyk 1f
 

Klasa 2
 

Hanna Sygit 2c
Adam Biskupski 2f

Jakub Mucha 2f
Jan Kutek 2c

Sandra Dziadczykowska 2f
 

Klasa 3
 

Magdalena Gacek 3a
Julia Słowakiewicz 3e

 



DodatekDodatek    świetlicowyświetlicowy
Zdrowy styl życia to także właściwe odżywianie się,  więc nie zapominajcie o tym

zarówno w czasie roku szkolnego jak  i na wakacjach! 

Poznajmy dziś kilka zasad zdrowego odżywiania.

Do szkoły wychodź po

śniadaniu

 i ze śniadaniem.

Zawsze myj ręce przed posiłkiem. 

Pięć posiłków w ciągu dnia jest 
na piątkę.

Mleko, jogurty i sery to
podpora mocnych kości.

Ruch bez ograniczeń,
słodycze z umiarem.



Przypomnijmy sobie piramidęPrzypomnijmy sobie piramidę
zdrowego żywienia i stylu życia.zdrowego żywienia i stylu życia.  

Czy stosujesz te zasady?Czy stosujesz te zasady?



Gwarantują
odpowiednią
wytrzymałość

naczyń krwionośnych
 i prawidłową pracę

serca,
zapewniają prawidłowe

działanie narządu
wzroku.

Wykazują wpływ na 
prawidłowy kolor

skóry oraz chronią ją 
przed działaniami 

promieni słonecznych.

Zapewniają prawidłowy

prze
pływ krwi prze

z n
arzą

dy,

ułatwiają proces

uczenia się. 

Zapewniają prawidłowy

stan włosów, skóry i paznokci

chronią przed szkodliwym

działaniem czynników

środowiskowych.

Poprawiają odporność 
organizmu, chronią przed

różnymi chorobami,
poprawiają 

samopoczucie. 

Poznaj 5 kolorów warzyw i owoców
 oraz ich wpływ na nasz organizm.

Zadbaj,  aby Twój talerz był kolorowy!

Dodatek świetlicowy przygotowali:

Katarzyna Niechaj

Bartosz Oramus



WAKACJE!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki nadszedł wyczekiwany przez
wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki. Dziękujemy Wam za
wysiłek i współpracę w tworzeniu Rumorka.  Życzymy Wszystkim Uczniom,
by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń.
Korzystajcie z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.
Bawcie się wspaniale na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.
Nabierzcie sił, byście po wakacjach szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii
wrócili do szkoły. Będziemy na Was czekać…
                                                      
                                                  Redakcja
                      Renata Kwietniowska, Agnieszka Ziętek

Drodzy Uczniowie!

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


