
                                                Drodzy Uczniowie!

Już   jest!  
Wasza  ulubiona    gazetka  Rumorek. Jesienne   wydanie   pełne ciekawych   
artykułów. Wasi  koledzy   przeprowadzili  pasjonujący   wywiad  z  Panią 
 Martą  Nazimek - Kolano.  
W  kąciku  „Jestem  wyjątkowa,  jestem   wyjątkowy…” dowiecie   się,   czym    
pasjonują  się    Wasi    koledzy  koleżanki w  czasie   wolnym  od  szkoły.
Jeśli przeczytacie Rumorka z uwagą, dowiecie  się też, ile  trwała  najdłuższa
lekcja w szkole,  gdzie  leży  najmniejsza  szkoła  świata  i  ile  lat   mają 
 japońskie  dzieci, gdy  zaczynają naukę. 

                                   

RUMOREK

Numer 7/2022  Wydanie  jesienne
 

CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIBICACH

 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO



W  Rumorku   znajdziecie   też   przepychota   przepis   na   jesienny   budyń
z  gruszki  i ze  śliwki  oraz  dowiecie  się,  jak  zrobić  trójwymiarową  dynie. 
Prócz tego w naszym jesiennym  wydaniu  Rumorka  znajdziecie  fotorelację
z  Pszczyny, gdzie  spotkaliśmy  największe,  dziko  żyjące  ssaki  w Europie.
Co to za ssaki? 
Dowiecie się czytając Rumorka!
Jakby tego  było  mało, w   swojej   ulubionej   gazetce   znajdziecie   również
mnóstwo   fajowych   zadań, zagadek i  ćwiczeń  dla  Waszej  mądrej  główki.
Zapraszamy Was również do  wzięcia  udziału w  rumorkowych  konkursach.

                                                        Nagrody czekają!

                                    Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy
                                              Wasze Redaktorki Naczelne 
                                                        Agnieszka Ziętek
                                                Edyta Maria Domoszczycka

 
 

RUMOREK



Wywiad z Martą Nazimek - Kolano
Obserwatorium przyrodnicze ,,Co się dzieje z drzewami
jesienią"? 
Humor ze szkolnej ławki
Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy - pasje i
zainteresowania
Mały Samorząd Uczniowski
Praca plastyczna " Trójwymiarowa dynia"
Jesienne przysłowia
Wyniki z konkursu (z wydania letniego)
Kącik podróżnika - Co warto zwiedzić
Przez żołądek do serca - Jesienny Budyń
Mądra główka - konkurs z nagrodami
Ciekawostki ze świata
Dodatek świetlicowy 

 

W TYM  NUMERZE



Wywiad z Panią Martą Nazimek-Kolano

nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej.

Wywiad przeprowadzili uczniowie

Małego Samorządu

Magdalena Wątroba klasa 3d

Kacper Samek 3a

 

Kacper: Jak długo Pani pracuje w szkole?

W Szkole w Bibicach pracuję 15 lat.

Magdalena: Kim chciała Pani zostać, gdy była w naszym wieku?

Będąc w Waszym wieku marzyłam o tym, żeby być nauczycielem.

Kacper: Co Pani lubi najbardziej w swojej codziennej pracy?

W swojej codziennej pracy najbardziej lubię kontakt z Wami, czyli dziećmi. Lubię
jak się uśmiechacie. Lubię też spędzać  z Wami czas.

Magdalena: Co jest ważniejsze w pracy nauczyciela : wiedza i kompetencje czy
misja, pasja i powołanie?

Ja myślę, że wszystko. Wiedza i kompetencje, misja, pasja  i  powołanie  – 
 wszystkie te rzeczy są tak samo ważne.

Kacper: Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła?

Moim ulubionym przedmiotem w szkole była biologia.

Magdalena: Czy lubi Pani czytać książki?

Uwielbiam czytać książki.



Pani Marta: Dziękuję.

Kacper: Jaka jest Pani ulubiona książka?

Moja  ulubiona  książka….. ja  mam  bardzo  dużo  ulubionych książek, ale  chyba
taka najbardziej ulubiona to „Władca pierścieni” Tolkiena.

Magdalena: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?

W wolnym czasie lubię chodzić po górach.

Kacper: Jak lubi się Pani ubierać?

Najbardziej lubię się ubierać tak, żeby było mi wygodnie.

Magdalena: Czy lubi Pani zwierzęta i ma jakieś swoje zwierzątko?

Bardzo lubię zwierzęta. Mam kota i 3 jaszczurki.

Kacper: Jakie są Pani wymarzone wakacje?

Wymarzone wakacje spędziłabym w górach. Byłoby cudownie, gdyby była
pogoda w tym czasie tak, żebym mogła po tych górach spacerować.

Magdalena: Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej u uczniów?

Szczerość i prawdomówność.

Kacper: Jakich cech Pani nie toleruje?

Ja najbardziej  nie  lubię  jak  ktoś  kłamie. Także  nie  toleruję   przede  wszystkim
kłamstwa.

Magdalena: Co Pani daje największą satysfakcję?

Największą   satysfakcję   daje  mi  uczenie  dzieci. I  Wasz  uśmiech  po lekcjach,
jak wychodzicie po lekcjach zadowoleni.

Magdalena: Dziękujemy Pani bardzo.

Kacper: Dziękujemy.



SZKOLNY HUMOR

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje
gniazd?- pyta nauczyciel
-Tak! To kukułka!- odpowiada Jasio
-A czemu nie buduje?- pyta nauczyciel
-No bo mieszka w zegarach- odpowiada
Jasio.

Jasiu wraca ze szkoły, a tata do niego
mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze od domu?
- Nie martw się tato, tym razem
przyczepiłem kartkę z naszym adresem.

Idzie mama ślimak ze swoimi dziećmi.
Jedno z nich chce przejść przez ulicę.
Mama mówi:
-Nie przechodźcie! Za sześć godzin
przejeżdża tędy autobus.

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



JESTEM WYJĄTKOWA
              JESTEM WYJĄTKOWY

  Wawrzyniec
  Włodarczyk

 2b

Hania Hernik 2a



Cześć, mam na imię Hania,
mam 8 lat,  chodzę do klasy 2a.     

W moim ośmioletnim życiu odkryłam kilka pasji       
i zainteresowań. Jedną z nich jest udział w treningach
Karate Kyokushinkai, uczęszczam na nie dwa razy       
w tygodniu od trzech lat. Jest to świetny sposób       
na poprawę sprawności fizycznej, a także na chwilę
zabawy. Uczy również szacunku do osób, które zdobyły
już wyższe pasy (stopień zaawansowania). Zdobyłam
kilka certyfikatów, obecnie mam 9.3 kyu. 
Karate daje  także możliwość  rodzinnego  uczestnictwa 
w treningach, ja chodzę z tatą. Nadal będę
kontynuować tę pasję. 

Chcę również wspomnieć o moich innych pasjach, jakimi
są śpiew i gra na skrzypcach. Lubię przy różnych okazjach
nucić piosenki i uczyć się ich. Mama mówi, że pasję do
śpiewania odziedziczyłam  po babci. Należę do Młodszej
Grupy Fermata w  Zielonkach. Dzięki  temu  miałam    okazję   
brać    udział w koncertach i występach. Drugi rok uczę się
gry na skrzypcach. W przyszłości chciałabym zdobyć
umiejętność gry na ukulele, bo pasjonuje mnie ten
instrument.  Ponadto kocham psy i koty. Lubię motywy tych
zwierząt na ubraniach. Często je rysuję. Gdy mijam je na
ulicy, mam ochotę je głaskać. 

Hania Hernik 

   



Cześć! Nazywam się Wawrzyniec, jestem uczniem klasy 2b. Moja pasja to
szachy. Swoją przygodę z szachami rozpocząłem w przedszkolu, gdzie na
zajęciach szachowych poznałem podstawowe zasady oraz historię tej gry.

WAWRZYNIEC
WŁODARCZYK

Przedszkolne zajęcia szachowe zaciekawily mnie tak bardzo, że wstąpiłem do
klubu Dwie Wieże, by rozpocząć profesjonalną grę w szachy. Od tego czasu
regularnie uczestniczę w treningach i turniejach szachowych. Gra w turniejach
umożliwiła mi zdobycie IV kategorii szachowej. Na jednym z turniejów miałem
okazję   poznać   polskiego  arcymistrza   szachowego  Jana - Krzysztofa   Dudę.
W czerwcu zdobyłem 1 miejsce w turnieju szachowym w kategorii klas od 1 do
4, organizowanym w naszej szkole. Od niedawna wygrywam również partie
rozgrywane z moimi rodzicami.



Mąd
ra główka

W tym wydaniu Rumorka czekają na Was kolejne zadania
do wykonania. Dla każdego poziomu zostały przygotowane

karty pracy. Wystarczy wydrukować kartę, prawidłowo
rozwiązać zadania i przesłać na adres:

rumorek@spbibice.edu.pl

Czekają nagrody!
Wyniki zostaną ogłoszone w następnym numerze!



Drodzy Uczniowie rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się już na
dobre i myślę, że większość uczniów pogodziła się z faktem, że
wakacje minęły. 
Z zapałem do pracy ruszył  również Mały  Samorząd  Uczniowski. 
W Radzie Małego Samorządu znajdują się przedstawiciele klas 3.

Kacper Samek kl. 3a
Alicja Kubek kl.3b

Klaudia Stępień kl.3c
Magdalena Wątroba kl.3d

Ian Bolek kl.3e
Jagoda Staszewska kl.3f

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekę nad Samorządem pełni Katarzyna Bartosik.

W tym roku szkolnym, za pośrednictwem poczty Małego
Samorządu    udało   nam   się   przekazać   życzenia   chłopcom  
w dniu ich święta. Przywitaliśmy również pierwszoklasistów,
wręczając każdemu z nich zakładkę do książki, własnoręcznie
wykonaną przez  uczniów klas  3. Wiele  inicjatyw  przed  nami,
o których będziemy  na  bieżąco  Was informować.

 Jednocześnie  zapraszamy  Wszystkich  do  współpracy.  



Pomarańczowy papier tniemy na długie paski

Z zielonego papieru wycinamy liście i cienkie
paseczki. Aby zamienić paseczki w spiralki
należy   mocno owinąć pasek papieru wokół
kredki.

Sklejamy paski ze sobą tak, jak jest to
przedstawione na zdjęciu. W ten sposób
powstanie nam dynia w kształcie kuli.

 

Trójwymiarowa dynia

klej
nożyczki, 
pomarańczowy i zielony papier

 

Wykonanie :

Potrzebujemy:



PRZYSŁOWIA O JESIENI

Woła wrzesień, że już jesień

Gdy jesień zamglona– zima
zaśnieżona

Gdy zbyt długo jesień

trzyma, nagle przyjdzie

zima Jesień bezdeszczowa, to
zima wiatrowa

W listopadzie goło w sadzie



Magdalena Krawczyk klasa 1f

Hanna Sygit klasa 2c

Maja Bajger klasa 1d

Wyniki konkursu

Klasa 1

Klasa 2

Rozdanie nagród
odbędzie się
15 listopada!

Gratulujemy Zwycięzcom !!!



 

Jesienny weekend
w Pszczynie

Choć   Pszczynę  każdy  Polak  kojarzy  z trudnością  ortograficzną,  to 
 sądzę, że wciąż niewiele osób wie, że miasto to ma sporo do
zaoferowania.   Pszczyna  należy   już   do  województwa   śląskiego,   leży 
w odległości ok. 100 km od Krakowa i dojazd do niej nie jest
skomplikowany. Pobyt   w   Pszczynie   zadowoli  zarówno  dorosłych  jak
i dzieci. Niewątpliwą "perełką'' Pszczyny jest zamek, który nie został
zniszczony podczas wojny. Można zwiedzać, aż cztery jego poziomy.
Wszystkie komnaty zachwycają, najpiękniejsza natomiast jest sala
lustrzana.  

Przepiękna jest część Parku w Pszczynie,
znajdująca    się   tuż   za   zamkiem.  Możemy
w niej pospacerować alejkami wśród stawów
i mostków na rzece Pszczynka, które
otoczone   są    potężnymi    dębami,    cisami 
kasztanowcami. W parku znajduje się urocza
herbaciarnia ,,Daisy", w otoczeniu której
można się rozmarzyć. Dodatkową atrakcją
jest rejs łódką po parkowych stawach.



 

Jednak   największą   atrakcją przygotowaną   dla   dzieci   jest   możliwość   
spotkania z  potężnymi  żubrami, które  są  w  mieście   od   ponad   150   lat 
a przybyły do Pszczyny pociągami z Puszczy Białowieskiej, jako prezent od
cara Rosji. Podziwiać je można z wysokiego pomostu widokowego, także
podczas karmienia. Na pomost mogą wjeżdzać też osoby 
 niepełnosprawne, gdyż ten ma windę. W zagrodzie pokazowej znajdują się
również  inne  zwierzęta  tj. muflony, sarny, daniele, jelenie, pawie, łabędzie. 

Tuż obok znajduje się Zagroda Wsi Pszczyńskiej, z kilkunastoma
drewnianymi obiektami m.in spichlerzem dworskim z XVIII w., ośmioboczną
stodołą, młynem wodnym, kuźnią z narzędziami, a także eleganckimi
bryczkami, wozami drabiniastymi i saniami. Atrakcją skansenu są warsztaty
pszczelarskie i zielarskie, podczas których możemy dowiedzieć się, jakimi
ziołami leczono kiedyś chorych.  



 

W Pszczynie ponadto warto zobaczyć kompleks Stajni Książęcych, których
wnętrza zostały odrestaurowane. Na skraju zamkowego parku znajduje się
Dom Ogrodnika z XIX w., w którym mieści się Muzeum Militarnych Dziejów
Śląska.

Pszczyna to  także  Rynek  o  średniowiecznym   układzie  urbanistycznym, 
z otaczającymi go budynkami z XVIII wieku takimi jak Ratusz i ceglany
budynek dworca kolejowego , który jest jednym z ładniejszych na Śląsku.
Aby w pełni poczuć piękno Pszczyny, bez zbędnego pośpiechu, najlepiej
przybyć do niej na co najmniej dwa dni. 



nasiona chia (szałwi hiszpańskiej) – 1 łyżka 

napój kokosowy  lub mleko 2% – 6 łyżek 

dojrzały banan – 1/2 małego

śliwka węgierka – 1 mała sztuka 

gruszka – 1/4 sztuki 

szczypta cynamonu 

JESIENNY BUDYŃ

SKŁADNIKI:

Chia wsyp do garnuszka i zalej napojem kokosowym lub mlekiem,
wymieszaj i odstaw na 4 godziny. 
Wyjmij z lodówki, poproś rodziców o delikatne podgrzanie.
Banana rozgnieć widelcem i wymieszaj z ziarenkami chia.
Przełóż budyń do szklanki i udekoruj świeżymi owocami pokrojonymi 

      w małą kostkę i posyp cynamonem .

SPOSÓB 
WYKONANIA:

Smacznego



Zadanie 2.
Oblicz i zaznacz prawidłową odpowiedź:

W gnieździe do odlotu przygotowywało się 5 jaskółek. 3 już odleciały. Ile jaskółek
przygotowuje się jeszcze do odlotu?

A) 1                     b) 2                           c) 3                        d) 4  

Odpowiedź: Do odlotu przygotowuje się jeszcze .... jaskółek.

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

JĘZYK
POLSKI

MATEMATYKA

Zadanie 1.
Zamaluj tyle kółeczek, ile sylab mają poszczególne wyrazy.



Karta pracy klasa 1

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

JĘZYK
 ANGIELSKI1.Colour the picture.



Notes :Zadanie 2.
Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Sebastian lubi czytać książki o pingwinach. Codziennie czyta 5 stron. Ile stron
przeczyta w ciągu tygodnia?

a) 10                                              b) 35                                                   c) 25

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

 JĘZYK 
POLSKI

MATEMATYKA

Zadanie 1.
Odszukaj wyrazy poruszając się zgodnie z kod strzałkowym. Kolejne wyrazy
utworzą  wyraz.  Start następuje z pola z liściem.  Hasło zapisz w tabeli obok kodu.     



notes : to do list :

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

Zadanie 1.
Wstaw odpowiednie litery, zgodnie z poprawną pisownią ortograficzną. 

KOLOROWE LIŚCIE 

Ju.... jest  jesień. Z d....ew  liściastych  spadają r........nokolorowe 
 liście.
Z nich wiatr two....y ....łto - czerwony dywan, po kt....rym spacer....ją
l....dzie w parku. Pod kasztanowcami le....ą tak....e brązowe kasztany.
Nieco   dalej    widać    czerwone   k....leczki   na   sześciu   ja....ębinach 
i mal....tkie  ....ołędzie na dw....ch dębach. W parku jest teraz pięknie, 
a  jesień  niczym  malarka mal....je dla nas kolorowy pejza.... .

Karta pracy klasa 3

JĘZYK 
POLSKI

MATEMATYKA

Zadanie 2.
Rozwiąż zadanie i udziel prawidłowej odpowiedzi:

Ciocia Ela jest młodsza o 12 lat od wujka Marka. Wujek Marek jest młodszy o 23
lata od dziadka Stefana. Dziadek Stefan ma 54 lata. Ile lat ma ciocia Ela, a ile wujek
Marek?

Odpowiedź: Ciocia Ela ma ...... lat, a wujek Marek ..... lat.



Monday Tuesday

Notes :

Karta pracy klasa 2

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

JĘZYK
 ANGIELSKI

2.Write your school timetable. Write the times on the left and the days at the
top.

1.Match the picture with correct word. 



notes : to do list :

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

JĘZYK
 ANGIELSKI

1.Read the sentences and colour the picture.



W biednych afrykańskich krajach, jak Zambia lub
Tanzania, szkoły często nie mają nawet własnego
budynku. Zajęcia prowadzone są pod   
 plecionym    dachem   lub    po    prostu w  cieniu  
drzewa. W  Bangladeszu  natomiast z racji
częstych powodzi szkoły zaczęto stawiać na
wodzie.

CIEKAWOSTKI
ZE ŚWIATA

CZY WIESZ ŻE...CZY WIESZ ŻE...

Najdłuższa   lekcja   trwała 
aż 54 godziny. To profesor
biologii wygłaszał wykład.
Stało  się   to   w   Australii 
w 2003 roku.

Najmniejszą szkołą na
świecie jest szkoła położona
w    górach , w    Makarcie 
w Gruzji. Uczy  się  tam  tylko 
i wyłącznie jeden 9 letni
chłopiec. 

Największą szkołą jest szkoła
Montessori  w   Indiach. Uczy    się 
w niej  ok.  47   tysięcy   uczniów.
W placówce zatrudnionych jest
ponad 3000 pracowników.

Japońskie   dzieci   zaczynają   edukację  bardzo  wcześnie,  bo    już
w momencie ukończenia trzeciego roku życia. Obowiązek
edukacyjny trwa  więc w tym kraju, aż piętnaście lat. Co ciekawe,
tamtejsze szkoły  nie  zatrudniają osób  do   sprzątania – o  porządek 
 w  klasach i w całym budynku dbają sami uczniowie.



                         Na świetlicy fajnie jest! 

W czasie zajęć  na świetlicy zawsze  dużo się dzieje.
Uczniowie   odrabiają  zadania  domowe, wychodzą 
 bawić  się  na  świeżym  powietrzu, wykonują różne
prace plastyczne. Chętni układają puzzle, bawią się
klockami  lub grają w  gry planszowe. Odbywają się
również zajęcia basenowe.

DODATEK  SWIETLICWY



 

 

W czasie pobytu na świetlicy, jest możliwość
korzystania z  basenu  szkolnego. Tutaj  oprócz  nauki
i doskonalenia techniki pływania, czeka na Was wiele
różnorodnych atrakcji, podczas których na waszych 

 twarzach zagości uśmiech. Zajęcia na basenie
wpływają  również  pozytywnie   na   rozwój   ruchowy   

o czym rozmawialiśmy podczas tygdonia "Dbajmy o
zdrowie".

Na basenie fajnie jest  :)



Na basenie fajnie jest :)



We wrześniu, jak co roku, obchodzimy na
świetlicy Dzień Kropki. Na zajęciach
śwetlicowych poznajemy historię powstania
kropki,   tworzymy    kropkowe    dzieła     sztuki,
a także poznajemy książkowych bohaterów
związanych z kropką. Przykładem jest Pan Kleks
czy Pippi Langstrump. W tym roku dzieci
wykonywały też pracę z wielką kropką, którą
potem za pomocą aplikacji unosiły do góry, by
zobaczyć swoje dzieło. Wszystkim dzieciom
wykonane prace bardzo się podobały.

Dzień kropki 





26 września obchodziliśmy w Naszej szkole Dzień
Grecki. W związku z tym Nasza świetlica zamieniła się  
 w   tym   dniu   w  Grecję, a   dzieci  w  bogów i boginie
greckie. Zapoznaliśmy się z kulturą  Grecji, poznaliśmy
ich  zwyczaje i stroje. Mieliśmy również okazję
spróbować pysznej kuchni greckiej, dzięki degustacji
przygotowanej  przez  Samorząd  Szkolny.  

Dzień Grecki
na świetlicy
szkolnej 





W czasie jesiennych spacerów zachwycamy się kolorowymi
drzewami w parkach i lasach. Zbieramy bukiety z kolorowych
liści.  Radośnie też szuramy w kopach suchych liści, które
już opadły z drzew. Czy zastanawialiście się jednak  kiedyś,
skąd się biorą  te  kolorowe   cuda  jesienią?  Dlaczego   
 liście    spadają   z  drzew ? Aby   odpowiedzieć   sobie  na 
 te 
i inne pytania dotyczące zabarwienia liści, spróbujmy
odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, skąd drzewa biorą
siłę, by rosnąć?

Jesień to pora pięknych kolorowych liści. Ale dlaczego kolorowych?
Jak to się dzieje, że tracą swój zielony kolor i przybierają kolor żółty,
złoty, pomarańczowy, czerwony czy nawet brązowy?

OBSERWATORIUM   PRZYRODNICZECo się dzieje z drzewami jesienią?

                  Jak odżywiają się drzewa?

Każdy  liść to mała „fabryka cukru”, która daje
drzewu energię, żeby mogło żyć i rosnąć. Do tej
fabryki trzeba dostarczyć wodę, dwutlenek
węgla (czyli to, co wydmuchujemy przez nos)
oraz dużo słońca. W liściach znajduje się jeszcze
jeden bardzo ważny składnik: chlorofil. To on
zabarwia liście na zielono i to dzięki niemu
„fabryka cukru” działa doskonale.



           Dlaczego w jesieni liście drzew zmieniają kolory?

Kiedy jesienią dni stają się coraz krótsze i słońca jest coraz mniej,
produkcja cukru w liściach   staje się  trudniejsza.  Przez  wiosnę i lato
drzewo zgromadziło wystarczające zapasy pożywienia, aby pozwolić sobie
na dłuższy urlop i ,,zimowy sen". Cenny chlorofil jest gromadzony przez
drzewa  w korzeniach.  Gdy jesienią  zaczyna go brakować, liście zmieniają
swoje barwy.  Zaczynają dominować  przepiękne odcienie żółci, czerwieni,
brązu.

Uczniowie klasy 1a i 1c postanowili bliżej przyjrzeć się
niezwykłym kolorom jesiennych liści. Przez kilka dni obserwowali
klon, który rośnie na terenie szkolnego ogrodu. Liście klonu
prawie codziennie przybierały inne kolory. Z każdym dniem było
ich również  coraz mniej. Oznacza to, że przyszła do nas pani
Jesień.



Drodzy Uczniowie!
 

To już koniec fascynującego jesiennego wydania Rumorka. Kolejny numer
Rumorka zostanie wydany w styczniu. Już dziś Was zapraszamy!

Będzie w nim Cudna Walentynkowa Niespodzianka!
W następnym numerze ukażą się również Wasze propozycje dotyczące ciekawych

gier i zabaw, oraz wywiad z ciekawą osobą.
Chcemy Was również zachęcić do współpracy. Napiszcie o swoich pasjach, 

 opowiedzcie nam ciekawą historię, podzielcie się dobrym humorem czy pysznym
przepisem. 

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

 
Wasze Redaktorki 

 
Agnieszka Ziętek i Edyta Maria Domoszczycka.
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