
                                                        Drodzy Uczniowie!
Już   jest!  
Wasza  ulubiona    gazetka  Rumorek. Zimowe   wydanie   pełne ciekawych  
 artykułów. Wasi  koledzy   przeprowadzili  pasjonujący   wywiad  z  Panią 
 Moniką Nowak, naszą Panią Sekretarką. 
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, jakie ptaki przylatują
do polski na wiosnę.

 

                                   

RUMOREK
Numer 8/2023  Wydanie  zimowe

 
CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIBICACH
 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W  Rumorku   znajdziecie   też   przepychota   przepis   na  pyszny chlebek      
 bananowy. 
Prócz tego w naszym zimowym  wydaniu  Rumorka  znajdziecie  fotorelację
z  wycieczki na Górę Chełm.
Jakby tego  było  mało, w  waszej   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

 
 



W TYM  NUMERZE

Wywiad z Panią Moniką Nowak

Obserwatorium przyrodnicze  ,,Ptaki przylatujące do 

Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy - pasje i
zainteresowania

Humor ze szkolnej ławki

Bezpieczne ferie

Zimowe przysłowia

Przez żołądek do serca - Chlebek bananowy

Mądra główka - konkurs z nagrodami

Kącik podróżnika - Co warto zwiedzić

Walentynkowe ciekawostki

Dodatek świetlicowy

Wyniki z konkursu (z wydania letniego)

        Polski na zimę? "



Wywiad z Panią
Moniką Nowak-Sekretarką szkoły

Emilia i Oliwia: Dzień dobry.

Pani Monika: Dzień dobry.

Emilia: Od kiedy pracuje Pani w naszej szkole?

Pani Monika: W naszej szkole pracuję już bardzo długo, 
od 2006 roku, czyli 17 lat.

Oliwia: Jakie są Pani obowiązki?

Pani Monika: Ach, mój zakres obowiązków jest bardzo duży. Zajmuję się
głównie pracownikami administracji, obsługi i nauczycielami. Prowadzę
ewidencję obecności pracowników (listę obecności), ewidencję urlopów
i zwolnień lekarskich. Przygotowuję projekt planów urlopów 
i przedstawiam go dyrektorowi do zatwierdzenia. Kontroluję
terminowość wykonywania badań lekarskich przez pracowników szkoły.
Prowadzę sprawy kadrowe szkoły w formie papierowej i elektronicznej 
w tym przygotowanie umów o pracę, dokumentów do naliczania
wynagrodzenia pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników. Prowadzę akta
osobowe wszystkich pracowników szkoły oraz dokumentację związaną z
awansem zawodowym nauczycieli. Wykonuję sprawozdania GUS oraz
sprawozdania oświatowe SIO. Odbieram pocztę elektroniczną, telefony.

Emilia: Czy ta praca jest trudna?

Pani Monika: Myślę, że ta praca jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Ale ja
ją bardzo lubię i jestem bardzo z niej zadowolona. (śmiech)



Oliwia: Do jakiej szkoły podstawowej Pani chodziła?

Pani Monika: Chodziłam do Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.

Emilia: Jaki był Pani ulubiony przedmiot?

Pani Monika: Biologia była moim ulubionym przedmiotem, ponieważ
zawsze fascynowała mnie budowa organizmów i zależności
zachodzących między nimi. Nauka o funkcjonowaniu ciała człowieka była
ciekawa i pomagała mi lepiej zrozumieć siebie.

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

Pani Monika: Jak byłam dzieckiem, bardzo chciałam zostać nauczycielem.
Zawsze po szkole bawiłam się w domu w szkołę. Układałam lalki, miśki 
w pokoju i uczyłam ich czytać, pisać, śpiewać.

Emilia: Jak spędza Pani wolny czas?

Pani Monika: Bardzo lubię spacerować, jeździć na rowerze, na nartach,
chodzić na basen.

Oliwia: Czy ma Pani jakieś zwierzątko?

Pani Monika: Mam kota, który ma na imię Karmelka oraz dwie rybki: 
Wilmę i Sunni. Jedna rybka jest jednej córki, a druga drugiej córki.
(śmiech).

Emilia: Czy ma Pani jakieś marzenie?

Pani Monika: Mam, moim wielkim marzeniem jest zwiedzić Afrykę.
Wypożyczyć sobie samochód i pojechać na Safari w głąb sawanny 
i tam poobserwować sobie na żywo słonie, żyrafy, zebry, antylopy.



Oliwia: Jaki jest Pani ulubiony kwiat?

Pani Monika: Bardzo lubię tulipany, konwalie oraz róże.

Emilia: Czy lubi Pani gotować?

Pani Monika: Nie, nie lubię gotować, wolę jak to robi moja młodsza córka
z mężem. Ja bardzo lubię jeść. (śmiech)

Oliwia: Jakie jest Pani ulubione danie?

Pani Monika: Moim ulubionym daniem są pankejki z bitą śmietaną oraz
truskawkami, borówkami.

Emilia: Co sądzi Pani o uczniach z naszej szkoły?

Pani Monika: Uczniowie w naszej szkole są bardzo zdolnymi i
utalentowanymi ludźmi, którzy odnoszą duże sukcesy w życiu. Są bardzo
ambitni, koleżeńscy i ciekawi świata. Chętnie pomagają osobom
potrzebującym. Z takimi uczniami miło się współpracuje.

Emilia: Bardzo dziękujemy.

Oliwia: Dziękujemy Pani.

Pani Monika: Bardzo Wam dziękuję.

Wywiad przeprowadziły uczennice klasy 3d:
Oliwia Cieślik

Emilia Sadowska



Wraz z końcem lata wiele ptaków odlatuje z naszego
kraju w poszukiwaniu cieplejszych miejsc. Zimą,
gdy nadchodzi mróz, a śnieg pokrywa wszystko
dookoła, bardzo trudno byłoby im znaleźć coś do
jedzenia. Dlatego na zimę do cieplejszych zakątków
świata wyrusza wiele ptaków owadożernych,
wodnych i błotnych między innymi wilgi, kukułki,
słowiki, dudki, kraski, bociany, szpaki, pliszki,
żurawie i kaczki.

OBSERWATORIUM 
  PRZYRODNICZE

Gdy jedne ptaki odlatują – inne wręcz odwrotnie, wybierają nasz kraj na
zimowisko. Wszystko dlatego, że w ich rodzinnych stronach zima bywa
jeszcze bardziej surowa niż u nas. Do naszych, dobrze znanych zimowych
gości należą np. jemiołuszki, czeczotki, gile, krzyżodzioby. Odżywiają się
głównie nasionami ukrytymi w szyszkach, owocami jarzębiny, głogu, dzikiej
róży, kaliny, a także jemioły. Niektóre wydłubują uśpione pod korą drzew
owady. Liczba tych ptaków również zależy od obfitości pokarmu. Kiedy
znajdują go dużo, zostają u nas na całą zimę. Jeśli jednak jedzenia zaczyna
brakować, przenoszą się w inne rejony. Poznajmy kilka z nich.

Ptaki przylatujące do Polski na zimę.



Gile wędrują do naszego kraju z północy oraz
ze wschodu. To ptaki nieco większe od
popularnych u nas wróbli, ale różnią się od nich
upierzeniem. Mają brzuszki pokryte pierzem
koloru czerwonego. Choć to ptaki bardzo
płochliwe, zimą można je spotkać w pobliżu
ludzkich siedlisk, gdzie szukają pożywienia.
Żywią się owocami leśnymi oraz jarzębiną.
Zdarza się, że odwiedzają również karmniki
przygotowane przez człowieka. 

Gile

Krzyżodzioby znane z tego, że ich dolna i górna część dzioba 
 krzyżują się wzajemnie na końcu. Grubym, dużym dziobem
rozchylają zdrewniałe łuski szyszek i mięsistym językiem
wybieraj nasiona. Krzyżodzioby żerują głównie na drzewach. Po
szyszkach chodzą wręcz w akrobatyczny sposób - zręcznie
przemykają między gałęziami, zwisają z szyszek i wspinają się
po nich pomagając sobie przy tym dziobem, a gdy szyszka się
oderwie przytrzymują ją nogami jak papuga.

Krzyżodzioby



Czeczotki

Jemiołuszki

Czeczotki zamieszkują północną część Europy, Syberię,
Alaskę i Kanadę. Przylatują do nas skuszone obietnicą
znalezienia większych ilości pokarmu. Zdarza się, że zostają
na całą zimę. Czeczotki najchętniej żywią się nasionami
brzozy, olchy i modrzewia, wybierając je za pomocą ostrego,
dość wąskiego dzioba. Zdarza im się przy tym zawisać głową
w dół na cienkich gałązkach drzew. 

Jemiołuszki przylatują do Polski w październiku 
i listopadzie głównie z północnej Rosji, Finlandii
i Szwecji. Goszczą u nas aż do kwietnia. W tym
okresie odżywiają  się owocami głogu, jemioły,
jarzębiny.

Pamiętajmy w zimie o wszystkich ptakach!  O tych, które są z nami
cały rok, jak również o tych, które są u nas gośćmi w miesiącach
zimowych. Pomóżmy im przetrwać ten trudny czas, by mogły wiosną
odwdzięczyć się nam pięknym śpiewem.



JESTEM WYJĄTKOWA
              JESTEM WYJĄTKOWY

Leon 
Wilkoszewski

Aleksandra

Andrzej

Dominik
Płaczek 

 

Wiktor
Trojan



Wiktor 
Trojan

Mam na imię Wiktor, 
mam 8 lat

 i jestem uczniem kl. 2c.
 
 

Każdą wolną chwilę uwielbiam spędzać
 z kolegami, jeżdżąc na rowerze po torach
przeszkód, które wspólnie budujemy oraz 
grając w piłkę nożną na świeżym powietrzu

Bardzo lubię podróżować z rodzicami 
do innych krajów. Zawsze razem szczegółowo
planujemy wspólne wyprawy, podczas których

poznajemy inne kultury, zwyczaje oraz smakujemy
różnorodnych potraw.

 W Emiratach Arabskich bardzo zaskoczyły mnie
lody z mleka wielbłąda, a w Rzymie makaron

 z flaczkami cielęcymi, które są 
jedną z ulubionych potraw w tamtym regionie.



Udało mi się odwiedzić do tej pory 12 krajów (niektóre
kilkukrotnie), pokonując dystans ponad 80 000 km – to tak,

jakbym okrążył kulę ziemską dwa razy.
Moją dodatkową pasję, jaką jest aktorstwo, realizuję na

planie serialu „Na dobre i na złe”
Serial podobnie jak film, tworzony jest przez zespół ludzi

takich jak: aktorzy, reżyser, scenograf, dźwiękowcy,
scenarzyści, operatorzy kamer (wymieniać mógłbym długo

jeszcze ).
 

Mnóstwo czasu poświęcam na naukę
tekstu, poprawę dykcji, mimiki i gestów,
zrozumienia roli oraz przygotowania do

sceny z innymi aktorami.
Powiem Wam w sekrecie, że w kilku

scenach byłem „prawą ręką” reżysera
 i było to dla mnie niesamowite

przeżycie!
 

A oto kilka pojęć z planu:
casting – to taki konkurs, w którym wybiera się

aktorów
kadr – ujęcie planu za pomocą kamery

dokrętka – dodatkowe, nieplanowane zdjęcia
off – nagranie głosu spoza kadru/kamery

dubel – powtórzenie części sceny



Dominik
 Płaczek

Jestem Dominik Płaczek. Uczę się w Szkole
Podstawowej w Bibicach. Mam 8.5 lat. Gram w
piłkę nożną od drugiego roku życia. Obecnie
gram w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków.

W Wiśle Kraków gram od dwóch lat. Wcześniej
grałem w KS Kabel i Akademii Prądniczanka.

Jestem z rocznika 2014 – U9. Jest to piłkarska
kategoria wiekowa do 9 lat – żak starszy. Ze

swoim rocznikiem trenuję 2 razy w tygodniu, 
a ze starszym rocznikiem 3 razy w tygodniu
(U10). W każdy weekend gramy mecze lub
turnieje z najlepszymi drużynami w Polsce,

takimi jak Śląsk Wrocław, Raków
Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin 

i Pogoń Szczecin.

Czasami jeździmy na turnieje za granicę.
Jestem kapitanem drużyny w moim roczniku.

Raz w tygodniu uczęszczam na treningi
indywidualne do Laboratorium Sukcesu.

Bardzo dobrze uczą gry w piłkę nożną. Moja
lepsza noga to jest prawa, którą strzelam dużo

goli. Lewą nogą też potrafię strzelać gole.



Cześć, mam na imię Leon i jestem z klasay 3 F, 

od 3 roku życia interesuję się piłką nożną, pływaniem i koszykówką. W wieku
9 lat zająłem 2 miejsce w pływaniu w kategorii 9-10 lat. 
Moim największym sukcesem w piłce nożnej jest wygranie turnieju
Deichmanna, grając w reprezentacji Krakus Nowa Huta. 

                                                                                                   
         

Leon
Wilkoszewski

W drugiej części turnieju Deichmanna byłem na
wakacjach w Chorwacji. Bardzo chciałem zagrać ten
turniej. Jakoś udało mi się uprosić rodziców, żeby
przylecieć do Polski na turniej. Turniej był ciężki, ale
daliśmy radę. Powrót na wakacje do mamy i siostry był
bardzo trudny bo nie było samolotów powrotnych.
Musieliśmy wracać innym transportem, a był to
autobus. Musieliśmy nim jechać aż 23 godziny. 
Piłka nożna to mój jeden z ulubionych sportów. Piłka
uczy mnie wytrzymałości i dyscypliny. W przyszłości
chciałbym być zawodowym piłkarzem.



Cześć! Jestem Ola, 
chodzę do 3-ciej klasy i mam 9 lat. 

Moją pasją jest akrobatyka.
Przygodę z akrobatyką rozpoczęłam w wieku 

4 lat. Umiem już sporo rzeczy. 

Uwielbiam skakać, robić gwiazdy i salta oraz
wiele innych akrobacji. Na treningi chodzę dwa
razy w tygodniu, ale często też rozciągam się i
ćwiczę sama w domu. Akrobatyka to jest to co

kocham i nie mogę bez niej żyć! Dzięki niej
mam nowe koleżanki, ruch i dobrą zabawę.

Aleksandra



 
 
 
 
 

Poza szkołą staram się aktywnie spędzać czas. Mam wiele
zainteresowań ale moją największą pasją jest piłka nożna. Przygodę

piłkarską zacząłem krótko po tym jak skończyłem 3 lata, a więc
jeszcze w przedszkolu. Aktualnie gram już 

w trzeciej Akademii Piłkarskiej - TS Wisła Kraków. 
 

Trenuję 4x w tygodniu po ok 1,5 godziny każdy trening. Jeżeli tylko
nie ma burzy lub mrozu powyżej -10°C to trenujemy na zewnętrznych

boiskach. Dzięki temu jestem odporny i bardzo rzadko choruję. 
 
 

Mam na imię Andrzej, w tym roku skończę 10lat.
Jestem uczniem klasy 3f. 

Andrzej



Interesuje mnie również wiele
innych rzeczy, lubię jeździć na
nartach, na rowerze, obserwuję

wiele dyscyplin sportowych i wielu
sportowców. 

Piłka nożna nie jest jednak moją jedyną aktywnością fizyczną.
Regularnie pływam w Akademii Biegun Sport i jestem jednym 

 najlepszych w mojej grupie treningowej. 

Dodatkowo co 2 tygodnie, w weekendy  rozgrywamy mecze lub
turnieje. Moim idolem i ulubionym piłkarzem jest Robert

Lewandowski. Moją przyszłość również wiąże z piłką nożna.
Moim marzeniem jest zdobyć złotą piłkę. 

Chciałbym kiedyś spróbować grać 
w tenisa i nauczyć się grać w szachy. 

Jako normalny młody człowiek
interesuje się również grami

komputerowymi na które zawsze
znajdę czas w moim tygodniu zajęć.

Jestem uśmiechniętym młodym
chłopakiem który również z nauką 

w szkole doskonale sobie radzi.



SZKOLNY HUMOR

- Nauczyciel języka polskiego pyta się
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Połam język!
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia
cietrzewia drzemiącego w dżdżysty
dzień na drzewie?

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4
podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata
boso.

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.



BEZP I ECZNE
FER IE

 
 

Staraj się poruszać
odśnieżonymi 

chodnikami

Nie stój nie ruchomo 
na mrozie

Nigdy nie zjeżdżaj 
na sankach 

w pobliżu dróg

Uważaj na
spadające sople

Pamiętaj by na
sankach zjeżdzać

przodem

Często pij gorące
napoje

Ubieraj się
odpowiednio do

temperatury
panującej na dworze

Unikaj nieznanych
zamarzniętych

akwenów
wodnych

Plac budowy to nie
miejsce do zabaw

Pamiętaj , by na
łyżwach jeździć

tylko w
wyznaczonych

miejscach

Podczas rzucania
śnieżkami uważaj, by nie

trafić kogoś w twarz



PRZYSŁOWIA
Kiedy ptaki w zimę śpiewają, to w maju

 im dzioby pozamarzają

Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi

Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną
 pogody

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi 
nadzieje

Gdy w lutym do połowy zima się wysili, 
to na koniec miesiąca już się nie wychyli



Chlebek
bananowy

SKŁADNIK I :

4 jajka
1 szklanka cukru
200 g masła
4 dojrzałe banany
2 i 1/2 szklanki mąki pszennej
2 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
szczypta soli
1 szklanka posiekanych orzechów

Jajka wbić do miski i rozmiksować. Miksując dodawać cukier, roztopione masło, 
a na końcu rozgniecione banany.

W drugiej misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą i solą. Dodać
masę bananową i wymieszać.

Dodać drobno posiekane orzechy.
Ciasto wyłożyć do wyścielonej papierem do pieczenia dużej podłużnej formy

keksowej i piec przez ok. 1 godzinę lub do suchego patyczka w temp. 180 stopni.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:



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!

Na rozwiązania
czekamy do 10

marca



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

Zadanie 1.

Wyszukaj w wykreślance słowa: bombka, lód, Mikołaj, renifer, rękawiczka, sanna,
sopel, śnieg. Wykreśl je, a z pozostałych liter czytanych poziomo odgadnij
rozwiązanie - przysłowie związane z grudniem. Wpisz je w kratki pod wykreślanką. 



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

Zadanie 2

Na trasie narciarskiej jechało 10 narciarzy. 3 z nich się wywróciło, 2 zjechało
na pobocze, a 4 pomyliło trasę. Ilu narciarzy dojechało bez przygód do końca
trasy?

Obliczenie

     

    

Odp.: Do końca trasy bez przygód dojechał ...... narciarz.



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

1.Colour the teddy bear.

Zadanie 2



Zadanie 1

Do trzech paśników przyszło 30 zwierząt. Do pierwszego osiem, do trzeciego o 8
więcej. Pozostałe zwierzęta przyszły do drugiego paśnika. 
Ile zwierząt przyszło do drugiego paśnika?

 Obliczenie:

Odp.: Do drugiego paśnika przyszło ..... zwierząt.

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

Matematyka



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

1.Mark the correct answer.

Jezyk angielski

Zadanie 2



Zadanie 3.
 Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj z pogrubionych pól hasło.                                                 

1. Dzieci lepią go ze śniegu zimą. 
2.Jeździsz na nich po lodzie.
3. Chronią ręce przed zimnem.
4. Miesiąc rozpoczynający zimę.
5. .... kwiatowe. Pojawiają się na drzewach,
zwiastują koniec zimy 
6. Pada zimą.
7. Dwie deski do jeżdżenia na śniegu. 
8.Pora roku po zimie. 

9. Szczypie zimą w uszy i nos. 
10. Miesiąc kończący zimę. 
11.Zimowy odpoczynek od szkoły, 
trwający 2 tygodnie.
12. Pojazd, służący do poruszania się po śniegu.
13.Kawałek lodu, unoszący się na wodzie.
14. Pora roku poprzedzająca zimę.
15. Gra krążkiem na lodzie.  
16. Zaprzęg konny z przyczepionymi saniami. 

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

Jezyk polski



Zadanie 1

Rozwiąż zimowe rebusy. Obok każdego zapisz rozwiązanie.                                               

Karta pracy klasa 3

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

Jezyk polski



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

1.Find the right words. 

Jezyk angielski
Zadanie 1



Kasia kupiła 4 maskotki. Zapłaciła 76 zł. Ile kosztowała każda maskotka, jeśli          
 wszystkie były w tej samej cenie?

Obliczenie:

Ile zapłaciłaby Kasia, gdyby kupiła 5 maskotek w tej cenie?

Obliczenie:

Odp.: Każda maskotka kosztowała ....zł. 
Za 5 maskotek Kasia musi zapłacić .....zł.

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

Mateamatyka

Zadanie 3



Wycieczka na 
Górę Chełm

Wyczekiwane  ferie są już bardzo blisko. Zapewne wiele osób
zostawi Kraków i okolice i uda się w poszukiwanie zimy gdzieś
dalej... Ci, którym się to nie uda z jakiegoś powodu, a będą chcieli
odpocząć od zgiełku dużego miasta, mogą udać się do
podkrakowskich Myślenic, a stamtąd podjąć wyzwanie zdobycia
położonych niedaleko szczytów -Chełm ( 614 m n.p.m ) i Uklejna
(677 m n.p.m ).

Dojazd do Myślenic jest bardzo łatwy, autobusy kursują co
kilkanaście minut, dla podróżujących samochodem są bezpłatne
parkingi. 

Podróż rozpoczynamy z myślenickiej dzielnicy Zarabie. Szlaki
prowadzące na oba szczyty są regularnie odwiedzane zimą, więc
nie należy się ich obawiać. Na szczycie znajdują się dwa wyciągi
narciarskie, co jest   niewątpliwą   zimową   atrakcją. Dla  
 narciarzy   i   snowboardzistów   udostępnionych  jest   kilka  
 tras 
o różnym poziomie trudności. 



Z parkingu ruszamy
czerwonym szlakiem na

Uklejną. 
Przechodzimy przez

rezerwat Zamczysko nad
Rabą. Po drodze mijamy

polanę z widokiem,
a następnie krzyż 

i ławkę, gdzie można
odpocząć. 



Gdy dojdziemy do skrzyżowania 
z szlakiem  żółtym, kierując się nim

dotrzemy na Uklejną.  Po drodze
miniemy usypany kopiec Jana Pawła

II. Po powrocie na szlak czerwony,
spacerkiem przez lokalne spiętrzenie

kierujemy się na szlak zielony.
Poprowadzi on nas na Górę Chełm,
 a stamtąd z powrotem do Myślenic.

Zanim jednak zaczniemy
schodzić, można zatrzymać się 
na odpoczynek w znajdującej się

na szczycie karczmie 
z pięknymi widokami.  Znajduje
się tu również wieża widokowa. 

 
Spacer na Górę Chełm, zarówno

latem jak i zimą zapewni nam
odpoczynek i pomoże nam się
zregenerować. Bliskość tego 

 miejsca jest niewątpliwą
atrakcją, 

z której uważam warto
skorzystać. 



Skąd się wzięły
WALENTYNKI?

Dawno, dawno temu rzymski cesarz chciał, żeby mężczyźni byli
groźnymi wojownikami. Nie pozwalał im więc się zakochiwać.

Myślicie, że mu się to udało? Oczywiście, że nie! Mógł sobie zakazać
ślubów, ale miłości nie da się zabronić! Dzielni żołnierze spotykali się

ze swoimi wybrankami w tajemnicy, a pewien wierzący w miłość
ksiądz, Walenty, udzielał im w sekrecie ślubów. I to właśnie na cześć
tego romantycznego księdza 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli

święto miłości i wszystkich zakochanych!

CZY WIESZ ŻE?
Przyjmuje się, że to Brytyjczycy

rozpowszechnili święto zakochanych. Na
cały świat rozsławił je sir Walter Scott.

 

Na całym świecie na walentynki wysyła się około
miliarda kartek walentynkowych.

 

W samych Stanach
Zjednoczonych sprzedaje
się prawie 200 milionów
róż z okazji walentynek.

 

Nie zawsze na kartkach
walentynkowych widnieją serduszka, 

w Niemczech pojawia się także...świnia,
która jest symbolem dobrobytu.

Jak wyznać miłość w 6 językach?
Dopasuj 

KOCHAM CIĘ! Ich liebe dich!

I love you!
Je t'aime!

Ti amo!

я тебе люблю
 





W naszej szkole od 10 października 2022 r.
trwał Tydzień Kultury Ludowej oraz Święto

Stroju Krakowskiego. Świetlica szkolna
również brała udział w obchodach tego

tygodnia. Dzieci oglądały różne prezentacje
czy zdjęcia strojów ludowych. Pod okiem

wychowawców świetlicy odbyły się
również warsztaty plastyczne, gdzie

wykonano piękne i bardzo kolorowe chusty
przy użyciu bibuły i kolorowych kartek.
Ostatniego dnia, dzieci przyszły pięknie

ubrane w stroje ludowe. 

ŚWIETLICA NA LUDOWO





5-go listopada przypada Dzień Postaci z Bajek. W tym
dniu zajęcia w świetlicy przepełnione były bajkami.

Słuchaliśmy ulubionych piosenek, które dzieci bardzo
chętnie śpiewały. Były również zagadki muzyczne,

bajkowe. Ciekawą zabawą dla dzieci okazały się
kalambury, w których uczniowie w grupach sami

decydowali którą bajkę pokażą, tak by reszta dzieci
odgadła, co to za tytuł. Wykonywaliśmy również prace

plastyczne pokazujące ulubionych bohaterów. Podczas
zajęć czytaliśmy ulubione bajki np., „Król Lew”, „Kubuś

Puchatek”, „Brzydkie kaczątko”, które wprowadziły
dzieci w magiczny baśniowy świat. Dzieci bardzo

chętnie wypowiadały się na temat ulubionych bajek.
Widać, że świat baśni jest im bliski.





25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Z tej okazji

 w świetlicy szkolnej mieliśmy dużo ciekawych
zajęć. Uczniowie w trakcie pobytu w świetlicy

oglądali film odnośnie tego kiedy 
i w jaki sposób powstał Dzień Pluszowego

Misia. Wykonywano różne prace plastyczne
związane z misiem. W tym dniu kto chciał,
mógł przynieść misia ze sobą do szkoły.

Dzieci pokazywały nauczycielom jak
 i koleżankom i kolegom swoich ulubieńców.
Świetlicę szkolną odwiedził znany i lubiany

przez dzieci jak i dorosłych miś – Kubuś
Puchatek. Dzieci miło przywitały Kubusia 

i chętnie z nim rozmawiały. Z twarzy dzieci nie
schodził uśmiech.

Dzień Pluszowego Misia 





Dinozaury
 w świetlicy szkolnej 
W dniach 14-18.11.22 na zajęciach

świetlicowych wzbogacaliśmy wiedzę 
z zakresu prehistorii.  Poznaliśmy wiele

ciekawostek: kiedy żyły, czym się żywiły, jak
wyglądały i dlaczego wymarły. Dzieci

wykonywały zadania typu: układanie puzzli,
budowanie z klocków Dinolandii,

rozwiązywały quizy, rebusy i krzyżówki. Sale
świetlicowe oraz korytarz przyozdobiły
piękne prace plastyczne. Słuchaliśmy 

i wspólnie śpiewaliśmy piosenki 
o dinozaurach. Wspaniała przygoda z tymi

prehistorycznych stworzeniami zakończyła
się zabawami muzyczno-ruchowymi np.” Złap

dinozaura”, „Jesteśmy dinozaurami”, „Idą
dinozaury”. Nie zabrakło również
eksperymentów. Dzieci z wielkim

zaangażowaniem i radością dzieliły się swoją
wiedzą i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.





 Jak co roku w grudniu, w naszej
szkole odbywają się Zawody

Mikołajkowe. Uczniowie klas 2 i 3
uczęszczający na zajęcia 

z pływania, również biorą w nich
udział. Konkurencje są

dopasowane do możliwości dzieci. 
 Podczas zawodów uczniowie

zapoznają się z regulaminami jakie
panują na zawodach, uczą się

zasad fair- play, a także
kibicowania.

Zawody Mikołajkowe w pływaniu na 
 świetlicy 





Świąteczne przygotowania 
w świetlicy szkolnej 

W tygodniu poprzedzającym święta,
dzieci w świetlicy szkolnej wykonywały

ciekawe prace plastyczne związane 
z nadchodzącym magicznym czasem

rodzinnym. Podczas tych zajęć, leciały
piosenki świąteczne, które dzieci 

z ogromną przyjemnością śpiewały. 
 Przedstawiane były zwyczaje świąt 

w różnych regionach świata. Czytane były
różne historie świąteczne. Widać, że

dzieci bardzo lubią ten przedświąteczny
czas. 





Klasa 2
Leon Strzelczyk klasa 2c 

Klasa 3
Filip Galiński klasa 3c

Gratulujemy Zwycięzcom !!!
Rozdanie nagród

odbędzie się
20 lutego !

Wyniki konkursu
Klasa 1 

Zosia Łapeta klasa 1c 
 Wiktora Sygit klasa 1e 

 Mia Sykut klasa 1e 

Magdalena Krawczyk klasa 2f 

Mikołaj Biskupski klasa 1c 

Hanna Sygit klasa 3c

Adrianna Kuśmierczyk klasa 2f 

Adam Biskupski klasa 3f



 
Drodzy Uczniowie!

 
 

To już ostatnia strona zimowego wydania Rumorka. Kolejny numer
Rumorka zostanie wydany w kwietniu. 

Już dziś Was zapraszamy!
 

W następnym numerze ukaże się fotorelacja z ciekawego  miejsca.
Bedą Wasze propozycje dotyczące ciekawych gier i zabaw, oraz

wywiad z Super osobą.
Chcemy Was również zachęcić do współpracy. 

Napiszcie do nas 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.

 
Artykuły przygotowały:

 
Agnieszka Ziętek, Edyta Maria Domoszczycka,  Katarzyna Bartosik,

Magdalena Słota,  Sylwia Płusa-Lasek, Iwona Puto, Małgorzata
Przewoźnik, Agnieszka Panuś, Katarzyna Madetko, Magdalena

Koperska, Renata Kwietniowska, Dorota  Wesołowska 
oraz 

Uczniowie klas 1-3 


