
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 5 maj – czerwiec 2017 

 
Cena 1 zł 

 

Gazetka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krasnem 
www.krasne.edu.pl 

 

1 maja 2 maja 

3 maja 8 maja 

„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie 

i zakorzeniam…”.  

Te słowa Karola Wojtyły były mottem uroczystości 

szkolnej poświęconej majowym świętom.  

 

 

Moje Letnie Wakacje  

 

Lato lipcowe lato 

Czekało z koszykiem kwiatów 

Czekało tutaj z uśmiechem 
By objąć mnie letnim oddechem 

 

Poranne zbudziło się słońce 

Leniwe i słodko gorące 
Promykiem w nosie zakręci 

I nęci zapachem... nęci 

 

Morze, jeziora i góry 
Naiwne letnie lektury 

Gdzieś koc na zielonej łące 

Dni jasne, sennie kojące 

 
Zrywasz truskawki czerwone, 

Jabłka soczyście złocone 

Jesz lody waniliowe 

Zimne - przyjemnie lodowe 

 
Śmiechy serdeczne od rana 

Płyną jak bańka mydlana - lśnią 

Więc przyznaj mi rację 

Nie ma jak Letnie WAKACJE! 

Rafał Lasota  

 

W numerze : 
 

 Święta majowe 

 Wakacje 

 Wywiad numeru 

 Piknik Rodzinny 

 „Co w szkole piszczy?” 

 Wyjazdy i wycieczki 

 Rozrywka 

 

OD REDAKCJI 
 

Piaszczystego piasku, zielonej zieleni, mokrej wody, 

słonecznego słońca, czyli, abyście złapali oddech 

i wrócili szczęśliwi.  

Całej Społeczności szkolnej tego życzymy. 

Do zobaczenia po wakacjach. 

 

Bądź bezpieczny w czasie wakacji !!! 
http://strefamlodych.pl 
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Rozmowa z Wojciechem Buciorem 3b, 

absolwentem gimnazjum. 

 
- Na początek powiedz coś o sobie. 

- Mieszkam w Krasnem w domu z rodzicami i starszym bratem 

Pawłem, który kilka lat temu ukończył to gimnazjum. Jeśli chodzi 

o moje zainteresowania, to dotyczą one sportu. Do niedawna grałem 

w piłkę nożną w Crasnovii Krasne, ale obecnie drużyna została 

rozwiązana ze względu na brak pieniędzy. Zostaje mi tylko kopanina na "Orliku" i udział w zawodach 

szkolnych. Bardzo lubię też grać w piłkę siatkową. Aby zaimponować dziewczynom swoimi bicepsami, 

a kolegom - siłą, trenuję kulturystykę w naszej siłowni przy stadionie. Chcę się pochwalić swoim 

rekordem, a mianowicie, leżąc na ławeczce, podnoszę kilka razy sztangę o wadze 90 kg. Kręci mnie 

szybka jazda na motorze. 

- Jak oceniasz trzyletnią naukę i pobyt w gimnazjum?  Czy zatęsknisz? 

- Na wstępie chcę powiedzieć, że szkoła była dobrze wyposażona w pomoce naukowe (mogłyby być 

nowocześniejsze komputery). Będę tęsknił za bułkami, drożdżówkami i lodami ze sklepiku. Uważam, 

że młodzieży organizowano dużo wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, 

filharmonii, zawodów sportowych i różnych konkursów. Moimi ulubionymi przedmiotami były: 

oczywiście wychowanie fizyczne, język polski (ciekawe lektury, wierszyki), biologia (budowa 

człowieka). W mniejszym stopniu kochałem matematykę (sprawa myślenia) i język angielski 

(nauczycielka dużo wymagała). Wspominał będę koleżanki i kolegów ze swojej klasy, jak też 

i z młodszych. Pozostaną tylko kontakty po lekcjach.  

- Jak „poszły” Ci końcowe egzaminy gimnazjalne? 

- Zadania tekstowe wymagały myślenia. Nie było żadnych pomocy (słowniki, telefony komórkowe, 

objaśnienia ze strony nauczyciela). Liczę, że z każdej części egzaminu uzyskam 50% punktów. 

- Do jakiej szkoły wybierasz się po wakacjach? 

- Chciałbym kontynuować naukę w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Rejtana w Rzeszowie. Oto 

najważniejsze powody: 

- szkoła położona jest blisko przystanku autobusowego, 

- uczy się w niej wielu moich znajomych, 

- podoba mi się budynek, wnętrze, wyposażenie, które widziałem w czasie Dni Otwartych, 

- zamierzam uczyć się w zawodzie technik spedytor o profilu wojskowym, gdyż w przyszłości planuję 

zostać żołnierzem. Wierzę, że moje plany zostaną zrealizowane. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
Redakcja 
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Dzielni Polacy 
 

31 marca 2017 r. klasy 6a i 6b pojechały 

pod opieką wychowawców do Markowej; 

aby zwiedzić Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej im. 

Rodziny Ulmów oraz skansen. 

Na początku wycieczki zauważyliśmy 

dużą Ścianę Pamięci, na której są 

umieszczone tabliczki z imionami 

nazwiskami Polaków, którzy ratowali 

Żydów na Podkarpaciu. Na kostce przed 

wejściem do muzeum są tabliczki z imionami i nazwiskami Polaków zamordowanych za pomoc Żydom.  

W środku zobaczyliśmy multimedialną scenografię i eksponaty opisywane w 3 językach: polskim, 

angielskim i hebrajskim. W centralnej części ekspozycji widzieliśmy rekonstrukcję domu Wiktorii 

i Józefa Ulmów wraz z wyposażeniem i różnymi pamiątkami oraz wiele archiwalnych materiałów: 

druków, fotografii i filmów dokumentalnych.  

Na placu muzealnym zobaczyliśmy pomnik poświęcony ofiarom Holocaustu. 

Ta wycieczka do muzeum na pewno pozostanie w mojej pamięci przez długi czas, ponieważ trochę 

zrobiło mi się smutno, gdy przewodnik opowiadał o rodzinie Ulmów i o tym, jak umarli. Było to dla 

mnie również wstrząsające. Polecam każdemu to miejsce. 

Później zwiedzaliśmy Skansen - Zagrodę - Muzeum Wsi Markowa. 

Zobaczyliśmy tam chałupę kmiecą i chatę biedniacką, w której mieszkali biedni ludzie. Widzieliśmy też 

stodołę, gdzie przechowywane były maszyny do młócenia zboża i do uprawy ziemi. W skansenie 

zobaczyliśmy też wiatrak typu „koźlak”, spichlerz, gdzie przechowywano zboże, studnię z żurawiem 

oraz bróg, gdzie przechowywano dawniej płody rolne. Zwiedziliśmy też kuźnię i olejarnię. Byliśmy 

w "Galerii pod strzechą", gdzie widzieliśmy zdjęcia rodziny Ulmów i różne fotografie. Na końcu 

zwiedziliśmy muzeum pożarnictwa, w którym znajduje się dużo eksponatów: wóz, pompa ręczna, stroje 

strażackie. 

Wycieczka była bardzo udana. 
Michał Humenny, kl. 6a 

 
 

PIKNIK JEST DOBRY NA WSZYSTKO 

W piękną upalną sobotę 3 czerwca odbył się kolejny Piknik 

Rodzinny, dla mieszkańców naszej miejscowości. Ponieważ było 

wielu sponsorów, więc 

ogromna liczba 

konkursów i zawodów 

była nagradzana. Każde 

dziecko coś dostało. 

Uczennice z kółka dziennikarskiego krążyły wśród 

zgromadzonych ludzi i pytały dzieci oraz rodziców, co im się 

najbardziej podobało. Najwięcej pochwał dostały 

zjeżdżalnie, a także pokazy karate, doświadczenia fizyczno-

chemiczne, pojazdy, obserwacje mikroskopowe oraz Mini 

Turniej Lego Sumo. Smakowało także jedzenie (lody, grill, 

placki). Można było oglądać występy piosenkarskie 

i taneczne, zawody sprawnościowe, pokaz udzielania pierwszej pomocy, lekcje malowania twarzy oraz 

mecz piłkarski Nauczyciele + młodzież przeciwko Rodzicom. Do zobaczenia za rok. 

Anna Kordybacha, kl. 6b 
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 W dniach 10-12 maja chętni z gimnazjum wybrali się, na wycieczkę szkolną po Zakopanem, pod 

opieką Pani Magdaleny Kluz-Międlar, Danuty Rudnickiej, Danuty Hebdy oraz Pana Waldemara 

Kuśpra. 

 Z Krasnego wyjechaliśmy o godzinie 7:30. Podróż trwała około cztery godziny. Po 11:00 

dojechaliśmy do wąwozu Holmole, po którym oprowadził nas przewodnik. Dowiedzieliśmy się, że 

wąwóz zbudowany jest ze skał wapiennych i żyje w nim największy motyl w Polsce - Niepylak Apollo. 

Następnie wybraliśmy się na spacer po zaporze w Niedzicy, która znajduje się obok zamku. Byliśmy 

tam około godziny.  

 O 17:00 dojechaliśmy do miejsca naszego noclegu, który nazywał się "Tarasówka". Znajduje się we 

wsi Małe Ciche. Gdy się zakwaterowaliśmy, poszliśmy na obiadokolację. Zjedliśmy rosół oraz kaszę 

z mięsem. Jak skończyliśmy jeść pyszny posiłek, osoby, które wcześniej się zapisały na wyjazd do 

aquaparku w Bukowinie Tatrzańskiej, wybrały się tam wraz z dwoma opiekunami. Znajdowało się tam 

12 basenów, zjeżdżalnie, jacuzzi, masaże wodne oraz 12 rodzajów saun. Reszta uczestników wycieczki 

została w ośrodku pod opieką pozostałych nauczycieli. 

 Nasze pokoje mogły być 2, 3, 4 lub 5 osobowe. W każdym znajdowały się łóżka, przy których były 

ustawione szafki nocne, a także szafa, stolik z krzesłami, telewizor oraz łazienka. Niektóre pokoje 

posiadały balkony. 

 Następnego dnia mieliśmy pobudkę o godzinie 8:00, a o 8:30 było śniadanie. Każdy mógł zjeść, co 

chce, ponieważ na śniadanie mieliśmy tzw. "szwedzki stół", czyli: płatki z mlekiem, kanapki z szynką, 

serem żółtym, serkiem wiejskim, różnymi warzywami czy dżemem. Po godzinie 9:00 wyruszyliśmy 

z ośrodka nad Morskie Oko, które znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

 Szliśmy tam dwie godziny. Gdy dotarliśmy na miejsce, byliśmy zmęczeni. Nauczyciele ogłosili czas 

wolny, podczas którego mogliśmy zjeść posiłek w znajdującym się tam schronisku. Następnie odbyła 

się wędrówka dookoła jeziora. Trwała ona niecałą godzinę. Gdy wróciliśmy do schroniska, 

odpoczęliśmy dziesięć minut i wróciliśmy do autokaru. Przed godziną 18:00 dotarliśmy do hotelu i od 

razu poszliśmy na obiadokolację. Zjedliśmy smaczną zupę pomidorową oraz udko kurczaka 

z ziemniakami. Po tym mieliśmy czas wolny. O godzinie 21:00 był grill, a później urządziliśmy 

dyskotekę. 

 Następnego dnia mieliśmy pobudkę o 7:30, a śniadanie o 8:00. 

 Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Doliny Strążyskiej. Tam miała miejsce krótka 

przerwa na polanie Młyńskiej, gdzie znajduje się leśniczówka. Mogliśmy się tam zaopatrzyć w jedzenie 

i picie. Z polany mieliśmy piękny widok na Giewont. Stamtąd udaliśmy się nad wodospad Siklawa, 

gdzie odbyła się sesja zdjęciowa. Wszyscy mogliśmy nabrać pysznej wody prosto z wodospadu. 

Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Zakopanego. Pieszo udaliśmy się na cmentarz 

na Pęksowym Brzysku, gdzie jest pochowany pisarz Kornel Makuszyński. 

 Z cmentarza udaliśmy się do autokaru i pojechaliśmy do znanych nam wszystkich Krupówek. Tam 

mieliśmy czas wolny na zwiedzanie i zakupy. Zbiórka przed odjazdem była przed Kościołem Świętej 

Rodziny. 

 O godzinie 15:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa. W trakcie podróży nauczyciele 

wymyślili pytania do quizu. Trzy osoby, które zdobyły najwięcej punktów, zostały nagrodzone 

naszyjnikami, zakupionymi na Krupówkach. O godzinie 19:00 dojechaliśmy do Krasnego, skąd odebrali 

nas rodzice. 

 Wycieczka bardzo nam się podobała i każdy z nas zapamięta ją na dłużej. Myślę, że wszyscy chętnie 

jeszcze raz powrócimy w tamte strony. 
Izabela Porada, kl.1a gim. 

 

„Hej góry, nasze góry!”
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 Wycieczka klas czwartych do Wieliczki 
i Krakowa 

 

 W dniu 23.05.2017 r. uczniowie klas IV oraz kilka osób z klas VI 

pojechali na wycieczkę do Kopalni soli w Wieliczce i do ZOO 

w Krakowie. 

 Wyruszyliśmy bardzo wcześnie, by od godziny 8.00 zacząć zwiedzać. Byliśmy m.in. w Komorze 

Mikołaja Kopernika, w której była wielka, solna rzeźba uczonego. Na terenie kopalni było mnóstwo 

korytarzy, a jeszcze więcej schodów:). Widzieliśmy wyrzeźbioną z soli krainę „Soliludków” (małych 

solnych skrzatów – mieszkańców kopalni) oraz wiele innych ciekawych miejsc. Nie mogło zabraknąć 

tradycyjnego zdjęcia w Kaplicy św. Kingi.  Na zakończenie pobytu w kopalni zlizaliśmy trochę soli ze 

ścian i kupiliśmy piękne pamiątki. 

 Następnie pojechaliśmy do ZOO w Krakowie. Zobaczyliśmy tam wiele egotycznych okazów 

zwierząt. Największe wrażenie zrobił na mnie wybieg  pingwinów - skały, woda i przeszklone barierki 

pozwalające zajrzeć do ich  podwodnego świata. 

 Pomiędzy godziną 14 a 15 w zajeździe „Słoneczko” zjedliśmy smaczny obiad i wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. 

 Myślę, że wszystkim podobała się ta wycieczka i że będziemy ją miło wspominać. 
       Emilia Loryś, kl. 4a 

 

 7.04. - uczennice klas pierwszych gimnazjum w ramach 7 edycji Programu edukacyjnego „Żyj smacznie 
i zdrowo” przygotowały prezentację dla dzieci z klasy Oa. 

 10.04. – koncert młodzieży ze Szkoły Muzycznej z Rzeszowa 

 11.04 - „Dzień jajka” w klasie Ob, warsztaty przyrodnicze „Co wiemy o jajku?”. 

 19-21.04. - egzaminy gimnazjalne klas trzecich. 

 21.04.- uczniowie klas 6a, 6b i 6c wzięli udział w spotkaniu z panią Bogusławą Wąs, mieszkanką 
Krasnego, której pasją jest badanie lokalnej historii.  Poznali postacie historyczne związane z Krasnem: 
uczestnika powstania styczniowego J. N. Mazarakiego i legionisty, więźnia obozów koncentracyjnych 
w Oświęcimiu i Dachau ks. M. Tomaki. Najobszerniej została omówiona akcja „Kośba”, którą 
przeprowadzili trzej mieszkańcy Krasnego: W. Skubisz, W. Leja i H. Kunysz. Podczas ostatniej wojny 
zlikwidowali dwóch niemieckich gestapowców.  

 22.04. - Uczeń klasy 2c – Wojciech Leśko zajął 
I miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej. Zaprezentował piosenkę w języku 
rosyjskim „Wsjo mogut koroli”.  

 22.04. -  odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy „ Wiosna w papierowym ogrodzie” w Domu 
Kultury filia „Pobitno” w Rzeszowie. W jedenastej 
edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego origami, 
nagrody uzyskali uczniowie z naszej szkoły: Leon 
Marczak kl. Ia, Julia Sondej kl. Ia Kinga Leśko kl. IVa, 
Julia Oślizło kl. IVa.  

 25.04. –   akademia oraz pokaz mody ekologicznej z okazji Dnia Ziemi. 

 25.04. - uczniowie klas Oa i Ob wybrali się do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum 
Etnograficznego w Rzeszowie.  
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 25.04. – warsztaty biologiczno-fizyczne dla klas szóstych i pierwszych gimnazjum prowadzone przez 
studencką grupę „Projektor”. 

 26.04.– patriotyczny program artystyczny z okazji świąt majowych. 

 27.04. – wyjście klas szóstych do GOK-u na przedstawienie „Domowe duchy”. 

 28.04. – chętni z gimnazjum oglądali w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie sceniczną adaptację 
lektury „Kamienie na szaniec”. 

 4.05. – warsztaty biologiczno-fizyczne dla klas drugich gimnazjum. 

 8.05. – wyniki Konkursu Wiedzy Ekologicznej (gim). I miejsce – Karolina Smela kl. 3a, II miejsce –
Magdalena Ruszel kl.3a, III miejsce – Katarzyna Kuźniar kl. 3a. 

 10-12.05. – wycieczka klas gimnazjalnych do Zakopanego. 

 11.05. - w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, wyróżnieni zostali: - w kategorii Żaczek 
– klasa 2 szkoły podstawowej: Furman Kajetan, Wiśniewski Kordian, Polowy Adam 
- w kategorii Maluch – klasa 3 szkoły podstawowej: Nawojski Maksymilian oraz Ślepecki Szymon. 

 11.05. - uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Lalek w Pilźnie, gdzie  brali 
udział w warsztatach lalkarskich, a także zwiedzili wystawę lalek oraz odwiedzili pracownię lalkarską.  

 12.05. - w  SP odbył się pierwszy wieczorek filmowy dla klas VI.   

 15.05. - Konkurs „Czy znasz polskie legendy?” - podsumowaniem cyklu zajęć prowadzonych 
w bibliotece szkolnej. Nagrodzeni: I miejsce – Antoni Marczak IIIa, II miejsce – Dawid Cisek IIIa, 
III miejsce – Patryk Stecko IIIb, nagroda specjalna – Kacper Kołodziej II c. 

 16.05. – turniej piłki nożnej „Euro”. 

 16.05. – wycieczka klas drugich SP do Wieliczki. 

 17.05. - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem odbył się finał V Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej Krasne 2017. Nagrodzeni z naszej szkoły: I miejsce - Wojciech Leśko, II miejsce - 
Anastazja Rejman, II miejsce - Klaudia Migacz, Nagroda Publiczności - Helena Tetela. 

 

 

 

 

 

 

 

 30.05. – rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematycznego „PLUSIK” (SP). Klasa IV:  
I miejsce Emilia Loryś, II miejsce Jakub Stącel, III miejsce Kacper Ptaszek. Klasa V: I miejsce Marcelina 
Peszek, II miejsce Oskar Jjedynak, III miejsce Sebastian Kot. Klasa VI: I miejsce Aleksandra Wiśniewska, 
II miejsce Wiktoria Chciuk, III miejsce Maciej Baran. 

 22.05. - wyniki konkursu literackiego „I ty możesz zostać baśniopisarzem”: I miejsce: Nikola Stępień, 
kl.Va, II miejsce: Wiktoria Ślęzak, kl. Va, III miejsce: Jakub Jaworski, kl. Va. 

 23.05 - uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Wśród 
bohaterów Astrid Lindgren” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale. 
Nagrodzona w konkursie: Alicja Lecka (0b), wyróżnieni: Julia Muller (0b) i Szymon Dąbrowski (0b). 

 23.05. – wycieczka klas czwartych do Krakowa i Wieliczki. 

 23.05. – klasy trzecie SP – pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Pacławskiej. 

 25.05. – konkurs biograficzny o Józefie Piłsudskim, w którym laureatkami zostały: W. Chmiel, N. Kunysz, 
K. Kuźniar, K. Migacz. 

 25.05. – konkurs biograficzny o Bolesławie Prusie, w którym zwyciężyły: Magdalena Ruszel, Monika 
Jakielaszek, Katarzyna Kuźniar. 
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 25.05. – konkurs „Tajniki bociana białego”. I miejsce – Dominika Ryś kl. 6b, II miejsce – Kacper 
Cieszyński kl. 6b i Aleksandra Wiśniewska kl. 6a, III miejsce – Gabriela Śmigiel kl.6 

 26.05. - uczniowie klas drugich gimnazjum zaprezentowali ciekawe projekty edukacyjne:  „Co można 
wyczarować ze szkła?”, „Śladami podkarpackich pisarzy-Aleksander Fredro”, „Co wiemy 
o zanieczyszczeniach wód?”. 

 26.05. -  podsumowanie konkursu bibliotecznego na recenzję książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej 
pod hasłem „czytam, bo lubię.” Nagrodzeni: I miejsce – Karolina Smela 3b, II miejsce – Magdalena Ruszel 
3a, III miejsce – Katarzyna Leja 3b, wyróżnieni: Klaudia Migacz 3a, Justyna Wisz 3b,  Katarzyna Kuźniar 
3a, Monika Jakielaszek 3a 

 26.05. - rozstrzygnięcie konkursu na projekt LOGO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. 
W kategorii I (SP) nagrodę otrzymała Dominika Ryś z klasy VI b. W kategorii II (Gim.) nagrodzona 
została Karolina Smela z klasy III b.  

 1.06. – klasy I-III SP były na filmie „Smerfy”, a młodzież gimnazjalna i klasy IV-VI brali udział 
w rozgrywkach sportowych w piłkę nożną i piłkę siatkową. Wszyscy uczący się w obu szkołach 
otrzymali lody ufundowane przez Radę Rodziców. W tym samym dniu odbył się Happening czytelniczy 
„Pociąg do książki”, który polegał na publicznym czytaniu na boisku szkolnym. 

 

 2.06. -  przedstawiciele SU naszego gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w II Zjeździe 
Szkół im. Jana Pawła II Województwa Podkarpackiego, który odbył się w Katedrze Rzeszowskiej oraz 

w Parku Papieskim. 

 3.06. – V Piknik Rodzinny dla mieszkańców Krasnego. 

 8-9.06. – wycieczka klas szóstych do Warszawy. Sprawozdanie znajdziecie w numerze powakacyjnym 

 9.06. – klasy zerowe były na wycieczce w Medyni Głogowskiej. 

Redakcja 

Jakie mamy plany wakacyjne? 

Pan dyr. M. Frączek – wyjazd w góry – Tatry, okolice Zakopanego, Bieszczady. 

Pani dyr. M. Kluz-Międlar – wakacje na Słowenii. 

Pani M. Bzowska - Belcyr – wyjazd na Węgry, polskie góry, Roztocze. 

Pani K. Rusinek - wyjazd do Włoch (Toskania). 

Pani J. Ciupak – wyjazd do Sopotu. 

Pani E. Zakorczmenna – wyjazd nad morze. 

Pan M. Koziołkiewicz – koncerty z zespołem, wyjazd w Bieszczady i nad morze. 

Pani Kołtoń – wyjazd do Azji i nad morze. 

Pani Moniak - Różańska – wycieczki jednodniowe, wycieczki rowerowe. 

Pan J. Bereś – 2 tygodnie pobytu w Grecji. 

Pani R. Świerk – wyjazd do Grecji i w Bieszczady. 

Pani K. Ponulak – Beskid Niski - Wysowa 

Siostra I. Biela – spędzenie czasu z rodziną. 

Ksiądz M. Romanowski – spotkania z rodziną, bliskimi i znajomymi, zobaczenie ciekawych miejsc, zdobycie 

kilku szczytów. 
 

Sondę przeprowadziły: Julia Olszańska i Gabriela Śmigiel, kl.6b. 
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1. Niewielka łódź turystyczna lub sportowa.  

2. Czas wolny pracownika od pracy.  

3. Synonim wyprawy. 

4. Inaczej zabawa. 

5. Miejsce gdzie możemy się opalać i budować zamki z piasku. 

6. Odpoczynek. 

7. Rzecz, na której się opalamy. 

8. Wielkie morze. 

9. Bez nich nie przeżylibyśmy upałów. 

10. ……….. Bałtyckie. 
 Krzyżówkę opracowały: Julia Olszańska i Gabriela Śmigiel, kl.6b. 

WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 

 

 

   1.         

     2.       

3.            

            

4.            

   5.         

 6.           

  7.          

    8.        

 9.           

 10.           
 

 

Redaktorzy wydania: Julia Kluz, Anna Kordybacha, Justyna Kozak, Emilia Loryś, Julia Olszańska, 

Izabela Porada, Martyna Sitarz, Martyna Szpyrka, Gabriela Śmigiel. 

Opiekunowie: p. J. Dziedzińska, p. J. Bereś. 

Koniec roku szkolnego. Synek 

przychodzi ze szkoły. - Tato, ty to 

masz szczęście do pieniędzy. - 

Dlaczego? - Nie musisz kupować 

książek na przyszły rok. Zostaję w tej 

samej klasie. 

 

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi 

do kolegi: 

- Szkoda, że tego nie widziałeś, jechałem 

na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

H
U
M
O
R 

 

 


