
 

GAZETKA SZKOLNA 

 
W poWIĘKSZeniu 

nr 3/2016 
październik – listopad 

Szkoła Podstawowa w Większycach      
Ul. Szkolna 4           
47-208 Większyce 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W aktualnym numerze: 

Co w szkole piszczy? – aktualności …………..………………………………s.2 
Wywiad-ówka, czyli inspirująca rozmowa z panią Różą Kotasińską….. …….s.6 
Czy wiesz, że… - ciekawostki o śląskich naukowcach…………..…………....s.7 
Zaczerpnięte, wyczytane – Jak to zapamiętać?……………………..………….s.8 
Języki obce w poWIĘKSZeniu – Winter – konkurs..………………………….s.9 
poWIĘKSZYĆ radość – kawały po śląsku i rebusy …………………………..s.10 
Nasze talenty pod lupą – wyróżnione opowiadanie i konkurs czyteniczy ...…..s.11 
Dlaczego warto czytać książki – sesja fotograficzna…………………………..s.12 

 



W poWIĘKSZeniu  nr 3/2016 
 

 Strona 2 
 

Co w szkole piszczy? – aktualności 

 
 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - W dniu 

30.09.2016 roku nasza szkoła była lokalnym organizatorem VI Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie klas IV-VI bardzo chętnie sprawdzili 
swoje umiejętności pamięciowego mnożenia i dzielenia. Przez cały wrzesień 
przygotowywaliśmy się do tego dnia. Trójka chłopców z klasy V stała się 
egzaminatorami i sprawdzała umiejętności z zakresu tabliczki mnożenia u 
starszych kolegów oraz dorosłych pracowników szkoły. Cała akcja była nauką 
przez fajną zabawę.  

 Nocowanie kl. IV w szkole - Z dnia 7 na 8 października klasa 
IV uczestniczyła  w pierwszym szkolnym nocowaniu wraz z 
wychowawcą. Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak wygląda 
szkoła w Większycach nocą. W piątek wieczorem uczniowie wraz z 
rodzicami stawili się w szkole ze śpiworami, materacami, 
poduszkami  i pluszakami do spania. Najpierw uczniowie grali w różne 
gry planszowe, multimedialne, quizy,  śpiewali piosenki do karaoke i 
bawili się w najlepsze. Gdy już emocje opadły zjedli wspólnie kolację. 
Na dobranoc oglądali filmy animowane i prowadzili ciekawe, długie 

rozmowy :-) Rano pobudka, porządki, wspólne przygotowanie śniadania i szczęśliwy powrót  do domu. 
Uczniowie byli bardzo zadowoleni i już dopytują o powtórkę…  

 Śląsk i jego kultura - W roku szkolnym 2016/2017 nasza 
szkoła bierze udział w projekcie „Wielokulturowość w 
Europie”. Na pierwszych zajęciach przekonaliśmy się, jak 
różnorodni ludzie żyją na świecie i, jak ciekawe są inne 
kultury. Jednak przez kilka następnych zajęć zgłębialiśmy 
tajniki naszej własnej kultury, bo to też jest przecież 
bardzo ważne. Dowiedzieliśmy się o dokładnym położeniu 
geograficznym Śląska i rozmawialiśmy o historii naszego 
regionu – była bardzo burzliwa! Oglądaliśmy 
również  filmiki, dzięki którym poznaliśmy elementy 
kultury śląskiej. Najbardziej podobało nam się robienie 
plakatów o śląskich potrawach, używanych na co dzień słowach oraz tradycyjnym stroju ludowym. I 
wreszcie mogliśmy na lekcji rozmawiać po śląsku. Zajęcia związane z kulturą śląska były bardzo ciekawe i 
pouczające.  

 Dzień Edukacji Narodowej - W piątek 14. 
października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Rozpoczęliśmy uroczystym apelem, na który przybyli 
nauczyciele, starsi i młodsi uczniowie oraz 
przedszkolaki. Występ, który wraz z uczniami 
przygotowała pani Aleksandra Wrazidło, był bardzo 
ciekawy i różnorodny. Uczniowie zaprezentowali 
wspaniałe tańce, śpiewali piosenki i dziękowali 
nauczycielom za ich pracę. Mogliśmy również obejrzeć 
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filmik, w którym „reporterzy” z naszej szkoły zadawali uczniom pytania związane z nauczycielami. Apel 
wywołał na twarzach wszystkich obecnych wiele uśmiechów, a występujący zebrali gromkie brawa. Na 
końcu w imieniu wszystkich uczniów pierwszoklasiści wręczyli nauczycielom piękne papierowe kwiaty 
przygotowane przez panią Krystynę Gabor. Po apelu pani Ewa Bonawenturska zorganizowała dla nas 
turniej związany ze szkołą i nauczycielami. Zostaliśmy podzieleni na cztero- lub pięcioosobowe grupy. Na 

początku naszym zadaniem było odpowiedzieć na pytania z 
wiedzy o szkole oraz rozwiązać tzw. zadania na inteligencję – 
niektóre bardzo nas zaskoczyły. Później rysowaliśmy portrety 
wylosowanego nauczyciela i układaliśmy puzzle, które 
przedstawiały naszą szkołę. Musieliśmy również zgadywać, 
do której nauczycielki należy dana torebka. Wszystkie nasze 
odpowiedzi były punktowane. Wygrana drużyna otrzymała 
bon na jeden dzień bez pytania, który można wykorzystać do 
końca semestru, a wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
ptasim mleczkiem. Bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tego 
turnieju. 

 Wyjście na cmentarz - Wielkimi krokami zbliża się 
listopad, a wraz z nim święto Wszystkich Świętych. 
Dlatego 26 października wszystkie klasy ze swoimi 
wychowawczyniami poszły na cmentarz, aby sprzątać 
opuszczone groby, którymi nikt się nie opiekuje. 
Uczniowie dobrali się w grupy, a pani Elżbieta rozdzieliła 
każdej z grup opuszczone groby, aby mogli je 
uporządkować. Wszyscy zabrali się do pracy. Uczniowie 
pozamiatali suche liście, wyczyścili i przystroili groby 
oraz zapalili znicze. Po zakończonych pracach 
porządkowych dzieci bezpiecznie wróciły do szkoły.  

 Widowisko wokalno-taneczne Top.10.Fm 
Dance Oscars 2016 - Dnia 04.11.2016r. uczniowie 
naszej szkoły wybrali się do hali sportowej  Azoty w 
Kędzierzynie - Koźlu, aby obejrzeć widowisko 
wokalno – taneczne Top.10.Fm otwierające tegoroczne 
Taneczne Oskary 2016. Uczniowie mieli okazję 
podziwiać fantastyczne widowisko łączące w sobie 
wiele form tanecznych. Aranżacja, scenografia i efekty 
audiowizualne spowodowały, że uczniowie z 
podziwem oglądali występy wokalistów i tancerzy. 
Gwiazdą wieczoru była Hanna Szychowicz, finalistka 

IX edycji programu You Can Dance. Dzieci w oczekiwaniu na swoich rodziców miały nawet okazję 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Hanną. Cóż to był za wieczór. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem!  

 Święto Niepodległości – Wraz z początkiem listopada 
nasza szkoła zamieniła się w plan filmowy, ponieważ 
postanowiliśmy na tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości przygotować film fabularny. Prawie 
wszyscy uczniowie zostali zaangażowani to dzieło, pracując 
pod okiem pani Karoliny Nykiel. Film został zatytułowany 
,,Współczesna baśń o patriotyzmie’’, a opowiadał o naszym 
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rówieśniku, który odkrył znaczenie takich pojęć jak honor, 
ojczyzna i odpowiedzialność. To właśnie on rozpoczął apel 
z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 10.11.2016 
r. Ten film bardzo nam się podobał, ponieważ zawierał 
sceny zarówno śmieszne, jak i poważne. Po filmie pani 
dyrektor wygłosiła przemówienie. Następnie odbył się 
konkurs związany z wiedzą o Polsce.  Zostaliśmy 
podzieleni na trzy drużyny i musieliśmy wykonywać różne 
zadania sprawdzające, jak bardzo znamy nasz kraj. Jedno z 
zadań polegało na ucharakteryzowaniu jednej osoby z 

grupy na kibica polskiej drużyny. Musieliśmy też śpiewać karaoke z polskimi piosenkami 
patriotycznymi. W sumie wszystkich zadań było 12, a ich wykonanie sprawiło nam wiele radości. 
Turniej wygrała drużyna z klasy szóstej, drugie miejsce zajęła klasa piąta, a miejsce trzecie zajęła klasa 
czwarta. Uważamy, że cały apel przebiegł znakomicie. Wszystkim się bardzo podobało.  

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Dzień Sportu - W Kędzierzynie - Koźlu trwa właśnie 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Dnia 17.11.2016 r.  w hali Azoty odbył się Dzień Sportu. 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu, godnie reprezentując naszą szkołę. 
Gościem specjalnym tego dnia był znany sportowiec, żeglarz Mateusz Kusznierewicz. Mistrz olimpijski 
opowiadał o swojej drodze do sukcesu i 
inspirował do odnajdywania w sobie swoich 
talentów. Była to bardzo ciekawa lekcja. 
Później uczniowie wzięli udział w 
rozgrywkach sportowych i występach 
artystycznych. Nasza drużyna spisała się 
świetnie zajmując II miejsce. Dziewczęta z 
naszego zespołu pięknie się zaprezentowały 
przedstawiając swoje układy taneczne, a 
grupa naszych kibiców głośno nam 
dopingowała. Więcej zdjęć znajduje się w 
naszej galerii.  

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - 
Dzień Młodzieży - Piątek 18 listopada  był 
drugim dniem Tygodnia Przedsiębiorczości, 
w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Szóstoklasiści wzięli udział w Dniu Młodzieży, 
podczas którego odbyło się spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, najmłodszym zdobywcą dwóch 
biegunów, podróżnikiem i założycielem fundacji "Poza horyzonty", Jankiem Melą. "Kalectwo to nie 
brak ręki czy nogi. Kalectwo to kwestia umysłu" - to motto, którym kieruje się w swoim życiu Janek - 
chłopak niesamowicie doświadczony przez los, a przy tym pogodny, wesoły i, co najważniejsze, 
spełniający swoje marzenia. Swoim wystąpieniem przekonał nas, że tylko od nas zależy to, czy nasze 
cele życiowe i zamierzenia się spełnią, bo jak powiedział kiedyś inny sławny człowiek, Walt 

Disney "jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego 
także dokonać". Po spotkaniu z Jankiem Melą nastąpiło 
uroczyste rozdanie nagród w konkursie giełdowym, w 
którym nasz uczeń, Oliver Mazur, zdobył II miejsce w 
kategorii szkół podstawowych i otrzymał atrakcyjną 
nagrodę. Bardzo cieszymy się z sukcesu naszego ucznia i 
serdecznie mu gratulujemy!!! 

 Klasa V nocowała w szkole - Noc z 18 na 19 
listopada klasa V  wraz z wychowawcą spędziła w 
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szkole.   Wieczorem rodzice dowieźli swoje pociechy oraz wszelkie akcesoria potrzebne im do 
przenocowania. Zaopatrzyli je także w prowiant, aby dzieci nie głodowały. Uczniowie sami 
przygotowali sobie kanapki. Po obfitej kolacji poszli na wieczorny spacer po okolicy. Potem były gry, 
zabawy a także film na dobranoc. Jednakże nikomu nie chciało się spać. Czas zrobił swoje i po kolei 
jeden za drugim zasypiali. Rano po przebudzeniu się uczniowie uporządkowali klasę i zasiedli do 
wspólnego śniadania. Jak tylko skończyli, zjawili się rodzice po swoje dzieci. Uczniowie byli 
zadowoleni z nocnego pobytu w szkole. Chcieliby to powtórzyć.  

 Mała Liga Piłkarska kl. V-VI - Dnia 
19.11.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie 
Małej Ligi Piłkarskiej dla kl. V-VI.  Do 
rozgrywek przystąpiły cztery drużyny piłkarzy. 
Nasza drużyna spisała się bardzo dobrze. 
Wygraliśmy mecz z Pokrzywnicą (5:1) i 
Reńską Wsią (3:2). Niestety nie udało nam się 
pokonać rywali z Długomiłowic ( 4:1). Po 
pierwszym spotkaniu małej ligi uplasowaliśmy 
się na 2 miejscu. Ale to nie koniec, czekają nas 
jeszcze trzy spotkania.                                                                                                                                               

 Andrzejki w szkole - 24 listopada w naszej 
szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas IV-
VI. Głównym organizatorem był Samorząd 
Uczniowski . Andrzejki są wspaniałą okazją do 
dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla 
tradycji i obrzędów ludowych. Dzieci z 
niecierpliwością oczekiwały  na ten dzień. 
Największym powodzeniem cieszyły się wróżby, 
które pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się 
od rzeczywistości  i przenieść w świat marzeń i 
fantazji. Wszyscy świetnie się bawili! Serdecznie 
dziękujemy mamom za przygotowanie poczęstunku 
dla dzieci! 

 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej - 25 listopada trzy grupy naszych uczniów wzięły udział w 
organizowanym w GOK Reńska Wieś Festiwalu Piosenki  Obcojęzycznej. Naszą szkołę 
reprezentowały: Funny Kids (Emilia Konieczna, Maja Stachelczyk, Hania Torka, Karolina Wilner, Julia 
Płonka, Julia Cińcio, Kamila Gromada, Marcelina 
Marek i Natalia Schreier), Crazy Girls (Nadia Mazur, 
Agnieszka Pankala, Aleksandra Wilner, Anna Zimnik 
i Roksana Zmarzły) oraz Klasa V (Kamila Walczyk, 
Laura Biegai, Wiktoria Schreier, Kewin Poguntke, 
Marcel Wojciech, Łukasz Kurpiela i Mariusz 
Plitzko). Wszystkie zespoły wspaniale 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na 
scenie, zdobyły IV miejsca oraz przywiozły ze sobą 
pamiątkowe dyplomy i okazały puchar dla szkoły.  
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25%

58%

17%

Poczucie przynależności 
narodowej w naszej szkole. 

Kim się czujesz?

Polakiem

Ślązakiem

Niemcem

Wywiad-ówka,  
czyli inspirująca rozmowa 

 
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w 

ogólnopolskim projekcie „Wielokulturowość w Europie”. Działania związane z jego 
realizacją zaczęliśmy od poznawania najbliższej nam – kultury śląskiej. Dlatego 
postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z osobą, która dłuższy czas niż my jest związana z 
naszą miejscowością, tzn. z panią Różą Kotasińską. 

    
- Dzień dobry. Zanim zadamy Pani kilka pytań związanych z naszym regionem, chcielibyśmy prosić, 
żeby się Pani przedstawiła. 
Pani Róża: Nazywam się Róża Kotasińska. 
- Ile lat mieszka Pani na Śląsku? 
Pani Róża: Od urodzenia, czyli 74 lata. 
- To bardzo długo… Co się Pani najbardziej podoba na Śląsku? 
Pani Róża: Najbardziej podoba mi się przynależność i przywiązanie do tradycji. 
-A Pani ulubioną tradycją regionalną jest… 
Pani Róża: Jest wspólne ubieranie choinki. 
- Jakie według Pani jest typowe śląskie danie? 
Pani Róża: Według mnie typowe śląskie danie to kluski polane sosem pieczarkowym, rolady oraz 
czerwona kapusta. 
- Pani Różo, czy dobrze mieszka się Pani na Śląsku? 
Pani Róża:  Tak, nawet bardzo dobrze. 
- Jak pani uważa, czym Ślązacy różnią się od innych mieszkańców Polski? 
Pani Róża:  Przede wszystkim językiem. Poza tym, Ślązacy są moim zdaniem dobrymi gospodarzami. 
- Zatem dziękujemy za znakomite odpowiedzi. Do widzenia. 
Pani Róża:  Do widzenia. 

 
Sonda  
Nie tylko Polska jest zróżnicowana 
narodowo i kulturowo. 
Przeprowadziliśmy w naszej szkole 
sondę, pytając kolegów i koleżanki o 
ich poczucie przynależności narodowej. 
Większość z nas (58%) czuje się 
Ślązakami, co świadczy o tym, że są 
bardziej przywiązani do swojej małej 
ojczyzny niż do konkretnego państwa. 
Polakiem czuje się sześcioro spośród 
nas, a Niemcami – czworo. 
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Czy wiesz, że … - ciekawostki 
 

… o śląskich naukowcach 
Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla było aż jedenaście osób 
urodzonych na Śląsku. Ich nazwiska spotykamy w encyklopediach i słownikach. 
Do noblistów ze Śląska należą:  

 PAUL EHRLICH -  dał początek współczesnej chemoterapii. Prowadził 
badania nad zwalczaniem chorób zakaźnych za pomocą środków 
chemicznych. Otrzymał Nagrodę Nobla za prace nad zagadnieniami 
odporności organizmu.  

 GERHART HAUPTMANN - był jednym z najwybitniejszych 
dramaturgów europejskich, napisał 42 dramaty. Nagrodę Nobla otrzymał 
w 1912 roku „w uznaniu płodnej, różnorodnej i wybitnej działalności w 
dziedzinie sztuki dramatycznej".  

 FRITZ HABER - prowadził badania naukowe dotyczące elektrochemii i katalizy. Dały one początek 
przemysłowi nawozów sztucznych i półproduktów chemicznych wytwarzanych masowo. W 1918 roku 
jego metoda syntezy amoniaku została nagrodzona Nagrodą Nobla.  

 FRIEDRICH BERGIUS -  opracował metodę otrzymywania benzyny 
syntetycznej przez tak zwane „upłynnienie węgla" przy pomocy wodoru. W 1931 

roku otrzymał za to Nagrodę Nobla.  

 OTTO STERN -  wykazał istnienie momentu magnetycznego o 
atomu, a w 1933 roku zmierzył ważną dla fizyki atomowej wielkość - moment 

magnetyczny protonu. Między innym za wykonanie tego pomiaru przyznano 
mu w roku 1943 Nagrodę Nobla.  

 KURT ALDER -  w 1935 roku wraz z 0. Dielsem ogłosili wyniki prac 
dotyczące tzw. syntezy dienowej, która umożliwiła utworzenie nowych 

związków organicznych. Dzięki temu można było uzyskać m.in. niektóre środki 
owadobójcze. W 1950 roku uznając wartość badań K. Aldera dla nowoczesnej chemii 

organicznej przyznano mu Nagrodę Nobla.  

 MAX BORN -  jest jednym z twórców mechaniki kwantowej oraz teorii sieci krystalicznych. Zajmował 
się również budową atomu i elektromagnetyczną teorią światła. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1954 
za prace z dziedziny mechaniki kwantowej.  

 KONRAD EMIL BLOCH -  w roku 1964 otrzymał Nagrodę Nobla 
za badania wyjaśniające powstanie cholesterolu w organizmie oraz 
rolę enzymów w procesie przemiany tłuszczów. 

 REINHARD SELTEN – opracował teorię gier w 
ekonomii. Znalazła ona stałe zastosowanie w 

analizie ekonomicznej, w badaniach nad 
organizacją przemysłu, a nawet w przewidywaniach rynków finansowych. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1994 roku za „dogłębną analizę teorii gier niezespołowych".  
  Ze Śląskiem związany jest również Oscar Troplowitz - chemik i farmaceuta 

z Gliwic, który stworzył krem NIVEA, pastę do zębów oraz plaster samoprzylepny.  
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Zaczerpnięte, wyczytane 
 

Jak to zapamiętać? 
Pamięć to podstawowa funkcja mózgu. Dzięki pamięci możemy uczyć 

się i wykorzystywać zdobyte wcześniej doświadczenia. To jest niezbędne zarówno w życiu, jak i w szkole. 
Jednak często mamy problem z tym, jak zapamiętać wszystkie niezbędne informacje z tak wielu 
przedmiotów. Przedstawiamy tu kilka sposobów, które mogą wam w tym pomóc.  

1. Metoda pierwszych liter - polega na utworzeniu zdania, w którym pierwsze litery mają inne, określone 
znaczenie np. próbując zapamiętać kolejność planet Układu Słonecznego, wyodrębniamy pierwsze litery i 
tworzymy z nich nowe słowa, które w połączeniu stanowią łatwe do zapamiętania zdanie: np. 

Moja Wiecznie Zapracowana Mama Jutro Sama Upiecze Nam Placek  
(Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). 
Na Ekierce Siadła Wrona – pierwsze litery angielskich nazw kierunków 
geograficznych N, E, S, W.  
Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Gnuśnego Faraona? – sposób na zapamiętanie 
kolorów 
tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy 

2. Rymowanki - przepisz wszystkie informacje, które musisz zapamiętać, na kartkę i 
…..ułóż wierszyk. Czy ten wierszyk musi mieć sens? Niekoniecznie. Niech będzie 
absurdalny, śmieszny, dziwny, ale niech się rymuje. Pamięć lubi rymowane rzeczy, np. 

Zapamiętaj to człowieku:    Bo to nie jest trudne wcale: 
Dużo wapnia znajdziesz w mleku.   Co parzyste, to ma parę. 

 
Koty, mysz i słowiki   Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku:  
To są wszystkie rzeczowniki.   Jeden, cztery, dziewięć, dwa, Kolumb w długą drogę gna. 

 
3. Skojarzenia – trudne słowa i nazwy możesz łatwiej zapamiętać, bazując na skojarzeniach. Oto przykłady: 

Na pewno czasem twoi rodzice denerwują się, że nie umiesz zapamiętać czegoś potrzebnego w szkole, a 
jakieś imiona z gier komputerowych (mocno skomplikowane), to zapamiętasz. Tak właśnie działa mózg: kocha 
to, co śmieszne czy dziwne i łatwiej zapamiętuje to, co lubimy. Dlatego warto możesz sam uczynić z nauki 
zabawę. Wszystko zależy od ciebie, twojej pomysłowości i poczucia humoru.  
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS ! 

Uzupełnione, przetłumaczone i 
podpisane wykreślanki 

przynosimy do pani Ewy 
Bonawenturskiej do 20 grudnia. 

21 grudnia nastąpi losowanie trzech 
prac. Ich właściciele otrzymają 

atrakcyjne nagrody. 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 
 
 

Antek pożycz mi 200 złotych. 
- No dobrze, ale mom przy sobie ino sto. 
- No to dej te sto, a drugie sto będziesz mi winien - 
pado Francek. 
 
- Tato kaj wyście się urodzili? - spytoł roz synek 
ojca. 
- W Bytomiu! 
- A mamulka? 
- w Opolu. 
- A jo? 
- W Strzelcach Opolskich. 
- No patrzcie, co za szczęście, że my sie tak wszyscy 
spotkali pra? 

Alojz skończył robota, ale nie chciało mu się 
dźwigać łopaty, więc zostawił ją na podszybiu, a na 
łopacie napisał: "Francik, weź mi na wierch łopata, 
bo żech jej zapomnioł".  
Następnego dnia zjeżdża na dół, łopata dalej stoi, a 
obok napis:  
"Alojz, nie gorsz się, ale jo jej nie widzioł". 
 
 
Przyjeżdża Amerykanin na wieś i gospodarz do 
niego mówi:  
- Idź do chlewa i wyciepej gnój.  
Amerykanin mówi do gospodarza:  
- What?  
- Łot krowy i łot konia. 
 
Rozwiąż rebusy:

 
Przychodzi facet do młyna i pyta:  
- Jest mąka?  
Sklepowa odpowiada:  
- Mielim. 
- To poproszę 2kg. 
- Mielim wczoraj. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurs czytelniczy 

1. Uporządkuj sceny z powieści „Ten obcy” w kolejności chronologicznej 
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Nasze talenty pod lupą 
 

„Tajemnicza komoda babci” 
Komoda mojej babci była najbardziej niezwykłym meblem w naszym mieszkaniu – 

wiekowa, pięknie rzeźbiona, z mnóstwem szuflad, w których kryły się niesamowite skarby, a z 
każdym z nich była związana jakaś tajemnica. Tajemnice zawsze mnie fascynowały, tak jak 
wszystkie drobiazgi znajdujące się w babcinej komodzie. Nie wiedzieć czemu babcia niechętnie o 
nich mówiła, ale pewnego dnia nakłoniłem ją wreszcie, by opowiedziała mi historię dotyczącą 
jednego ze zdjęć. Na zdjęciu stała piękna młoda mama, która zawsze lubiła się wygłupiać. 

Zdjęcie było zrobione w naszym starym domu, w którym teraz mieszkają obce osoby. 
 Moja mama została zamordowana, lecz nikt nie wie przez kogo i dlaczego, a mój ojciec zginął w wypadku 
samochodowym, więc ja mieszkam i babci. 
- To zdjęcie zostało zrobione tuż przed śmiercią twojej mama – powiedziała babcia. 
- Mama była zawsze szczęśliwą, wesołą oraz szaloną dziewczyną – odrzekłem. 
- Muszę iść robić obiad, zaraz do ciebie wrócę – powiedziała babcia. Dobrze wiedziała, co ukrywa się na zdjęciu, 
wiedziała, że to nie jest zwykłe zdjęcie, lecz nie chciała mówić mi tego. Zostałem sam w pokoju, sam ze zdjęciem. 
Przeczuwałem coś dziwnego, gdy patrzyłem na to zdjęcie, czułem, że coś jest nie tak. W końcu po kilkuminutowym 
przyglądaniu się zdjęciu, zauważyłem to. To było takie dziwne i przerażające. W tle stał mężczyzna, a tak dokładnie stał 
za drzewem. W jego ręce było widać nóż, ten sam nóż, którym zabito mamę. Babcia przerwała moje myśli, wchodząc do 
pokoju. 
- Zaraz będzie obiad. Odłóż już to zdjęcie, nie jest takie ciekawe – rzekła babcia – Aha, i pomóż mi sprzątnąć liście z 
podwórka, a po obiedzie będziesz mógł iść do Kuby. 
- Dobrze, już idę – odpowiedziałem. Gdy posprzątałem i zjadłem obiad, miałem iść do Kuby, mojego najlepszego 
przyjaciela, lecz wcale tak nie zrobiłem. Pomyślałem, że muszę się dowiedzieć, kim był ten tajemniczy mężczyzna ze 
zdjęcia. Poszedłem do naszego starego domu, gdzie mieszkałem wraz z mamą i tatą. Ludzie, który tu mieszkali, wyjechali 
na dwa lata do Norwegii i dali nam klucze, więc wziąłem je z domu babci i postanowiłem tam iść i poszukać tropów. W 
starym domu zostały jeszcze pozostałości po mamie i tacie, czyli jakieś ubrania, zdjęcia, stare dokumenty itp. Bardzo 
wiele czasu zajęło mi dojście do starego domu, bo już długo tam nie byłem. Gdy dotarłem i wszedłem do środka, od razu 
wziąłem się do przeszukiwania zdjęć i dokumentów, coś mnie niepokoiło. Znalazłem zdjęcie taty. Tata miał tatuaż na 
lewej ręce, dokładnie na nadgarstku, z dwoma jaskółkami, a gdy w domu babci przyglądałem się tamtemu zdjęciu, ten 
tajemniczy mężczyzna miał taki sam tatuaż. Aby się upewnić, wziąłem to zdjęcie taty do domu babci. Wróciłem do 
domu. Gdy szedłem do komody, gdzie było zdjęcie, od razu usłyszałem głos babci: 
- Jesteś może głodny? Dobrze się bawiłeś? Co ci zrobić do jedzenia? – zapytała. 
- Nie, babciu, nie jestem głodny. Jestem bardzo zmęczony, położę się już lepiej – odpowiedziałem. 
- No dobrze. Dobranoc – rzekła babcia. Pobiegłem czym prędzej odszukać zdjęcie. Znalazłem. I co zobaczyłem na 
zdjęciu? Mojego tatę! Nie umiałem sobie tego ułożyć w głowie. Miał ten sam tatuaż i tą samą twarz. Rano postanowiłem 
porozmawiać o tym z babcią. 
- No dobrze, opowiem ci. Bo twój ojciec zawsze był o ciebie zazdrosny, o to, że zawsze byłeś z mamą i tylko ją lubiłeś. 
W końcu tego nie wytrzymał. Zamordował ją. Kilka dni później nie umiał sobie poradzić z tym, co zrobił, więc zabił sam 
siebie z wyrzutów sumienia. 
- Czyli to wszystko przeze mnie! – odrzekłem z płaczem. Pobiegłem do swojego pokoju i dopiero po kilku godzinach się 
uspokoiłem. 

Z jednej strony cieszyłem się, że poznałem prawdę, a z drugiej strony miałem świadomość, że mama i tata by 
żyli, gdyby nie ja… 

Natalia Smykała, kl.VI 
 
Konkurs czytelniczy 
2. Scena z jakiej książki została przedstawiona na zdjęciu? – zapisz tytuł  
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Dlaczego warto czytać książki? 
 

 
 

dostarczają wiedzy o innych krajach 
i kulturach, przyrodzie, technice, 

historii 

rozwijają 
myślenie i 

wzmacniają 
sprawność 
umysłową  

dodają sił i zapału, dostarczają 
rozrywki i emocji 

pobudzają do przemyśleń 

skłaniają do refleksji nad ty, co 
słuszne, a co nie, co dobre, a co złe 

można je czytać wszędzie 

tłumaczą rzeczywistość i 

pobudzają fantazję 


