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Co w szkole piszczy? – aktualności 

 XXXII Wojewódzki Przegląd 

Zespołów Kolędniczych Herody 2017 

w Lewinie Brzeskim - 28 stycznia 20 

uczniów naszej szkoły reprezentowało nas na XXXII 

Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody 2017 

w Lewinie Brzeskim. Nasza grupa bardzo pięknie zagrała i co 

najważniejsze... cudownie zatańczyła. Widzowie nagrodzili nas 

gromkimi brawami! 

 Wyjazd do biblioteki i na lodowisko - 2.02. wszyscy 

uczniowie klas IV-VI pojechali na lodowisko i do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Najpierw 

uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej, podczas której pani 

bibliotekarka opowiadała nam o tajnikach pracy bibliotekarza i 

jego obowiązkach. Mieliśmy również możliwość zapoznać się z 

komputerowym systemem wypożyczania książek i poznaliśmy 

drogę, którą przebywa każda z nich. Następnie szukaliśmy w 

wybranych książkach pieczątek, dowiedzieliśmy się o 

przeznaczeniu księgi inwentarzowej oraz zasadach zapisania się i 

korzystania ze zbiorów MBP. Po lekcji w bibliotece 

udaliśmy się na lodowisko. Zażywaliśmy tam ruchu na 

świeżym powietrzu i bawiliśmy się fantastycznie, jeżdżąc na 

łyżwach i rzucając się śnieżkami.  

 Poczta walentynkowa - przed feriami w naszej szkole 

ruszyła zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 

POCZTA WALENTYNKOWA. W piątek 10 lutego 

członkowie SU mieli dużo pracy – trzeba było dostarczyć 

kartki adresatom. Radość obdarowanych … bezcenna! 

 Gminny Konkurs Recytatorski - Nikt nie potrafi mówić o 

miłości tak pięknie jak poeci... Dlatego tuż przed 

walentynkami 10.02.2017 r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem 

"Miłość niejedno ma imię". Brali w nim udział uczniowie klas IV - VI ze wszystkich szkół w naszej 

gminie. Uczestnicy recytowali różne wiersze o miłości - każdy wysęp był ciekawy i wyjątkowy. Jury, 

które oceniało ich dykcję, interpretację głosową utworu i przygotowanie, musiało jednak wybrać 

najlepszych. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę spisali się bardzo dobrze: Vanessa Kubiec zajęła 

III miejsce, a Anna Zimnik i Natalia Smykała 

zostały wyróżnione. 

 Festiwal Piosenki Walentynkowej - Luty 

to miesiąc zakochanych. Z tej okazji 10 lutego już 

po raz trzeci  odbył się w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Reńskiej Wsi Festiwal Piosenki 
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Walentynkowej. Naszą szkołę reprezentowało trio z klasy IV w składzie: Aleksandra Wilner, Agnieszka 

Pankala i Nadia Mazur. Dziewczynki zaprezentowały pięknie dwie piosenki. Po polsku zaśpiewały 

znaną wszystkim piosenkę Czerwonych Gitar "Kto za Tobą w szkole ganiał", natomiast w języku 

angielskim wcieliły się w Stevego Wondera i zaprezentowały równie słynny utwór "I just call to say I 

love you". Występ bardzo podobał się publiczności, a dziewczęta zostały nagrodzone gromkimi 

brawami.  

 Ferie zimowe w szkole - Wzorem ubiegłych lat, w 

pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole zorganizowano 

dla uczniów różnorodne zajęcia: sportowe, plastyczne, 

rozwijające wiedzę i zainteresowania. Dzięki nim 

uczestnicy zimowiska, mogli bezpiecznie, aktywnie i 

ciekawie spędzić wolny czas. Zajęcia prowadzili 

nauczyciele naszej szkoły, a chęć uczestnictwa w nich 

zadeklarowało ponad trzydziestu uczniów. Każdy mógł 

znaleźć dla siebie coś ciekawego.... Zwieńczeniem był 

wyjazd na wycieczkę do Parku Trampolin w Zabrzu. 

Humory dopisywały, zabawa była przednia, a i wiedza 

została poszerzona, czego można chcieć więcej. Chyba 

tylko powtórki w przyszłym roku. 

 Zawody w tenisie stołowym - Dnia 09.03.2017 r. w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Reńskiej Wsi odbyły się zawody drużynowe w tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w 

składzie: Vanessa Kubiec i Fabiola Bartetzko oraz chłopcy w składzie: Oliwer 

Bauch i Łukasz Kurpiela. Drużyna chłopców zajęła III miejsce na podium, a 

dziewczęta IV miejsce poza podium. 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny - Dnia 

16.03.2017r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur 

Matematyczny. W konkursie brali udział chętni uczniowie, którzy chcieli 

sprawdzić swoja wiedzę. W tym roku konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Uczniowie z klasy IV przystąpili do konkursu w kategorii 

Maluch, zaś z klasy V i VI w kategorii Beniamin. Każdy uczestnik otrzymał 

upominek w postaci układanki-

breloczka "Magiczny sześcian".  

 Olimpiada przyrodnicza „PIONIER” - Po raz kolejny, 

nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Przyrodniczej PIONIER 2016zorganizowanej przez 

Instytut Rozwoju Edukacji z Warszawy. Odbyła się ona 

w grudniu 2016 roku. Uczestniczyło w niej dziewięcioro 

uczniów: Nadia Mazur, Roksana Zmarzły (kl.IV), Kewin 

Poguntke, Kacper Rypa. Marcel Wojciech (kl.V), Oliver 

Bauch, Szymon Kurka, Oliver Mazur, Rafał Swoboda 

(kl.VI). Uczniowie ci mogli sprawdzić swoją wiedzę 

przyrodniczą oraz porównać się z uczniami z całej Polski, 

ponieważ w olimpiadzie wzięło udział ponad 1000 

uczniów ze szkół w całym kraju. Najwięcej punktów uzyskał Rafał Swoboda. Wszyscy uzyskali 

DYPLOM UZNANIA. Cieszymy się, że uczniowie spróbowali swoich sił i sprawdzili swoją wiedzę 

przyrodniczą, która okazała się dość spora.  
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 I Dzień Wiosny - Nareszcie wiosna! Wszyscy wiemy, że 

jest to pora roku, którą zgodnie z tradycją należy przywitać w 

szczególny sposób. W tym roku przygotowania na jej przyjście 

odbywały się inaczej niż zwykle. Uczennice naszej szkoły 

spędziły ten wyjątkowy dzień w "mini spa", w którym zostały 

poddane pielęgnacyjnym zabiegom kosmetycznym i fryzjerskim. 

Zaproszone panie: Nikola Kłoskowska (kosmetolog) i Nikola 

Kazik (fryzjerka) pięknie uczesały wszystkie dziewczyny i 

pomalowały im paznokcie. Uczennice wykonały również 

kolorowe bransoletki według własnego projektu. W tym czasie 

męska część naszej szkoły dbała o zdrowie i tężyznę fizyczną. 

Odbyły się szkolne rozgrywki piłki nożnej i palanta. Później wszyscy uczniowie poszli na spacer z 

Marzanną. Dodatkową atrakcją spaceru była wiosenna sesja fotograficzna ze śmiesznymi gadżetami. Te 

niecodzienne zajęcia wszystkim przypadły do gustu.  

 Wykład o nietoperzach - 20.03.2017 r. naszą szkołę odwiedziła 

pani Magdalena Cielniak, która opowiedziała nam o swojej 

niezwykłej pasji, tzn. o nietoperzach. Przed tym wykładem 

większość z nas uważała te latające ssaki za stworzenia, przed 

którymi najlepiej uciekać. Jednak zrozumieliśmy, że nietoperze to 

zwierzęta pożyteczne dla człowieka, urocze i fascynujące, a co 

najważniejsze - to mit, że wplątują się we włosy! Dowiedzieliśmy 

się, gdzie żyją, czym się żywią i jak poruszają się nietoperze. 

Prezentacja, którą przedstawiła nam pani Magdalena, była bardzo 

ciekawa i zajmująca.  

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 

Dnia 17.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Reńskiej Wsi odbył się etap gminny Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju brali udział 

uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Naszą szkołę 

reprezentowali chłopcy z klasy VI: Oliwer Mazur, Szymon 

Kurka i Aleksander Morawiec, którzy zajęli kolejno I, II i 

III miejsce. Nasza szkoła zgarnęła całe podium, a 

uczniowie zakwalifikowali się do kolejnego etapu. 

Powiatowy etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbył się 5 

kwietnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie- Koźlu. Szóstoklasiści godnie 

reprezentowali naszą gminę i szkołę, otrzymali pamiątkowe albumy oraz dyplomy, a na zakończenie 

mieli okazję zwiedzić siedzibę straży i zobaczyć z bliska 

wszystkie znajdujące się w niej pojazdy strażaków. 

 Występ szkoły muzycznej - Dnia 23.03.2017r. w naszej 

szkole uczniowie oraz przedszkolaki uczestniczyli w 

krótkim koncercie przygotowanym przez Państwową 

Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej 

w Kędzierzynie - Koźlu. Celem występu było zachęcenie 

uczniów do zapisania się do szkoły muzycznej i 

zainteresowania się grą na instrumentach oraz samą 

muzyką. Została nam przybliżona budowa akordeonu, 
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puzonu i tuby. Zaśpiewaliśmy kilka znanych piosenek, ponieważ głos to też instrument. Występ 

wszystkim, tzn. przedszkolakom i uczniom, bardzo się podobał, co okazali gromkimi brawami. 

 Piłka nożna dziewcząt - Dnia 22.03.2017r. w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reńskiej Wsi 

odbyły się zawody sportowe w piłce halowej 

dziewcząt. Na placu boju stawiły się trzy 

dziewczęce drużyny. Nasza drużyna wystąpiła w 

składzie: Vanessa Kubiec, Fabiola Bartetzko, 

Natalia Smykała, Kamila Walczyk, Laura Biegai, 

Anna Zimnik i Nadia Mazur. Rozegrane dwa 

mecze pozwoliły nam uplasować się na II miejscu. 

Gratulujemy dziewczętom zaciętej walki i 

życzymy powodzenia na kolejnych zawodach!  

 Konkurs na okładkę zachęcającą do czytania - Na początku marca w naszej szkole miał miejsce 

konkurs czytelniczy, który polegał na wykonaniu przez uczniów okładki na książkę. Okładkę należało 

zaprojektować w taki sposób, by za pomocą słów lub 

elementów graficznych zachęcała do czytania. Uczniowie 

użyli do wykonania swoich okładek papieru, tapety i 

różnych materiałów krawieckich, a także guzików, 

cekinów, tasiemek. Prace były piękne i pomysłowe. Jury 

przyznało I miejsce Agnieszce Pankali z kl. IV, II miejsce 

– Nadii Mazur z kl. IV, a III miejsce – Kamili Walczyk z 

kl. V oraz wyróżniło Laurę Biegai oraz Viktorię Schreier. 

Wykonawcy najciekawszych okładek zostali nagrodzeni 

książkami.  

 Mistrzostwa Gminy Reńska Wieś w Piłce 

Koszykowej Chłopców - Dnia 30.03.2017 r. w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Reńskiej Wsi odbyły się 

Mistrzostwa Gminy Reńska Wieś w Piłce Koszykowej 

Chłopców. Drużynę naszej szkoły reprezentowali: Piotr 

Kuśka,Oliwer Mazur, Oliwer Bauch, Krzysztof 

Wochnik, Aleksander Morawiec i Kewin Poguntke. 

Nasza drużyna spisała się świetnie zajmując II miejsce.  

 Etap Gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017 - Dnia 

03.04.2017 r. w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Długomiłowicach odbył się etap gminny 

Ogólnopolskiego Turnieju BRD, w którym wzięli udział 

uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Naszą szkołę 

reprezentowała czteroosobowa drużyna w składzie: Oliwer 

Mazur, Oliwer Bauch, Vanessa Kubiec i Natalia 

Smykała. Uczniowie zajęli drużynowo III miejsce!  
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Wywiad-ówka,  

czyli inspirująca rozmowa 
 

W styczniu 2017 r. funkcję dyrektora naszej szkoły objęła pani 

Aleksandra Wrazidło. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z 

nową Pania Dyrektor, by dowiedzieć się, jak czuje się w nowej roli, i jakich zmian w 

szkole możemy się spodziewać. 

 
- Jak się Pani czuje w roli dyrektora? 

Pani Dyrektor: W roli dyrektora czuję się bardzo dobrze, jestem zadowolona z 

pełnienia tej funkcji.  

- Jakie trudności związane są z pracą dyrektora?  

Pani Dyrektor: Praca na tym stanowisku jest bardzo trudna, wymaga 

dużego zaangażowania, poświęcenia i dobrej organizacji swojego czasu i 

zadań. 

- Ile czasu poświęca Pani na pracę, a ile na odpoczynek? 

Pani Dyrektor: W związku z podjęciem od stycznia 2017 r. pracy na 

stanowisku dyrektora mam mało czasu na odpoczynek, ale staram się 

regenerować siły podczas weekendów.  

- Kiedy zaczęła Pani pracować w naszej szkole? 

Pani Dyrektor: Rozpoczęłam pracę w tej szkole w 2007 r. na stanowisku nauczyciela WF-u, 

techniki, gimnastyki korekcyjnej i wychowawcy klasy. W 2007 r. powstał również szkolny zespół 

taneczny, który prowadzę do dzisiaj. 

- Czy lubi Pani pracę w szkole? 

Pani Dyrektor: Oczywiście. Praca w szkole daje mi wiele satysfakcji. Bardzo lubię pracę z 

dziećmi, cieszy mnie każdy sukces moich uczniów, a dobro dziecka jest dla mnie priorytetem.  

- Jakie zmiany planuje Pani wprowadzić w szkole? 

Pani Dyrektor: Planuję wprowadzić wiele zmian, o których na razie wolałabym nie mówić, żeby 

nie zapeszyć. Różnego rodzaju zmiany będą wprowadzane stopniowo.  

- Jakie inwestycje planuje Pani w najbliższym czasie? Czy możemy się spodziewać nowych laptopów? 

Pani Dyrektor: Tak, planuję zakup nowych laptopów, które będą służyły na zajęciach 

informatyki i innych przedmiotach. 

- Od czego zależy ilość inwestycji realizowanych w szkole? 

Pani Dyrektor: Inwestycje zależą przede wszystkim od budżetu, którym dysponuje szkoła. 

- W takim razie życzymy Pani wielu sukcesów i dziękujemy za rozmowę. 
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Czy wiesz, że… - ciekawostki 

… islamie i krajach islamskich 
Symbole islamu - właściwym symbolem islamu jest szahada (wyznanie wiary) napisana 

czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle. Znacznie częściej jednak 

jako symbol islamu traktuje się półksiężyc (arab. hilal). Zasadniczo, z 

historycznego punktu widzenia jest to niewłaściwe, gdyż półksiężyc był nie 

symbolem religii, a jedynie kalifatu. W świadomości społecznej jednak, także w krajach 

muzułmańskich, to właśnie hilal awansował do roli głównego symbolu tej religii. 

Prawo głosu dla kobiet – przez stulecia kobiety w islamie były pozbawione większości praw 

obywatelskich. Od połowy XX wieku do dziś obserwować można w większości krajów 

muzułmańskich złagodzenie tradycyjnego sprzeciwu wobec prawa głosu dla kobiet w 

wyborach. W innych krajach, takich jak Iran i Liban, dzieje się przeciwnie. Trzeba 

podkreślić, że nawet w krajach, gdzie takie prawo kobiety mają, w praktyce jest ono często 

ograniczane, np. mąż może głosować w imieniu żony i innych kobiet w rodzinie. Arabia 

Saudyjska i Liban przyznają prawo głosu tylko kobietom wykształconym.  
Islam w Polsce - historia Islamu na ziemiach polskich sięga XIV w. 

Pierwszymi wyznawcami islamu byli Tatarzy polscy pochodzący pierwotnie 

ze Złotej Ordy i Krymu. Aż do XX w. byli niemalże jedyną grupą w Polsce 

wyznającą islam. Kolejną niewielką grupą byli kupcy i dyplomaci z krajów 

arabskich osiedlający się w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. Ostatnią 

większą grupą byli studenci z krajów muzułmańskich przybywających na 

studia głównie w drugiej połowie XX wieku. 

Miejsca kultu: meczet  – miejsce kultu 

muzułmańskiego. Słowo „meczet” oznacza 

dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Bogu, niezależnie od jego 

architektury. Minaret – wysoka, zwykle smukła wieża stawiana przy meczecie 

z nadwieszonym balkonem lub galeryjką, z którego muezin może nawoływać 

wiernych na modlitwę. 

Duchowni w islamie: kalif – w islamie to tytuł następców Mahometa, czyli 

przywódców muzułmańskich społeczności państwowo-religijnych zwanych 

kalifatami. Natomiast imam to osoba, która przewodniczy rytualnej modlitwie muzułmańskiej, czyli salatowi. 

Może to być osoba świecka, bądź przełożony meczetu. Muezzin to mężczyzna pięć razy dziennie wzywający z 

minaretu wiernych do modlitwy. Jest wybierany spośród mężczyzn, którzy wyróżniają się dobrym charakterem, 

a także dobrym głosem.  

„Arafatka” - właściwa nazwa tej chusty to kefija, natomiast polskie określenie pochodzi od 

nazwiska Jasera Arafata, nieżyjącego polityka i przywódcy palestyńskiego. Kwadratowa kefija 

to tradycyjne, męskie nakrycie głowy popularne w krajach arabskich. 

Turban – męskie nakrycie głowy używane często w Indiach, krajach Półwyspu Arabskiego, w 

Iranie i Afganistanie, oraz w muzułmańskich krajach Afryki m.in. w Sudanie. Turban jest 

zwijany ręcznie z tkaniny bawełnianej o długości do 4 m. Sposobu wiązania turbanu 

muzułmanie uczą się przede wszystkim od starszych. Nie ma jednej metody. Stąd różny ich 

wygląd w poszczególnych krajach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szahada
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifat
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatarzy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Orda
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Krymski
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Zaczerpnięte, wyczytane 
 

 

Dlaczego warto brać udział w przedstawieniach 

szkolnych? 

 Występ to pokonanie nieśmiałości. Jeśli jesteś nieśmiały i trzymasz się z boku, weź udział w 

przedstawieniu. 

 Gdy weźmiemy udział w przedstawieniu, przestajemy czuć się gorsi, czujemy się raźniej. 

 Przedstawienie to praktyczna nauka wystąpień publicznych, a wielu ludzi ma problem, aby wystąpić 

przed dużą grupa ludzi. 

Jak pokonać tremę? 

  Trema, a wiec strach przed występem publicznym „zjadła”, jak to się 

mówi, niejednego aktora. Dlatego lepiej zawczasu zastosować sztuczki, które 

pomogą ujarzmić Potwora Tremy! 

 SOLIDNIE SIĘ PRZYGOTUJ 

 Jeśli dobrze znasz tekst swojej roli i wiesz, że naprawdę (naprawdę!) się nie 

pomylisz, bo ćwiczyłeś ten tekst niezliczoną ilość razy-twoje szanse na 

powodzenie i występ bez stresu – rosną! 

 ĆWICZ PRZED LUSTREM 

 Wyobraź sobie, że wychodzisz przed publiczność, mówisz, oni na ciebie 

patrzą, może nawet zaśmieją się czy skomentują. Jeśli będziesz miał tę 

sytuację przećwiczoną „na sucho”, łatwiej ci będzie zmierzyć się z nią, gdy już przyjdzie do występu.  

 ZAKŁADAJ OPTYMISTYCZNY SCENARIUSZ 

 Wyobraź sobie moment, w którym wychowawczyni i dyrekcja szkoły gratulują ci. Jeśli umysł chce ci spłatać 

figla i podsuwa sceny porażki (np. na środku sceny niechcący upuszczasz rekwizyt) i wszyscy się z ciebie 

śmieją - szybko odsuń je od siebie. To tylko strach, a on ma wielkie oczy. Rzeczywistość będzie inna. W 

końcu jesteś przygotowany, prawda? 

 W DNIU WYSTĘPU, O ILE OKOLICZNOŚCI NA TO POZWALAJĄ, DOBRZE SIĘ WYŚPIJ I WYBIERZ 

NA SPACER - dotleniony i wypoczęty mózg jest spokojniejszy 

 KIEDY NADEJDZIE TWOJA KOLEJ, WEŹ TRZY GŁĘBOKIE WDECHY (CICHE!) I… RÓB SWOJE.  

 W końcu do tej chwili długo się przygotowywałeś - musi być dobrze! 

 JEŚLI ONIEŚMIELA CIĘ WIDOK TŁUMU, SKUP WZROK NA JEDNEJ OSOBIE NA SALI (najlepiej 

siedzącej, np. w pierwszym rzędzie i o życzliwej twarzy). Wyobraź sobie, że mówisz tylko do niej. 

    Koszty  

Jak wszystko, udział w szkolnym przedstawieniu niesie ze 

sobą pewne koszty (choć niekoniecznie są to koszty 

materialne). Trzeba poświęcić czas (próba jest czasami 

między lekcjami, czasami po nich), opanować tremę, zrobić 

dekoracje, wymyślić przebranie, poświęcić dodatkowy 

wieczór czy nawet kilka wieczorów na nauczenie się być 

może długo tekstu na pamięć… Mimo wszystko uważamy, 

że WARTO!                     Na podstawie artykułu z czasopisma „Victor Junior”
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W poWIĘKSZeniu        nr 2/2017 
 

 

 
10 

poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 

KONKURS 

Rozwiąż rebusy i wyjaśnij pisemnie te pojęcia, a następnie 

zgłoś się do p. Karoliny Nykiel – twój trud zostanie 

nagrodzony! 

 

Znany piosenkarz siada na fotelu dentystycznym. 

Dentysta mówi: 

-Proszę otworzyć usta  

-Za darmo!? Ja za samo otwarcie ust podczas koncertu dostaję 

40 000!!  
 

-Jakie jest największe marzenie 

ślimaka? 

-Dostać mandat za 

przekroczenie 

prędkości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze talenty pod lupą 
 

 
Przeczytaj zamieszczone poniżej 

„zmiksowane baśnie”, a następnie wypisz 

postacie, motywy i przedmioty ze wskazaniem 

baśni, z której pochodzi dany element. Na 

rozwiązane zadania czekamy do 28.04.2017r.       

Dla uczestników przewidujemy ciekawe nagrody!!! 

Dawno, dawno temu za górami, za lasami w maleńkiej chatce z piernika żyła sobie piękna i dobra 

dziewczyna. Była pracowita i lubiła porządek, lecz częste przebywanie w kuchni i pieczenie pierników 

sprawiało, że wciąż była brudna. Z tego powodu złośliwi sąsiedzi nazywali ją Kopciuszkiem. 

 Kopciuszek z powodu swojego złotego serca miał wielu przyjaciół: siedmiu zabawnych krasnoludków 

mieszkających w wysokiej wierzy z długowłosą Roszpunką, dwunastu braci, którzy lubili siedzieć przy ognisku oraz 

dobrą wróżkę. Jednak nie wszyscy byli jej życzliwi. Pewnego dnia w domu Kopciuszka pojawiła się jej sąsiadka - młoda 

dziewczyna, która zwykle chodziła w pięknej czerwonej pelerynce z koszyczkiem w ręce. 

- Witaj, Czerwony Kapturku – zagadnął wesoło Kopciuszek – co cię do mnie sprowadza? 

- Właśnie wracam od babci i pomyślałam, że cię odwiedzę – odpowiedziała sąsiadka – przyniosłam ci coś wspaniałego. 

I mówiąc to, wyciągnęła z kieszeni małe zielone ziarnko. 

- Jeśli położysz to ziarnko pod materace, na których śpisz – powiedziała – przyśni ci się coś niezwykłego. 

- Ach, dziękuję, Kapturku – zawołał podekscytowany Kopciuszek – jesteś dla mnie taka miła.  
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- To drobiazg. Niestety muszę już iść, słyszę, że mama mnie woła – rzekła dziewczyna i prędko się oddaliła – Ha, ha, ha. 

Kopciuszek już nigdy się nie obudzi. Wtedy już nikt nie będzie miał wątpliwości, kto jest najpiękniejszy – mówiła do 

siebie, skręcając w stronę domu. 

Nieświadomy podstępu Kopciuszek włożył ziarnko pod materace, wygodnie ułożył sobie poduszkę i zapadł w długi, 

bardzo długi sen. Przyjaciele przez tydzień zbierali się wokół jego łóżka z nadzieją, że może się przebudzi, ale powoli 

tracili wiarę, że to możliwe. Smutek zapanował w całej okolicy.  

Pewnego dnia przejeżdżał tamtędy młody książę i bardzo się zdziwił, widząc wszędzie zapłakane twarze. Kiedy 

przyjaciele Kopciuszka opowiedzieli mu o niewyjaśnionym długotrwałym śnie dziewczyny, książę poprosił, by 

pozwolono mu wejść do jej sypialni. Wszyscy ze zdziwieniem patrzyli, jak młodzieniec szuka czegoś między 

materacami, zamiast przyglądać się lezącej piękności. Nagle wykrzyknął: 

- Mam! Wiedziałem, że to ona, tylko ona ma taką moc. Skradziono mi ją tydzień, a ja wszędzie jej szukałem – i 

wyciągnął spod materaca rękę, na której leżało małe ziarenko – oto moja czarodziejska fasola – wyjaśnił wszystkim. I 

właśnie w tym momencie Kopciuszek się przebudził.  

Kiedy spojrzenia dziewczyny i księcia Jasia spotkały się, stało się jasne, że młodzieniec znalazł nie tylko 

zaginioną czarodziejską fasolę, lecz skarb o wiele cenniejszy. Ślub Kopciuszka i księcia odbył się parę tygodni później, a 

zakochani zamieszkali w pięknym pałacu.       

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Z siedmioma górami i siedmioma lasami w czasach bardzo odległych we wspaniałym zamku żyła sobie kobieta o 

cerze białej jak śnieg, włosach czarnych jak węgiel i ustach czerwonych jak krew. Powszechny podziw budziła jej uroda 

oraz mądrość, ponieważ bardzo dobrze wychowywała dwójkę swych dzieci – Jasia i Małgosię, którzy wyrośli na 

pomocnych i szlachetnych ludzi.  

Lecz pewnej zimy kobieta ciężko zachorowała. 

- Nie ma innej rady, Małgosiu. Muszę wyruszyć w świat, by odnaleźć kwiat paproci, inaczej nasza mama umrze – 

smutnym głosem oznajmił Jaś. 

- Tak bardzo się boję, że możesz nie wrócić z tej wyprawy, ale masz rację, że musimy spróbować wszystkiego – 

odpowiedziała mu siostra i już następnego dnia machała bratu na pożegnanie z okna. 

Dzielny Jaś przez wiele dni jeździł po świecie i szukał leczniczego kwiatu. W końcu zatrzymał się na małej polance w 

środku wielkiego lasu. W oddali zobaczył małą zniszczoną chatkę. Gdy podszedł bliżej, dostrzegł, że pod domkiem na 

drewnianej ławie siedzi staruszka i ciężko pracuje, oddzielając ziarna maku od piasku. Wiedział, że musi się spieszyć, by 

jak najszybciej znaleźć lekarstwo dla mamy. I już chciał oddalić się z tego miejsca, gdy przypomniał sobie słowa matki, 

że zawsze należy pomagać potrzebującym i myśleć o innych, a nie tylko o sobie. Zbliżył się do staruszki i zaproponował: 

- Może mógłbym pani pomóc?  

- Bardzo chętnie skorzystam z twojej pomocy – odpowiedziała zmęczonym głosem staruszka. 

Jaś pilnie pracował, a że był młody i zwinny, po godzinie praca została skończona. 

- Dziękuję ci, młody człowieku. Jak mogę ci się odwdzięczyć? – zapytała zadowolona staruszka. 

- Cieszę się, że pani pomogłem. Dziękuję. Niestety, nie może mi pani pomóc odnaleźć tego, czego szukam, a niczego 

innego nie potrzebuję – odrzekł Jaś. Lecz wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Staruszka zamieniła się we wróżkę o 

pięknej twarzy i różowych włosach. 

- Mylisz się, doskonale wiem, czego szukasz – powiedziała do zdumionego chłopca z łagodnym uśmiechem -  kwiat 

paproci może odnaleźć tylko ten, kto ma dobre, szlachetne serce. Ty wykazałeś się nim, ponieważ nie przeszedłeś 

obojętnie obok osoby, która potrzebowała pomocy. Dlatego zaprowadzę cię do miejsca, w którym rośnie ta niezwykła 

roślina. Podążaj za mną. 

 Jaś długo szedł za wróżką w głąb lasu, w końcu zrobiło się ciemno. Nagle wróżka zatrzymała się. 

- Rozejrzyj się, to miejsce to serce lasu, tutaj znajdziesz kwiat paproci – powiedziała. I rzeczywiście, niedaleko coś 

świeciło dziwnym błękitnym blaskiem. Gdy podeszli bliżej, zobaczyli cudowny, wielki kwiat. 

- Nie wiem, jak ci dziękować – powiedział Jaś ze wzruszeniem. 

- Nie dziękuj mnie, lecz swojej matce, która tak dobrze cię wychowała – odrzekła wróżka – lecz musisz się spieszyć, 

gdyż jest z niż coraz gorzej.  

Wróżka podarowała Jasiowi siedmiomilowe buty, by jak najszybciej dotarł do zamku, w którym leżała jego chora mama. 

Gdy dotarł na miejsce, Małgosia szybko przygotowała napar z cudownego kwiatu i podała mamie.        Zdumione dzieci 

obserwowały, jak z minuty na minutę chora nabiera kolorów i wraca do zdrowia. Po tych chwilach próby dzieci wraz z 

mamą przeżyły jeszcze wiele szczęśliwych dni. 

Powyższe „zmiksowane baśnie” to prace autorstwa uczniów klasy IV 


