
 
 

 
Pisemko uczniów klas młodszych                                            kwiecień  2016r. 

 
W kwietniowym numerze m.in.: 

       ● To i owo o zwierzętach       ● Wiosenny przepis na szczęście     ●   Kącik czytelnika 
● Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci     ● Światowy Dzień Ziemi 

 



 
Z życia szkoły... 

W marcu, tuż przed świąteczną przerwą klasa IIIa wraz z siostrą Damianą 
i wychowawczynią, panią Różą Szabat zaprosiła społeczność szkoły na 
wielkanocne przedstawienie. Uczniowie przygotowali sztukę pt. „Jest taki kwiat”, 
wcielając się w role niczym zawodowi aktorzy. Oto krótka prezentacja zdjęć 
z tego wydarzenia.  

 

 
 

Kolejny już raz uczniowie klas III naszej szkoły mogli spróbować 
swoich sił w konkursie matematycznym „MiMak”. Zadania 
konkursowe nie były łatwe, ale w tym roku wyjątkowo duża 
liczba uczestników zakwalifikowała się do kolejnego etapu. 

Redakcja „Brzdąca” serdecznie gratuluje wspaniałym 
matematykom i życzy dalszych sukcesów!!! 

 
Bukiet żonkili dla Igi! 

Nasza społeczność szkolna włączyła się w pomoc Idze, małej dziewczynce chorej na padaczkę 

lekooporną. Nauczyciele świetlicy szkolnej wspólnie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej wykonali 

piękne bibułkowe i papierowe żonkile oraz pisanki wielkanocne. Przekazano je na Kiermasz Wielkanocny, 

który odbył się przed kościołem pw. WNMP w Biłgoraju. Idze życzymy promiennego uśmiechu 

i wytrwałości w dochodzeniu do zdrowia!!! 

 



 

 

KĄCIK UCZNIA 

Tu prezentowane są najciekawsze prace naszych 

uczniów. Dziś jest to praca domowa Julii Kołtyś 

z klasy IIc oraz Kuby Furmanka z klasy IIa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POŁAM JĘZYK!  
 

Kurkiem kranu kręci 
kruk, kroplą tranu 

brudząc bruk,  
   a przy kranie, robiąc pranie, królik gra 
na fortepianie. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Napisz, jak rozumiesz słowa „Prawdziwa 

przyjaźń to skarb ”. 

Prawdziwa przyjaźń polega na 

zaufaniu i szczerości. Wspaniale jest 

mieć przyjaciela, z którym jest milo 

spędzać   czas, dzielić z nim dobre 

i złe chwile. Prawdziwi przyjaciele 

to ludzie, którzy podają Ci paczkę 

chusteczek gdy płaczesz i o każdej 

porze dnia i nocy wpuszczają cię 

do swojego domu. 

Kuba 

„Zima jest super!” 

Na dworze zima i spadł już śnieg. 

Zakładam kurtkę i dalej bieg. 

Mówię do brata- chodź się bawimy! 

Trzeba korzystać z uroków zimy! 

Bierzemy sanki- górka jest blisko 

Kocham tę zimę, bo jest tak ślisko. 

Mimo, że pada i śnieżek prószy 

Mimo, że marzną noski i uszy, 

Że niewygodna kurtka puchowa. 

Dla nas jest super pora zimowa! 

Julia 

GRA SŁÓW 

Ala ma kota, a sierotka Marysia… 

Ala ma kota, a sierotka ma rysia. 



 

TO I OWO O ZWIERZĘTACH! 

 
Witam Was bardzo 
serdecznie. Jestem 
żółwiem sępim – 

jednym z 
najniebezpieczniejszych 

żółwi świata. 
Żyję w wodach słodkich. 
Mierzę do 1metra 
długości i ważę aż 90 
kilogramów. Odżywiam 
się rybami, wodnymi 
owadami, mięczakami, 
wężami i innymi 
żółwiami. 

Poruszam się na czterech nogach. Mam język, który wyglądem przypomina robaka. Służy 
on do wabienia ryb. Jest on silnie umięśniony. Moje szczęki zakończone są ostrym 
dziobem, którego używam do atakowania ofiary. Można mnie hodować, ale w niewoli żyję 
do 70 lat. Występuję na terenie Ameryki Północnej. Jestem uznawany za gatunek 
niebezpieczny dla ludzi. W projekcie Rozporządzenia Gatunki niebezpieczne dla zdrowia 
i życia ludzi, mam kategorię II. Gdy tylko przepisy wejdą w życie, będzie potrzebna zgoda 
na hodowanie mnie w domowych warunkach, którą może wydać Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jestem typem leniucha i podczas 
polowania leżę nieruchomo na dnie, zagrzebany w mule. Mój pancerz pokrywają glony. W 
ten sposób jestem dobrze zamaskowany i zlewam się z otoczeniem. Otwieram dziób i 
poruszam mięsistym wyrostkiem, który szybko czerwienieje. Jeśli ryba nie zauważy 
przynęty, to powoli odwracam w jej stronę głowę i szybciej poruszam wabikiem. Czekam, 
aż ryba sama wpadnie mi do paszczy. To mój tajemny sposób na zdobycie pożywiania.  
Ostrzegam – jestem niebezpieczny i agresywny! Choć raczej nie jestem w stanie zabić 
człowieka to jednak palce bez problemu jestem w stanie odciąć twardymi i bardzo ostrymi 
szczękami. Siła nacisku moich szczęk jest jedną z największych wśród kręgowców. 
Trzymajcie się! Może kiedyś mnie zobaczycie podczas jakiejś dalekiej podróży lub w zoo? 
 

Zapytaliśmy naszych kolegów… 
Za co lubisz wiosnę? 

Bo jest ciepło,   Bo są święta Wielkanocne,   Bo jest dłuższy dzień, 

Mogę chodzić na „Orlik”,  Na wiosnę jest fajnie , 

Bo mogę przyjeżdżać rowerem do szkoły, Już niedługo wakacje, 

Nie trzeba nosić ciepłych czapek i kurtek 

 



 

Oto pomysły na ciekawie 

posiłki nie tylko dla 

dzieci. Będą one ozdobą 

każdego stołu!!! 
 

Wesołe  Śniadanie 

 

Składniki: 

kilka plastrów żółtego sera z dziurami,  pomidorki 

koktajlowe żółte, kilka rzodkiewek, oliwki czarne, 

masło, sałata zielona, jajka, ogórek zielony 
 

Sposób przygotowania: 

Jajka gotujemy na twardo.  Z twarożku formujemy rybkę. Rzodkiewkę kroimy na plasterki i 

układamy na twarożku robiąc łuski, z ogórka robimy ogonek i płetwy rybce. Z jajek robimy 

myszki.  Na kromce chleba układamy ser żółty na którym z żółtych pomidorków 

koktajlowych i czarnych oliwek robimy pszczółki. 

 
Egzotyczny talerz 

 
Banana obrać i pokroić w plasterki. Ułożyć na wzór 
drzewa. Kiwi obrać ze skórki, pokroić w plasterki, 
przeciąć na pół - ułożyć na wzór korony Drzewa. Z 

obranej marchewki wyciąć słońce. Pomarańcze 
dokładnie umyć i pokroić w ćwiartki. Ułożyć na wzór 

lądu. 
 

 

Kefirowe racuszki z jabłkami 
 

 

  

 

 

 

Wykonanie: 

■ Żółtka oddzielić od białek. Mąkę wymieszać z 

proszkiem do pieczenia. Wbić żółtka, wlać kefir. Wymieszać. Wstawić do lodówki. 

■ Rodzynki opłukać, osuszyć i odstawić. Jabłka obrać, poszatkować. Dodać do ciasta. Białka ubić z dużą 

szczyptą soli. Pianę połączyć z ciastem. Na końcu dodać osączone rodzynki. 

■ Na patelni rozgrzać tłuszcz. Łyżką kłaść na nim ciasto, formując średniej wielkości placki. Smażyć z obu 

stron na złoty kolor. Ciepłe placki posypać cukrem pudrem. 

●2 jajka,  ● 2 szklanki mąki 

● łyżeczka proszku do pieczenia 

● 2 szklanki kefiru, ● garść rodzynek 

● 2–3 jabłka  ● tłuszcz do smażenia,  ● 

cukier puder do dekoracji,   ● sól 

 



 

 

-Dlaczego słoń ma czerwone oczy? 
-???? 
-Żeby mógl się schować w jarzębinie.  
A widziałeś kiedyś słonia w jarzębinie? 
- Nie 
- No widzisz jak się dobrze zamaskował. 

 

- Jaka jest różnica między słoniem a fortepianem? 
- ??? 

- Fortepian można zasłonić a słonia nie można zafortepianić 

                                                                   
 

 

WIOSENNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE 

Wiosna to szczególny czas… Po długiej, smutnej i szarej zimie z 

radością czekamy na wydłużający się dzień, na pierwsze kwiaty w 

ogrodzie, ptasie trele… Co zrobić, aby znaleźć wiosną szczęście? Oto 

kilka wesołych rad zebranych wśród uczniów naszej szkoły- szczęście 

jest w nas, wystarczy tylko odrobina chęci… 

 

Często uśmiechaj się do innych!                                             Dobrze myśl o innych ludziach! 

                        (Ania)                                                                                                        (Filip) 

                  Bądź optymistycznym człowiekiem!                              Pamiętaj, że nikt nie jest idealny! 

                                 (Karol)                                                                                             (Emilka) 

                    Zarażaj innych ludzi mieszanką humoru!  

                                                     (Gabrysia)                                    Pomagaj tym, którzy mają problemy                                               

(Kuba) 

Trzy uśmiechy zmieszaj z jednym dobrym słowem! 

                                                          (Julka)   

Nie mów źle o innych ludziach!                                 Załóż od czasu do czasu różowe okulary! 

                                        (Szymon)                                                                                                                  (Alicja)    

 

 

 

 

-Co to jest para wodna? 
-Dwie rybki! 

 

-Gdzie twoja skorupka? pyta 
żółw młodego żółwika 

bez pancerza. 
- Zwiałem z domu! 

 



CIEKAWOSTKI O KOTACH 
 

- Kąt widzenia kociego wzroku sięga 265 stopni i pozwala 

widzieć wyraźnie nawet obiekty oddalone o 36 metrów. 

 - Aoshima, to japońska wyspa, na której kotów jest aż sześć 

razy więcej niż ludzi. Czworonogi zostały sprowadzone tam 

w celu walki z gryzoniami, ale bardzo szybko ich populacja wymknęła się spod kontroli. 

Obecnie wyspę zamieszkuje 22 ludzi, i około 120 kotów. Byłoby co głaskać.  

- Tylne pazurki kotów są znaczniej mniej ostre niż przednie, bo nie chowają się przy 

chodzeniu i dlatego ścierają się znacznie szybciej.  

- Gdy kot skacze, poduszeczki znajdujące się na jego łapach działają przy lądowaniu jak 

amortyzatory.  

 
Oto lista książek, których bohaterami są koty- 

zachęcamy do czytania!!! 

„Gdzie jest Rudek?” – Holly Webb 

„Kocie historie” – Tomasz Trojanowski 

„Kto pokocha Psotkę?” – Holly Webb 

„Magiczny kotek” - Sue Bentley 

„Oszaleć można z tymi kotami” – Andrzej Grabowski 

„Przygody Filonka Bezogonka” – Gosta Knutsson 

„Puch – kot nad koty” – Jan Grabowski 

„Zagubiona w śniegu” – Holly Webb i inne 

 
 



 

2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  

Dlaczego właśnie wtedy?  

Nasi redakcyjni pomocnicy postanowili poszukać wyjaśnienia tej zagadki.  

Okazuje się że 2 kwietnia to  urodziny jednego z najsławniejszych baśniopisarzy na 

świecie - Hansa Christiana Andersena.  

Redakcja „Brzdąca” udała się do szkolnej biblioteki, gdzie przeprowadzony został 

wywiad z nauczycielem- bibliotekarzem Panią Ewą Stasiewicz.  

Zapraszamy do lektury! 

 Czy uczniowie często odwiedzają bibliotekę szkolną? 

Najczęstszymi gośćmi w bibliotece są uczniowie klas I-III. Muszę przyznać, że uczniowie 

starszych klas rzadziej tu zaglądają. 

 Jakie książki najczęściej wypożyczają maluchy? 

Najmłodsi sięgają po bajki, baśnie, opowiadania dla dzieci. Dużą popularnością cieszą 

się serie książek o zwierzętach. Starsi wypożyczają głównie lektury szkolne. 

 Czy dużo uczniów czyta książki inne niż lektury? 

Wielu uczniów czyta książki. W I semestrze uczniowie z klasy IIa wypożyczyli najwięcej 

książek ze wszystkich klas szkolnych, średnia na ucznia 

wyniosła ponad 12 książek! Bardzo mnie to cieszy, gdyż 

czytanie wspomaga wszechstronny rozwój dzieci.  

 Jakie tytuły są najpopularniejsze? 

Najpopularniejsze w ostatnim czasie są  książki 

Grzegorza Kasdepke, „Koszmarny Karolek”, „Zuźka 

Zołzik” oraz seria Holly Webb „Zaopiekuj się mną”. Te 

książki cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród 

uczniów naszej szkoły.  

 Czy uczniowie korzystają z pozostałych zasobów 



bibliotecznych? 

Tak, wyszukują informacje w encyklopediach, słownikach. Często proszą o albumy 

tematyczne, które wykorzystują do przygotowania prac domowych, opracowania 

projektów edukacyjnych. Również nauczyciele wypożyczają książki: encyklopedie, 

słowniki, zbiory poezji, którymi wzbogacają swoje lekcje. 

 Czy lubi Pani swoją pracę? 

Tak, praca nauczyciela bibliotekarza jest przyjemna i lubię ją, ale lepiej czuję się w sali 

lekcyjnej.  

 Na czym polega praca nauczyciela bibliotekarza? 

Praca w bibliotece jest ciekawa i różnorodna. Moim zadaniem jest zachęcanie uczniów do 

czytania, pomagam w wyborze książek. Często organizuję konkursy i projekty czytelnicze. 

Oprócz tego dbam o porządek wśród książek na półkach.  Pilnuję, aby każda była 

obłożona, posiadała specjalną kartę biblioteczną i nadaję im numery. Ponadto 

wypożyczam podręczniki dla uczniów z klas I i II. 

 Czy czyta Pani książki? 

Uwielbiam czytać i staram się to robić jak najczęściej, jednak mam mało czasu to hobby. 

Zaległości czytelnicze nadrabiam w wakacje.  

 Czy będąc uczennicą czytała Pani książki? 

Kiedy byłam uczennicą czytanie nie było moją pasją. Jednak zawsze czytałam zadane 

lektury szkolne i lubiłam to robić. Zamiłowanie do książek odkryłam w sobie z życiu 

dorosłym. 

  Jaka jest Pani ulubiona książka z tego okresu? 

Najbardziej zapadła mi w pamięci książka „W pustyni i w puszczy”, która wtedy była 

obowiązkową lekturą szkolną. Do dziś zachęcam wszystkich do jej przeczytania, gdyż jest 

ponadczasowa. 

 

 

 

Dziękujemy za 

rozmowę i 

życzymy 

sukcesów w 

pracy 

zawodowej!!! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze o Przyrodzie…           

 
 

                          
 

Za wiosnę 

 

Za wiosnę lato jesień deszcze i zimę  
za to co sie nie udało  
za rozpacz w kratkę  

za dziwaczka co zakwita kiedy leje  
za to ze roże Śmieja sie kolcami  

za to ze sie marszczy  
najpierw ciało potem rozum a na końcu serce  

za to ze po Annie Jagiellonce  
został tylko jeden kubek  

za postęp i każda nowość  
co sie starzeje jak babcia  

za miłość niewzajemna za nic  
Bóg zapłać 

 
 

Świat 

Bóg się ukrył dlatego by świat było widać  

gdyby się ukazał to sam byłby tylko 

kto by śmiał przy nim zauważyć mrówkę 

piękną złą osę zabieganą w kółko 

zielonego kaczora z żółtymi nogami 

czajkę składającą cztery jajka na krzyż 

kuliste oczy ważki i fasolę w strąkach 

matkę naszą przy stole która tak niedawno 

za długie śmieszne ucho podnosiła kubek 

jodłę co nie zrzuca szyszki tylko łuski 

cierpienie i rozkosz oba źródła wiedzy 

tajemnice nie mniejsze ale zawsze różne 

kamienie co podróżnym wskazują kierunek 

 

miłość której nie widać 

nie zasłania sobą 

(ks. Jan Twardowski)              

                                        

 

 

Jest w Polsce sześć pór roku 
chyba więcej nie ma 
przedwiośnie 
wiosna 
lato 
dwie jesienie 
jedna ze złotem ucieka 
w drugiej kalosz przecieka 

i zima 



 

 
 

Każda półkula mózgu człowieka przystosowana jest do pełnienia innych funkcji.         

Nie tylko lewa półkula odpowiada za kontrolę prawej strony ciała i odwrotnie, ale także 

każda półkula kontroluje różne procesy poznawcze .  

Mózg ludzki stanowi część ośrodkowego układu nerwowego. Jego główną funkcją jest 

sterowanie wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie. Dzięki niemu człowiek jest w 

stanie odbierać bodźce, gromadzić i przetwarzać informacje oraz kontrolować procesy 

zachodzące w organizmie. Mózg nie jest symetryczny. Każda z półkul posiada własne większe 

lub mniejsze predyspozycje do wykonywania określonych zadań. Badania wykazują, że każda 

półkula specjalizuje się w pewnych funkcjach, wykonując je szybciej, sprawniej lub lepiej niż 

półkula przeciwległa, ale obie półkule muszą ściśle ze sobą współpracować i pozostawać 

w bezustannej komunikacji. 

 

 



 

22 KWIETNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi (ang. Earth 
Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to największe 
święto ekologiczne obchodzone w 192 krajach 

świata.  

W tym dniu setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. 
Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, 

zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.  

 

W Polsce obchody Dnia Ziemi zapoczątkowane zostały w 1990 roku (na świecie  - w 1970 roku).  

Celem obchodów Święta Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie 

i budowanie zbiorowej odpowiedzialności za planetę. Rokrocznie wiosną wszystkie uczelnie, 

szkoły, przedszkola, stowarzyszenia ekologiczne, towarzystwa przyjaciół przyrody i zwierząt oraz 

lokalne urzędy organizują festyny plenerowe, konkursy, wystawy, akcje sprzątania ziemi czy 

zbiórki odpadów połączone z sadzeniem drzewek. Krótko mówiąc odbywa się szereg inicjatyw 

promujących ideę ochrony środowiska. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje zajmujące się 

odzyskiem surowców będą promować postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim 

segregację śmieci. W Polsce akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia 

i ponownym odzysku cennych surowców. 

Chrońmy nasze środowisko  

Obchody Dnia Ziemi obejmują: jeden dzień imprez i kilkudniowe akcje poprzedzające święto. 

Tymczasem, w pozostałe dni roku jakoś nieszczególnie dbamy o ład naszej planety. Mimo 

wprowadzonych w całym kraju obowiązkowych opłat za wywóz odpadów komunalnych, nadal w 

lasach i na obrzeżach miast napotykamy nielegalne wysypiska 

śmieci. Nierzadko znajdujemy w lesie plastikowe opakowania czy 

opony. Okres rozkładu jednej foliowej torby wynosi od 100 do 

400 lat, a plastikowej butelki - 500 lat.  

Podobno wszyscy lubimy ład i porządek. Dołóżmy więc starań, 

by widoki przedstawione na załączonej fotografii nie powtarzały 

się w przyszłości.  

Chrońmy nasze środowisko! 



 

POLSKIE PRZYSŁOWIA NA 

KWIECIEŃ 

1. Pogody kwietniowe - słoty 

majowe. 

2. Ciepły kwiecień, mokry maj, 

będzie żytko jako gaj. 

3. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

4. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

6. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

8. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 

 

KWIETNIOWE KARTKI Z KALENDARZA 

1 PRIMA APRILIS 

2 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI 

5 DZIEŃ LEŚNIKA I DRZEWIARZA 

7 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

10 DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA 

11 DZIEŃ RADIA 

12 DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI 

14 DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH 

18 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW 

22 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMII 

23 ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

24 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI MŁODZIEŻY 

25 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SEKRETARKI 

27 ŚWIATOWY DZIEŃ GRAFIKA 

29 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 
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