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JUBILEUSZ 55-LECIA SZKOŁY 

Dnia 26.09.2017r. w Szkole Podstawowej nr 16 odbyły się uroczyste obchody  
55-lecia szkoły. Jubileusz rozpoczął się o godz. 1100 mszą świętą w kościele p.w. św. Judy 
Tadeusza, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba Biskup 
Rzeszowski. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy, idąc wraz z pocztem sztandarowym, przybyli 
do szkoły. O godzinie 1215 rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Mieliśmy zaszczyt gościć 
m.in. Księdza Biskupa Jana Wątrobę, pana wiceprezydenta Henryka Wolickiego w imieniu 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, Radnych Miasta Rzeszowa, panią Marię 
Warchoł, pana Mirosława Kwaśniaka, pana Witolda Walawendera, absolwenta SP 16, pana 
Grzegorza Moskala, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Księdza Prałata Józefa 
Stanowskiego, proboszcza parafii p.w. św. Judy Tadeusza, Księdza Prałata Stanisława 
Tomkowicza, seniora parafii p.w. św. Judy Tadeusza, panią Bogusławę Budę, przewodniczącą 
Związku „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, panią Beatę Ratajczak, 
wiceprezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, dyrektorów szkół  
i przedszkoli, panią Joannę Krzyżanek, autorkę bestselerowych książek dla dzieci, przyjaciela 
szkoły, przedstawicieli: Spółdzielczej Rady Nadzorczej, Administracji Osiedla Kmity, 
Samorządowej i Spółdzielczej Rady Osiedla Kmity. Na uroczystości byli obecni również 
absolwenci szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. 

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor Dorota 
Rząsa serdecznie powitała dostojnych gości, absolwentów szkoły, byłych pracowników, 
nauczycieli, rodziców i uczniów przybyłych na Jubileusz 55-lecia szkoły. W swoim wystąpieniu 
oznajmiła, że Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają 
w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. 
Powiedziała również, iż dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą 
szkoły - nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.  
Z okazji jubileuszu uhonorowano również nauczycieli: Danutę Snelę, Magdalenę Lubas, Urszulę 
Sienko, Izabelę Marczydło, Grażynę Skawinę, Bożenę Kuśnierz za wieloletnią, wzorową pracę na 
rzecz szkoły, a pani Małgorzata Korczykowska otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
Podczas części artystycznej zebrani w sali gimnastycznej mogli usłyszeć wiersz „Szkolna chwila”, 
napisany specjalnie na jubileusz przez panią Agnieszkę Małecką-Szymańską, wysłuchać krótkiej 
historii szkoły przygotowanej przez panią Magdalenę Lubas, obejrzeć tańce w wykonaniu uczniów 
SP 16 i posłuchać pięknych piosenek chóru „Szesnastka” prowadzonego przez panią Ewę 
Drewniak. Goście mieli też okazję podziwiać występy dwóch solistek przygotowanych przez panią 
Annę Czenczek: Adrianny Rząsy-absolwentki szkoły w piosence„ Boję się” z musicalu Romeo  
i Julia oraz Katarzyny Stańko-uczennicy klasy 7a w piosence „Wznieś serce”. Pozostałą część 



wspaniałej oprawy artystycznej jubileuszu dopełniły: pokaz mody szkolnej na przestrzeni 55 lat, 
przygotowany przez panie anglistki oraz inscenizacja przygotowana przez panie uczące języka 
polskiego pt. „ Jeden dzień z życia ucznia” wraz z kółkiem z fizyki i doświadczeniami wykonanymi 
przez panów: Tomasza Madeja i Pawła Kocurka. 

 

 

Na koniec części oficjalnej w oprawie 
sztucznych ogni na salę wjechał jubileuszowy 
tort, o pokrojenie pierwszego kawałka została 
poproszona pani dyrektor i wszyscy odśpiewali 
urodzinowe „Sto lat!”. Przybyli na uroczystość, 
zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, 
wpisania się do księgi pamiątkowej  
i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność 
prac i filmu o szkole. Szczególnym 
powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły 
się pamiątkowe kroniki. Dzieci mogły 
skorzystać z zabaw w wesołym miasteczku, 
dmuchanych zjeżdżalni i zamku oraz trampoliny rozłożonych specjalnie z okazji jubileuszu na 
szkolnym podwórku oraz gier z harcerzami z drużyny „16”. 

  

 

 

 



Poczytajki mają 5 lat! 
             
           28 września odbyły się jubileuszowe 
Poczytajki. Pani Małgorzata Korczykowska, pani 
Krystyna Pokrywka i pani Aldona Akwarska- 
Stanisz czytają dzieciom wartościową literaturę 
od 5 lat. Gościem specjalnym spotkania był pani 
Joanna Krzyżanek, bardzo znana pisarka książek 
dla dzieci. Autorka zaprezentowała swoją książkę 
„Zdrowa Kuchnia Lamelii Szczęśliwej”.  
           W drugiej części spotkania pani Joanna 
przeprowadziła pyszne i słodkie warsztaty 
kulinarne. Uczniowie wykonali miseczki i kubeczki 
z wafelków, które wypełnili owocami. Na 
spotkanie przybyło 40 dzieci.  
          To był wspaniały jubileusz!  
 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 
 

           Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października w rocznicę powstania w roku 
1773 pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - Komisji Edukacji Narodowej, która zajęła się 
reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Z okazji zbliżającego się święta, 12 października 2017 r.,  
w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła się ona wprowadzeniem sztandaru  
i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Dorota Rząsa podziękowała 
nauczycielom i wszystkim pracownikom za pełną zaangażowania pracę z dziećmi i złożyła 
serdeczne życzenia.  
           W części artystycznej uczniowie klasy 3a i 3b, przygotowani przez panie: Danutę Snelę 
oraz Agatę Forystek, wierszem wyrazili słowa uznania dla pracy pedagogów. Towarzyszył im chór 
szkolny pod kierunkiem pani Ewy Drewniak. Dużymi brawami nagrodzono też występy taneczne 
uczniów klasy 6b, 6c oraz 4d. Pokazy zostały przygotowane przez panie: Ewę Drewniak oraz 
Annę Proksę- Lenart.  
 
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 

            10.10.2017r. odbyła się krótka 
autoprezentacja kandydatów na 
przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.  
Kandydaci, wraz ze swoim sztabem 
wyborczym, prezentowali swój program na 
forum szkoły. Zawierał on ciekawe 
przedsięwzięcia, nowe propozycje, innowacje 
oraz zmiany, które chcieliby wprowadzić w 
życie społeczności uczniowskiej.  
13.10.2017r. odbyły się wybory. Każdy uczeń, 
nauczyciel i dyrekcja, mogli oddać głos na 
swojego kandydata. Komisja uczniowska 
przeliczyła głosy i ogłoszono wyniki. 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 
w roku szkolnym 2017/2018 została Dominika 
Rechtoń z klasy 7c, na zastępcę wybrano 
Aleksandrę Hadam z klasy 6b.  
Gratulacje! 
 

  



Otrzęsiny klas 4 
 

           11.10.2017r. odbyła się dyskoteka  
z okazji Dnia Chłopaka połączona z otrzęsinami 
klas 4. Otrzęsiny rozpoczęły się o godzinie 
16:30 i prowadzone były przez przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani 
Moniki Szaro. Przygotowano wiele zabawnych 
konkurencji, którym uczniowie klas 4 starali się 
sprostać, by móc wstąpić w poczet żaków  
i należeć do starszej braci uczniowskiej.  
             Po otrzęsinach rozpoczęła się 
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, którą 
prowadził niezawodny Dj Macio. 
 

 

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Z przysłowiami za pan brat” 
III miejsce zdobyła drużyna w składzie: Kornelia Filip – 7b, Dominika Rechtoń – 7c, Marta 
Trzeciak – 7c, Wiktoria Żak – 7c, Aleksandra Żak – 7c 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  „Magiczne Miasto Rzeszów” 
III miejsce – Luiza Łozińska, Michał Kucek, Kamila Szczygieł 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Legendy z naszej przeszłości” 
II miejsce: Julia Goryl – 7b,  Wiktoria Powaga – 4b 
wyróżnienia: Kornelia Filip – 7b, Marta Trzeciak – 7c,  Natalia Mikołajewska – 4b 

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 
II miejsce – reprezentacja klas 5 
 

 
 

 

W tym numerze gazetki prezentujemy legendę, których autorką jest uczennica z kl. 7b 
Julia Goryl zdobyła nagrodę w Międzyszkolnym Konkursie Literackim 

„Legendy z naszej przeszłości”. 
 

Legenda o duchach, które krążą po rzeszowskich podziemiach 

Kiedy stajenny dowiedział się o żyle złota płynącej tuż pod zamkiem, w tajemnicy przed 

wszystkimi począł kopać ogromny podziemny tunel, by owo złoto odnaleźć. Pod pretekstem 

ciężkiej pracy z końmi udawał się na tyły stajni, gdzie wykopany przezeń dół dokładnie okryty był 

sianem, by nikt nie mógł go zobaczyć. Normalnie stajni nikt odwiedzać nie powinien, gdyż 

przecież właścicielom zamku nie godzi się zrównywać ze stajennym, jednak dwudziestoletnia 

córka Mikołaja Ligęzy- Eleonora- nad życie kochała konie i mimo sprzeciwów ojca codziennie do 



stajni się udawała. Często wysłuchiwała też niezwykle zabawnych historii Stanisława, który owymi 

końmi się opiekował. 

Pewnego dnia, który zdawał się być dniem jak każdy inny, Ligęza ogłosił, iż za mąż wydać 

chce swoją córkę. Do zamku przybyło wielu zamożnych mężczyzn, odzianych w złote szaty,  

a każdy z nich pragnął wziąć Eleonorę za żonę. Ta z kolei była wielce załamana, gdyż jej jedynym 

marzeniem był mały, cichy domek nad potokiem, spokojny żywot u boku zwyczajnego chłopca  

i z małym źrebakiem na podwórzu. Ojciec jednak był nieubłagany, gdyż chciał Eleonorze wyprawić 

weselisko z bogatym jegomościem. 

Jeszcze tej samej nocy zdarzyła się rzecz straszna- dziewczyna została porwana. Nawet 

straż nie była w stanie zapobiec tragedii. Rano, gdy Mikołaj o całej sprawie się dowiedział, wpadł  

w niesłychaną rozpacz i szał- porwali jego jedyną córkę ukochaną. Nakazał rozwieszać w mieście 

ogłoszenia, a sam oznajmił, iż za odnalezienie córki jest gotów dać cztery worki złota. Miasto 

pogrążyło się w smutku, gdyż Eleonora przez wielu była lubiana. Jednak gdzież ona sama się 

podziewała? Uprowadził ją stajenny- tak niezwykle przez nią ceniony Stanisław. Wpierw miotała 

się i wzywała pomocy, jednak gdy poznała tożsamość porywacza pomyślała, iż dopóki krzywdy 

uczynić jej nie chce, to dobrze się dzieje, że jest z nim. W końcu ojciec miał tego dnia wybrać jej 

męża- i ani na wiek jego nie patrzał, ani na serce, a na stan majątkowy i królewskie korzenie. 

Mimo, iż kobieta owa nie darzyła Stanisława uczuciem, wolała jego, niż starego księcia. Stanisław, 

jako że mieszkał w stajni, nie miał gdzie Eleonory przetrzymać, tak więc weszli razem do tunelu, 

który uprzednio wykopał w poszukiwaniu złota i tam postanowił poczekać aż do wschodu słońca. 

Kiedy to nastało rzekł: 

-Eleonoro, jam począł szukać złota w tych podziemiach, a gdy je znajdę, będziesz żoną moją, 

pałac ci zbuduje i wychowamy zacne potomstwo. 

-Ależ ja nie chcę! Nie chcę majątku i zamku! Chcę małą chatkę, nie dom potężny!- łkała  

w odpowiedzi.  

Cóż było im dalej robić? Ujawnić się nie mogli, gdyż w całym już mieście trwały poszukiwania 

dziewczyny, a Ligęza ogłosił, iż porywacza córki sam rękami własnymi zabije. Stajenny podał 

pomysł, ażeby udać się do gospodarstwa jego matki, które oddalone było od zamku o kilka 

dobrych godzin drogi pieszo. 

-Ale jak my tam dojdziemy?- bezradnie pytała Eleonora. 

-Tunelami. Podziemia dalekie, a i starannie kopane, by z zewnątrz nikt się nie domyślił. Dojdziemy 

nimi na krańce Rzeszowa, a potem przejdziemy do gospody, już polami, tam nas nikt nie znajdzie, 

Eleonoro. 

-Przecie my kilka dni iść będziemy! Jak żywić się chcesz? Z głodu zginiemy, a ciał naszych nikt tu 

nie znajdzie- załamywała ręce. 

-Pożywienia mam dużo, na dni kilka starczy. Jak konie nie zjadły, chowałem dla siebie. 

-Kradłeś! 

-Głodny chodziłem! Przecie sama wiesz, jak traktuje się służbę. Ni wody, ni chleba, nic a nic! Aż 

zapasów trochę nazbierałem, a dziś w nocy zrzuciłem je tu, specjalnie byśmy co do gęby mieli 

włożyć. 

Tak więc co Eleonorze pozostało? Szli i szli, a podziemne powietrze coraz bardziej dusiło 

jej płuca, oddychało się coraz trudniej. Z dnia na dzień kobieta wyraźnie bledła, stawała się coraz 

słabsza, coraz wolniej mogła się poruszać. Nie była ona w końcu do takich warunków 

przyzwyczajona, wszakże w noc spała na najmiększym, a i największym jednocześnie w zamku 

łożu, w dzień zaś bosymi nóżkami mogła tańczyć na perskich kobiercach. Trzeciego dnia 

gwałtownie osłabła, a jej delikatne ciało na ziemię się osunęło. Przestraszony Stanisław 

natychmiast wody jej podał, a ta z trudem niemałym podniosła się i plecami o sklepienie oparła. 

-Nie ma rady, najdroższa, musimy stąd wyjść, ujawnić się. Nie dasz ty jakkolwiek rady inaczej. 



-Wolę zginąć, niż wydać się za tych mężczyzn! Niedoczekanie ich!- krzyknęła przełykając srogie 

łzy. 

Postanowili, że odpoczną, wszakże i tak nikt ich odnaleźć tu nie zdoła. Stanisław zrzucił  

z siebie swoje łachmany i rozłożył je na ziemi. Położył Eleonorę na przygotowanym posłaniu, sam 

zaś ułożył się na zimnej, mokrej ziemi. Ani się nie obejrzeli, jak oboje usnęli  

z wycieńczenia i stresu. Rankiem było jeszcze gorzej. Kobieta już nawet nie była w stanie się 

podnieść, a wysoka gorączka zaczęła mieszać jej świat prawdziwy z tym wyimaginowanym. 

Trzęsła się, majaczyła i usilnie starała się okryć swą mokrą suknią. 

-Zimno mi, Stasiu- szlochała. Cóż jednak on miał począć? Pierwszą myślą było ognisko, jednak 

zgasła owa myśl tak szybko, jak zalane wodą płomienie. Przecie zadymiliby się tam na śmierć. 

-Już Eleonoro, dobrze jest, dobrze. Wyciągnę cię stąd, bez ciebie nie wyjdę. A wyjść musimy, 

coraz słabsza jesteś. Wyjdziemy i udamy się do znachora, on pomoże, doradzi. Chodź,  

o ukochana, chodź. 

-Nie pójdę. Ani za mąż nie wyjdę. Nigdy- zaprzeczyła kładąc mu głowę na kolanach. -Nigdy!- 

krzyknęła, a jej oczy zamknęły się po raz ostatni. 

Stanisław załamał się całkowicie, a i sumienie nie pozostało czyste, że ukochaną Eleonorę porwał, 

że przez niego ona zmarła. 

-Wina to nie twoja- szeptał głos do złudzenia przypominający Eleonorę, który ze ścian się 

wydobywał. 

-Moja! Moja!- krzyczał stajenny. -Obiecałem jej, że na krok bez niej się nie ruszę, a i słowa danego 

nie złamię! 

Tak więc nie złamał. W szale, a i może wysokiej gorączce krążył bezsensownie  

w podziemnych tunelach. A ludzie gadają, że krąży tam do dziś. 

 

 

CIEKAWOSTKI 

 

KRYPTONIT – CO TO TAKIEGO? 

 

Jest to substancja, o której na pewno słyszał każdy 

miłośnik Supermana. Jest to bowiem jedna z wielu rzeczy, która 

może Supermanowi zaszkodzić podczas pełnienia jego misji,  

a nawet go… zabić. Twórcy Supermana ujawniają tylko, że to 

radioaktywne pozostałości planety, z której Superman pochodzi, 

czyli Kryptonu. 

Najczęściej kryptonit jest zielony, w komiksach i filmach 

o Supermanie pojawia się też jednak np. czerwony, biały, złoty 

czy pomarańczowy! Na szczęście minerał jest zupełnie 

nieszkodliwy. Na dodatek ma inny kolor, jest bowiem… biały. 
 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBtMzd4Y3XAhWNKVAKHYGTBooQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptonit&psig=AOvVaw1vsck5Unl1KoCd529Ab7r3&ust=1509089263814394


PO CO KOMECIE OGON? 

Słowo kometa pochodzi od łacińskiego 

słowa ,,warkocz’’. Komety zbudowane są  

z jądra centralnego o średnicy około 1 mm  

i stanowią mieszaninę pyłu, gazu  

i lodu. Ponieważ komety mają dość niską 

temperaturę, w miarę jak zbliżają się do 

Słońca ich jądro nagrzewa się, paruje, a pył 

rozprasza się, tworząc właśnie ,,ogon’’ 

komety. Jego długość może sięgać nawet 

setek milionów kilometrów!  

 

PĄCZEK! ALE PYCHA! 

Nie wiadomo, skąd pochodzi to ciastko. Wiadomo 

jednak, że pierwsze polskie pączki miały osobliwy smak. 

Było to …nadziewane słoniną chlebowe ciasto smażone  

na smalcu!  

Na szczęście z czasem pączek przybrał kulisty 

kształt, nabrał także słodkiego smaku. Nie należy do 

najmniej kalorycznych. Jeden może mieć ponad 200 

kalorii, a mimo to w sam Tłusty Czwartek Polacy zjadają 

ich prawie 100 mln! 
 

 

WALENIE – WŁADCY OCEANU 

Największe zwierzęta świata są 
na skraju wyginięcia. Zagraża im jeden 
gatunek, maleńki w porównaniu  
z waleniami. To… człowiek. 
 

Potocznie na walenie mówi się 
wieloryby. Określenie to pozostało  
z dawnych czasów, kiedy ludzie 
uważali je za wielkie ryby. Pływają  
w wodzie, lecz od innych ryb odróżnia 
je pozioma płetwa ogonowa. Walenie 
to jednak ssaki. Samica rodzi jedno 

młode i karmi je przez rok. Nic zatem dziwnego, że więzi wśród tych zwierząt są bardzo silne. Żyją 
w stadach. Wspólnie polują i chronią się przed drapieżnikami. Razem także giną – jeśli walenie 
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zostaną wyrzucone na brzeg, to najczęściej jest to całe stado. Zwierzęta te doskonale radzą sobie 
w wodzie. Spędzają tam prawie całe życie, jednak oddychają powietrzem. Nozdrza mają 
umieszczone na górnej części głowy. Dlaczego zatem nie potrafią przeżyć na lądzie? Bez wody 
ogromna masa ich ciała uniemożliwia pracę przepony (mięsień ułatwiający oddychanie).  
 

Walenie dostojnie przemierzają oceany, wyglądają 
jak władcy morskich przestrzeni. Wydają się 
niezwyciężone. A jednak, jak szacują przyrodnicy, 
każdego roku ginie ich ok. 300 000. Winę za to ponosi 
człowiek!  
 

W morzu Bałtyckim żyje tylko jeden gatunek 
walenia – morświn. Kiedyś bardzo liczny, obecnie 
zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że bałtycka 
populacja liczy zaledwie 100 osobników. Aby mogły się 
rozmnażać, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki.  
Ważne są działania, jakie podejmujemy będąc na plaży, czyli np. zachowanie ciszy. Urządzenia  
z silnikami robią dużo hałasu i zakłócają echolokacyjne zdolności zwierząt. W panice płyną na 
oślep i giną, zaplątane w sieci rybackie. Dlatego najlepiej zrezygnować z jazdy skuterami wodnymi 
czy motorówkami po morzu. Niezbędna jest także czysta woda. To już zależy od wszystkich 
Polaków. Nie ma znaczenia, jak daleko od morza się mieszka. Większość krajowych rzek uchodzi 
do Bałtyku. Dlatego należy oszczędzać wodę w domu. Im mniej się jej zużywa, tym mniej ścieków 
się produkuje. Trzeba się starać ograniczyć ilość środków chemicznych, jakie są używane do 
sprzątania i trzeba zrezygnować z kostki zapachowej umieszczanej w sedesie! To wszystko też 
płynie do morza. 
 
 Każdy może przyczynić się do ochrony środowiska. O tym należy pamiętać! 
 

Redakcja 
 
 
 

KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO 
 

Polecamy lekką i przyjemną powieść Ewy Nowak „Cztery Łzy”.   
Główną bohaterką jest niejaka Zuzanna Szato, zamieszkała  

w nadmorskim Władysławowie. Takiej lokacji niezmiernie jej 
zazdroszczę, chociaż ona nie jest z niej zadowolona. Powód? Nudy. Ale 
przynajmniej ma morze i szansę na spacery po plaży. Jej rodzice są po 
rozwodzie, mieszka ze swoją mamą, która uczy języka angielskiego. 
Mamy tu parę wątków. Jednym z nich jest marzenie Zuzy o karierze 
piosenkarki. Marzenie skrywane przed wszystkimi z obawy przed 
wyśmianiem. Okazja na jego spełnienie nadarza się wraz z castingiem 
organizowanym w jej mieście. Jak jej poszło, dowiecie się po lekturze. 
Kolejnym wątkiem są rozpaczliwe poszukiwania przyjaciółki. Problem 
Zuzi polega na zbyt wysokich wymaganiach. Tej podoba się jej brat, ta 
ma matkę nauczycielkę, a ta myśli tylko o jedzeniu. Jeszcze innym 
wątkiem jest pragnienie spotkania księcia z bajki…  

Czy takowego znajdzie? To już pozostawiamy Wam do odkrycia. 
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Na długie i ponure wieczory na pewno wyjątkową książką okaże 
się „Szaleństwo Majki Skowron” Aleksandra Minkowskiego. 

To pasjonująca powieść o potrzebie ideałów, młodzieńczym 
buncie i konflikcie pokoleń. Tytułowa bohaterka mocno wierzy  
w swojego ojca. Tymczasem on, nieustraszony himalaista i bohater, 
boi się ryzyka na gruncie zawodowym. Zbuntowana Majka nie może 
pogodzić się z tchórzostwem ojca, dlatego ucieka z domu. Czy ojciec 
ją odnajdzie? Czy odzyska jej miłość i zaufanie? Podobny bunt 
przeżywa Ariel - chłopak nie akceptuje związku swego ojca  
z miejscową lekarką. Majka i Ariel poznają się przypadkowo.  

Czy podobne sytuacje rodzinne zbliżą bohaterów na tyle, że ich 
znajomość przerodzi się w coś więcej?  

Redakcja 

 

 

ANDRZEJKI 
Listopad jest miesiącem wróżb. 30 dnia tego miesiąca obchodzimy 
andrzejki. W wielu szkołach i domach organizuje się wtedy 
zabawy. Niektórzy palą wosk, inni przekłuwają kolorowe 
serduszka z imionami swoich przyszłych małżonków. 
Łakomczuchy jedzą babeczki z wróżbami lub jabłka zawieszone 
na sznurkach.. Dzisiaj chciałabym podać wam kilka ciekawych 
propozycji na świętowanie tego dnia.  
 
1.Wróżba z butami 

Każdy uczestnik zdejmuje but. Jedna osoba ustawia buty wzdłuż linii. Kogo but jako pierwszy 
dojdzie np. do drzwi, ten najszybciej znajdzie sobie drugą połówkę. 
  
2.Lanie wosku 

Do tej zabawy będziemy potrzebować wosku, miski z zimną wodą metalowego garnuszka, dużego 
klucza i lampy lub zapalonej świecy. Roztopiony wosk bardzo ostrożnie trzeba wlać do miski przez 
dziurkę od klucza. A potem trzeba tylko poczekać aż zastygnie, zgasić górne światło i przy 
świeczce lub lampie zobaczyć co przyniesie w tym roku los… 
 
3.Jabłkowa wróżba 

Jeśli ktoś myśli, że jedzenie jabłek zawieszonych na sznureczkach bez trzymania jest łatwe, 
powinien sam tego spróbować. Wystarczy tylko jabłko i cienki sznurek i zabawa gotowa. Można 
też spróbować obierać jabłka i obserwować jakie inicjały ułożyły się ze skórek na podłodze. 
 
4. Andrzejkowe serce i szpilka 
Wycinamy z papieru serce. Następnie na jednej ze stron wpisujemy męskie, a na drugiej żeńskie 
imiona. W zależności od tego, kto bierze akurat udział w zabawie, odwraca odpowiednio serce  
i przekłuwa je szpilką, próbując trafić w jedno z imion. Imię, w które trafimy należy do przyszłego 
ukochanego lub ukochanej. 
 
Z okazji nadchodzących andrzejek życzę wszystkim wesołej zabawy. 

DominikaTrojanowska z 6c 
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NA WESOŁO 
CHŁOPCY BAWIĄ SIĘ W PIASKOWNICY 

 - Co masz? – pyta pierwszy 

 - Mięsko. 

 - A skąd je masz? 

 - Przypełzło… 

 

NAUCZYCIEL TŁUMACZY UCZNIOM: 

 - Ciepło powoduje, że rzeczy zwiększają swoją 

objętość, zimno zaś –że rzeczy się kurczą. Czy możecie podać jakieś przykłady? 

 ZGŁOSIŁ SIĘ STAŚ: 

 - Wakacje są dłuższe od ferii zimowych. 

 

NAUCZYCIELKA PYTA JASIA: 

 - Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz „nic”? 

 - Czasownikiem. 

 - Co?!! 

 - Odpowiada przecież na pytanie :Co robi? 

 

  - Musisz stanąć na końcu kolejki! – mówi 

sprzedawczyni do małego Jasia. 

 - To nie jest możliwe – odpowiada rezolutny malec – 

tam już ktoś stoi! 

DZIADEK DO WNUCZKA : 

- A ile ty masz lat wnuczku? 

- Siedem dziadku, siedem. 

Zamyślony dziadek odpowiada:  

-Ja w twoim wieku… miałem osiem.                                               

 

Złodziejaszek pyta Jasia na ulicy: 

-Mały, może dasz starszemu koledze 50zł ?  

- A ma pan wydać z 200?  

 

Blondynka kupuje bilety. 

-Poproszę pięć biletów. 

Zdziwiony kierowca pyta:  

-Po co pani tyle biletów? 

-Drugi po to, jakbym zgubiła pierwszy. Trzeci, jakbym zgubiła drugi. Czwarty, jakbym zgubiła 

trzeci bilet… 

-A jeśli zgubi pani wszystkie? 

-Mam miesięczny. 
                                              Wiktoria Żak i Weronika Trzeciak z 7c 
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KALENDARIUM 

LISTOPAD 
 
1. Wszystkich Świętych 
2. Dzień Zaduszny 
3. Święto Myśliwych 
5. Dzień Postaci z Bajek 
8. Dzień Zdrowego Jedzenia 
9. Europejski Dzień Wynalazcy 
10. Dzień Młodzieży 
11.Narodowe Święto Niepodległości 
12. Światowy Dzień Drwala 
13. Dzień Niewidomych 
14. Dzień Seniora, Światowy Dzień Cukrzycy 
16. Dzień Tolerancji 
17. Dzień Studenta 
20. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
21. Dzień Telewizji, Dzień Żywności i 
Pozdrowień 
25. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
29. Andrzejki 

 

GRUDZIEŃ 
 
       4. Barbórka 
     6. Mikołajki, Dzień Anioła 
     8. Dzień Kupca 
     10. Dzień Praw Człowieka,  
           Światowy Dzień   Futbolu 
     13. Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 
     15. Dzień Herbaty 
     20. Dzień Ryby 
     21. Pierwszy dzień zimy 
     24. Wigilia 
     25. Boże Narodzenie ( dzień pierwszy) 
     26. Boże Narodzenie (dzień drugi) 
     29. Światowy Dzień Różności Biologicznej 
     31. Sylwester 

 
 
                                                                                            

Oprac. Aleksandra Żak i Marta Trzeciak 7c 

KRZYŻÓWKA 

  1                 

      2            

  3                 

    4               

       5            

      6             

7                   

    8               

       9            

   10                

 

1.Imię patrona naszej szkoły. 
2.Zimowy obóz organizowany w szkole. 
3.Na jakiej ulicy znajduje się teraz Szkoła Podstawowa nr 16? 
4.Na jakiej ulicy kiedyś była nasza szkoła? 
5.Inaczej na grono pedagogiczne. 
6. Konkurs wojewódzki organizowany wiosną od kilkunastu lat.  
7. Uroczyste obchody rocznicy powstania szkoły. 
8.Osiedle na którym znajduje się SP 16. 
9.Tytuł hymnu naszej szkoły to „… szesnastka”. 
10.Nazwisko obecnej pani dyrektor. 

 Karolina Woźniak   6c                                                             
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