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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
Rocznica  

Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce 

powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym 

kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej 

wiosny 

zgodnym chórem z ludzi 

rozśpiewał. 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym 

kraju 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju. 

Stanisław Aleksandrzak 
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Gminny konkurs ortograficzny 
 

    Dnia 28 lutego 2018 r. uczennice 

(Wiktoria Lanzer, Agata Kobus i Zuzanna 

Podjacka) pojechały wraz z p. Pauliną 

Jankowską do Mirotek na XVI Gminny 

Konkurs Ortograficzny ''Mistrz Ortografii''. 

Najpierw uczestnicy pisali dyktando 

,,Czarowny świat baśni''. Następnie było 

kilka konkurencji m.in. Wytrop błędy lub 

Wielka i mała litera. Później był 

poczęstunek, po którym ogłoszono wyniki: 

I miejsce zajęła Wiktoria Lanzer, II 

miejsce zajęła Zuzanna Podjacka, III 

miejsce zajęły ex aequo Agata Kobus 

i uczennica z Mirotek. Jak widać ortografia 

naszą siłą. Uczennicom z naszej szkoły 

gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy. 

 

Spotkanie z policjantami 
 

          W dniu 06.03.2018 r. odbyło się 

w naszej szkole spotkanie 

z przedstawicielami policji w Lubichowie. 

Gościliśmy u nas Pana asp. Andrzeja 

Karwasza i Pana st. asp. Daniela Horaka. 

          Policjanci przeprowadzili pogadankę 

profilaktyczną na temat bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią. Następnie pokazali 

dzieciom sprzęt, którym na co dzień się 

posługują (kajdanki, broń, pałka) oraz 

opowiedzieli o odpowiedzialnej pracy 

w policji. Poruszyli też temat 

odpowiedzialności karnej nieletnich za ich 

nieodpowiednie zachowanie i zabronione 

działania. Policjanci również uświadomili 

dzieci o zagrożeniach płynących 

z nieodpowiedniego korzystania 

z Internetu. Na koniec spotkania wszyscy 

mieli możliwość zadawania pytań. 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

Poezji Dziecięcej 
 

Dnia 08.03.2018 r. odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 

Dziecięcej. Recytatorami byli uczniowie 

z klas I - III. Dzieci odważnie, 

ciekawie i z przejęciem deklamowały 

swoje wiersze, więc trudno było wybrać 

najlepszych. Decyzją komisji pierwsze 

miejsca zajęły dziewczynki: I - Ewa Kreja 

i Maja Kordowska, II - Weronika Rokicka 

i Marcelina Cejer, III- Agata Stosik 

i Rozalia Konkel. Wyróżnienia otrzymały: 

Aniela Jankowska, Nadia Borkowska, 

Natalia Kwaśniewska oraz Zofia Damrath. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki 

ufundowane przez dyrektora i gazetkę 

szkolną. 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy Polskiej dla klas 

IV – VI 
 

Dnia 9 marca 2018 roku odbył się 

szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 

i Prozy Polskiej dla klas IV – VI. 

Zwycięzcami konkursu zostali Agata 

Kobus i Mateusz Fabich z klasy VI. Drugie 

miejsce zajęła Julia Kajut z klasy V, 

trzecie zajęła Nikola Cejer z klasy VI. 

Wszyscy uczestnicy pięknie recytowali 

przygotowane utwory. Dyrektor szkoły 

wręczył dyplomy i nagrody. Zwycięzcom 

życzymy powodzenia i sukcesów 

na dalszych szczeblach konkursu. 

 

Cyrk wesołego Maksa 
 

Dnia 11 marca do naszej szkoły 

przyjechał Cyrk Wesołego Maksa. Dzieci 

podziwiały ekwilibrystykę, popisy 

komiczne, pokazy ogni oraz żonglerkę.  

Miały również okazję wziąć udział 

w wielu cyrkowych konkursach 

i sprawdzić swoje umiejętności 

w żonglowaniu. Przedstawienie cyrkowe 
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obejrzały dzieci z oddziałów zerowych 

oraz klas I - VI. Artyści swoim występem 

zapewnili wszystkim uczestnikom wiele 

radości. 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 
 

21 marca odbył się w naszej szkole 

Wiosenny Turniej Klas o puchar 

przechodni. Tegoroczne witanie wiosny 

odbyło się pod hasłem "W zdrowym ciele, 

zdrowy duch". Uczniowie pod opieką 

wychowawców przygotowali się do 

następujących zadań: 

1. Strój pani Wiosny. 

2. Scenka kabaretowa pt. „Co by było, 

gdyby nie było komputera czyli 

inne sposoby spędzania wolnego 

czasu”. 

3. Wiosenna piosenka zachęcająca do 

aktywności fizycznej. 

4. „Papierosom mówimy nie ”  - 

plakat informujący o szkodliwości 

palenia papierosów. 

5. Rozgrywki sportowe. 

Każda z klas miała inny pomysł na 

wykonanie zadanie. Każdy był ciekawy 

i bardzo twórczy. Wszyscy jednak starali 

się, aby zachęcić do zdrowego stylu życia. 

Komisja konkursowa w składzie: 

p. dyrektor - Jarosław Wrzałka, p. Alicja 

Kłos, p. Maria Szachta oraz uczeń kl. II - 

Jakub Krzewiński, miała bardzo trudne 

zadanie, aby wyłonić zwycięską drużynę. 

Ostatecznie po podliczeniu punktów 

okazało się, że w tym roku najlepsza była 

klasa V i to ta klasa otrzymała puchar 

przechodni! 

 
To był bardzo wesoły i miły dzień! 

Międzyszkolny Konkurs 

Czytelniczy 
 

            Dnia 22 marca 2018 r.  odbyła się 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu XI edycja 

Międzyszkolnego  Konkursu 

Czytelniczego. Konkurs miał na celu 

sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów na 

temat lektury szkolnej pt. „Cudaczek-

Wyśmiewaczek” Julii Duszyńskiej, 

motywowanie dzieci do czytelnictwa oraz 

promowanie czytania, jako formy 

spędzania wolnego czasu. 

           Organizatorkami konkursu były 

panie Elżbieta Małecka i Iwona Magalska. 

Turniej przeznaczony był dla uczniów klas 

II i III szkół podstawowych. Przystąpili do 

niego uczniowie ze szkół z Barłożna, 

Pączewa, Wielkiego Bukowca 

i Zelgoszczy. Uczestnicy konkursu 

pracowali w czteroosobowych drużynach. 

Szkołę w Wielkim Bukowcu 

reprezentowały: Julia Cybula, Sandra 

Muszyńska, Lena Jankowska i Julia 

Malkowska. 

Wzorem poprzednich edycji konkursu 

uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, 

układali puzzle stanowiące ilustrację 

lektury, porządkowali wydarzenia 

z lektury, uzupełniali akrostych, 

indywidualnie odpowiadali na pytania. 

Oprócz zadań sprawdzających znajomość 

lektury, zawodnicy wzięli udział 

w konkurencji sprawnościowej, jaką było 

nawlekanie igieł.   

               Nad prawidłowym przebiegiem 

turnieju czuwało jury, w skład którego 

weszli nauczyciele z poszczególnych 

szkół: p. Krystyna Dawidowska – 

nauczyciel PSP w Zelgoszczy, p. Elżbieta 

Kawczyńska - nauczyciel PSP 

w Barłożnie, p. Anna Trun – nauczyciel 

ZSP w Pączewie oraz p. Jarosław Wrzałka 

– dyrektor PSP w wielkim Bukowcu.  

               Po dokładnym sprawdzeniu prac 

i ocenie poszczególnych zadań komisja 

wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce zajęli uczniowie PSP z Barłożna, 
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II miejsce – uczniowie PSP w Wielkim 

Bukowcu, 

III miejsce – uczniowie ze szkoły 

w Pączewie, 

IV miejsce – uczniowie PSP w Zelgoszczy. 

Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki 

poziom wiedzy i umiejętności. Wszyscy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody 

w postaci książek oraz ozdób 

świątecznych. 

Konkurs był nie tylko ogromnym 

przeżyciem osobistym dla każdego 

uczestnika, ale również dobrą zabawą. 

Towarzyszyła mu miła, pełna zdrowej 

rywalizacji atmosfera. 

       Serdecznie dziękujemy uczniom 

i opiekunom za udział w naszych 

międzyszkolnych zmaganiach 

czytelniczych  oraz Wójtowi Gminy 

Skórcz, Panu Sławomirowi 

Czechowskiemu,  za ufundowanie nagród 

na nasz konkurs. 

 

Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski Poezji Polskiej 
 

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego: Ewa Kreja i Maja 

Kordowska z klasy trzeciej oraz Agata 

Kobus  i Mateusz Fabich z klasy szóstej 

reprezentowali naszą szkołę 

w Okręgowych Eliminacjach XXXV  

Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej 

w Lubichowie. 

W kategorii dzieci młodszych Ewa 

Kreja zajęła pierwsze miejsce, a Maja 

Kordowska zajęła trzecie miejsce. Mateusz 

Fabich zajął pierwsze miejsce w kategorii 

uczniów klas IV-VI. Ewa i Mateusz dostali 

się do kolejnego etapu konkursu – 

eliminacji rejonowych, które odbyły się 26 

marca w siedzibie Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. Tam 

nasza  recytatorka, Ewa Kreja,  zajęła 

zaszczytne pierwsze miejsce i weźmie 

udział w Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim Poezji Polskiej w Sopocie. 

Cieszymy się z sukcesów naszych 

uczniów, serdecznie im gratulujemy 

i dziękujemy za godne reprezentowanie 

naszej szkoły! 

 

Konkurs plastyczny 
 

3 kwietnia 2018 r.  podsumowano 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu wyniki konkursu 

plastycznego "Lapbook - zdrowo żyję, 

zdrowo jem - dbam o siebie, Ja to 

Wiem!" Konkurs ogłosił K2 EKO-MILK 

w ramach Programu dla szkół. Miał on na 

celu propagowanie urozmaiconej 

w warzywa, owoce, nabiał codziennej 

diety i jej pozytywnego wpływu na 

zdrowie człowieka oraz zasad zdrowego 

stylu życia. 

Szkolna Komisja Konkursowa, w skład 

której weszli nauczyciele naszej szkoły, 

wyłoniła zwycięzców konkursu: 

1. miejsce - Julia Malkowska z klasy III, 

2. miejsce - Magdalena Grudzińska z klasy 

IV, 

3. miejsce - Maja Kobus z klasy IV. 

  Komisja konkursowa wyróżniła 

dodatkowo prace następujących uczniów: 

Aniela Jankowska (klasa I), 

Kacper Lewandowski (klasa I), 

Julia Cybula (klasa II), 

Sandra Muszyńska (klasa II), 

 Lena Jankowska (klasa III), 

 Zofia Damrath (klasa III), 

Agnieszka  Sławińska (klasa IV). 

  Uczestnicy konkursu zostali 

nagrodzeni upominkami oraz 

pamiątkowymi dyplomami. Zwycięskie 

prace ozdabiają gazetkę szkolną na holu 

szkoły. 

  

Międzyszkolny Konkurs 

Czytelniczy dla klas IV-VI 
 

Dnia 6 kwietnia 2018 r. 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla 

klas IV-VI. Celem konkursu było 

sprawdzenie poziomu wiedzy 

i wiadomości z lektury szkolnej pt: 
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„Mikołajek” R. Goscinnego i J.Sempe′, 

rozbudzanie pasji czytelniczych, 

zamiłowania do literatury, motywowanie 

uczniów do czytelnictwa, pobudzanie 

fantazji, wyobraźni uczniów oraz 

rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

Organizatorkami czytelniczych rozgrywek 

były panie: Mariola Ciesielska oraz 

Paulina Jankowska. Brali w nich udział 

uczniowie ze szkół z Wielkiego Bukowca, 

Mirotek,  Pączewa,  Lubichowa 

i Zelgoszczy, którzy pracowali 

w czteroosobowych zespołach. Uczniowie 

musieli rozwiązać test, odpowiedzieć 

na pytania, rozwiązać krzyżówkę, 

uzupełnić znane cytaty z książki, 

uporządkować plan wydarzeń oraz napisać 

list zachęcający do przeczytania lektury. 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 

czuwało jury, w skład którego weszli 

nauczyciele z poszczególnych szkół: 

p. Barbara Sulewska – nauczyciel PSP 

w Zelgoszczy, p. Lidia Sikora - nauczyciel 

PSP w Mirotkach, p. Anna Laskowska – 

Piontek – nauczyciel ZSP w Pączewie, 

p. Hanna Pilacka – nauczyciel ZSP 

w Lubichowie, p. Justyna Szyca – 

nauczyciel PSP w Wielkim Bukowcu oraz 

p. Jarosław Wrzałka – dyrektor PSP 

w Wielkim Bukowcu. Po wnikliwym 

sprawdzeniu wszystkich  prac wyłoniono 

zwycięzców: 

I miejsce – uczniowie PSP w Zelgoszczy, 

II miejsce – uczniowie PSP w Lubichowie, 

III miejsce – uczniowie PSP w Wielkim 

Bukowcu, 

 
IV miejsce – uczniowie PSP w Pączewie, 

V miejsce – uczniowie PSP w Mirotkach. 

Szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, 

a uczestnicy nagrody w postaci książek 

oraz upominków. Konkurs odbył się 

w serdecznej atmosferze. Wszystkim 

towarzyszył dobry humor oraz zdrowa 

rywalizacja. 

       Bardzo gorąco dziękujemy uczniom 

i opiekunom za udział w naszych 

międzyszkolnych zmaganiach 

czytelniczych  oraz Wójtowi Gminy 

Skórcz, Panu Sławomirowi 

Czechowskiemu,  za dofinansowanie 

organizacji konkursu. 

 

 

Prowadzimy zdrowy styl życia 
 

12 kwietnia uczniowie z klasy VI 

przedstawili swoim młodszym kolegom 

i koleżankom prezentacje multimedialne 

dotyczące zdrowego stylu życia. 

Uczniowie przygotowali te prezentacje 

w parach. Każda praca dotykała 

innego zagadnienia: 

Zuzanna Podjacka i Kinga Maszka: 

„Higieniczny tryb życia”, 

Agata Kobus i Krzysztof Szweda: 

„Szkodliwe używki”, 

Nikola Cejer i Marta Cichon: „Dieta dla 

ucznia”, 

Julia Bielińska i Agata Wieczorkiewicz: 

„Jedzmy owoce i warzywa”, 

Agnieszka Błędzka i Filip Lachowicz: 

„Choroby i odżywianie”, 

Mateusz Fabich i Aleksander 

Kajdaszuk: „Witaminy”, 

Dawid Ossowski i Mateusz Kryzel: 

„Fast food”, 

Natalia Lewandowska i Oskar Beling: 

„Sport to zdrowie”. 

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali 

ciekawostek na temat zdrowia. Miejmy 

nadzieję, że będą stosować poznaną 

wiedzę w swoim własnym życiu. 

 

Na musicalu "Wikingowie" 
 

Dnia 20 kwietnia br. odbyła się 

wycieczka klas IV – VI do Gdańska. 

Uczniowie wraz z opiekunami podziwiali 

pomnik Neptuna oraz spacerowali nad 

rzeką Motławą. Głównym celem wycieczki 

był musical dziecięcy pt. Wikingowie. 

Musical nieletni w Domu Technika. Był to 
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magiczny spektakl o rodzinie, przyjaźni, 

dojrzałości i poszukiwaniu szczęścia. 

O wartościach, które są niezmienne 

od tysięcy lat. Uczniowie wyszli z teatru 

zadowoleni i rozbawieni, gdyż w musicalu 

nie zabrakło humoru i zaskakujących 

zwrotów akcji. 

 

Szkolny konkurs czytelniczy 

„Mój album książek” 
 

Dnia 20 kwietnia 2018 r. wręczono 

nagrody i dyplomy uczestnikom szkolnego 

konkursu czytelniczego „Mój album 

książek”. Patronat nad konkursem objęła 

biblioteka szkolna. Celem konkursu było 

propagowanie czytelnictwa wśród 

uczniów, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych dzieci, wzbudzanie 

w uczestnikach kreatywności oraz 

rozwijanie ich wrażliwości  i wyobraźni. 

Przez 5 miesięcy uczniowie klasy drugiej 

i trzeciej dokumentowali  w albumie 

książek-zeszycie przeczytane książki. 

Uczestnicy dla każdej książki wykonali 

stronę tytułową i ilustrację. Uzasadniali, 

dlaczego warto przeczytać tę książkę. Jury 

przy ocenie prac brało pod uwagę treść 

opisów, estetykę wykonania albumu i ilość 

przeczytanych książek.   

Laureatami konkursu zostali: 

 w klasie drugiej: 

1. miejsce – Julia Cybula i Sandra 

Muszyńska 

2. miejsce – Maja Wesołowska 

3. miejsce – Agata Stosik. 

 w klasie trzeciej:  

1. miejsce – Lena Jankowska 

2. miejsce – Martyna Wyszomirska 

3. miejsce – Ewa Kreja i Emilia 

Jordan. 

Gratulujemy!    

 

Turniej BRD 
 

 Na początku kwietnia pani 

Magdalena Reszka przygotowała szkolne 

eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. 

Drużyna w składzie: Agata Kobus, Natalia 

Lewandowska, Mateusz Fabich i Dawid 

Szulc, reprezentowała naszą szkołę 24 

kwietnia 2018 r. podczas gminnych 

eliminacji, które przeprowadzała szkoła w 

Pączewie. Drużyny rywalizowały w 5 

konkurencjach: rowerowy tor przeszkód, 

przejazd po miasteczku ruchu drogowego, 

udzielanie pierwszej pomocy 

przedmedycznej, test z przepisów ruchu 

drogowego, test ze skrzyżowań. Nasi 

uczniowie zdobyli II miejsce drużynowo, 

natomiast Natalia Lewandowska zdobyła 

III miejsce indywidualnie.  

Serdecznie gratulujemy! 

 

 
 

Gminny Konkurs Skoku Wzwyż 
  

Dnia 23 marca w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Pączewie odbył się 

Gminny Konkurs Skoku Wzwyż. 

W reprezentacji naszej szkoły wystąpiło 12 

osób.  Zawody były możliwością 

sprawdzenia swojego poziomu 

w porównaniu z rówieśnikami z naszych 

szkół gminnych. W licznej obsadzie udało 

się wywalczyć miejsca medalowe, tj.: 

Kategoria dziewcząt rocznik 2007: 

I miejsce – Maja Kobus 

III Nikola Gwizdała 

Kategoria dziewcząt rocznik 2005 – 2006: 

I miejsce – Agata Kobus 

Nie można pominąć, iż Agata Kobus 

skoczyła 155 cm. ustanawiając rekord 

Gminy Skórcz oraz jeden z kilku 

najlepszych rezultatów tego roku 

w naszym kraju. 

Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom oraz laureatom!!! 

 

Sukces naszych skoczków 
 

11 kwietnia 2018 r. nasi uczniowie 

reprezentowali szkołę na Wojewódzkim 
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Festiwalu Skoku Wzwyż. Dwie uczennice 

zdobyły medale: 

Kategoria dziewcząt rocznik 2005 - 2006 

I MIEJSCE          Agata Kobus      150 cm. 

  

Kategoria dziewcząt rocznik 2007 

II MIEJSCE         Maja Kobus        110 cm. 

 

 

 
 

Dzień Kobiet 
 

8 marca chłopcy z Samorządu 

Uczniowskiego odwiedzili wszystkie 

klasy, aby złożyć życzenia z okazji Dnia 

Kobiet. Wszystkie dziewczęta i panie 

ze szkoły zostały obdarowane cukierkami, 

kwiatami i życzeniami. To był bardzo miły 

dzień! 

 

 
 

01.03.2018 r. byliśmy wraz 

z kolegami z zerówki w centrum zabaw  

i rozrywki dla dzieci- „HONOLULU” 

w Starogardzie Gdańskim. Była wspaniała 

zabawa na 2-osobowej zjeżdżalni 

saneczkowej.  Wielki basen z piłkami, 

armatki do strzelania piłkami z gąbki, tory 

przeszkód, podejścia wspinaczkowe i skoki 

na trampolinie. Trójpoziomowa 

konstrukcja, która  składała się z wielu 

tunelów. Dzieci z wielką radością 

pokonywały tory przeszkód oraz podejścia 

wspinaczkowe. Młodsze dzieci z radością 

bawiły się w strefie malucha i nie tylko. 

Chętnie też jeździły zabawkowymi 

samochodami na torze. Dzieci radośnie 

spędziły czas i zmęczone wrażeniami 

i aktywnością ruchową powróciły do 

przedszkola. 

 

8 marca 2018 r. - Dzień 

dziewczynek. Chłopcy z grupy 

”słoneczka” przygotowali dziewczynkom 

własnoręcznie wykonane laurki i składali 

koleżankom życzenia. Były także 

lizaczkowe słodkości, którymi częstował 

kolega Michał Richert. 

 

Dnia 21.03.2018r. Zielony dzień 

w przedszkolu. każdy miał coś zielonego 

 
i maskotkę – „świeżaka”. Przedszkolaki 

wraz z grupą starszaków powitały wiosnę 

z piosenką o wiośnie ”WIOSNO, 

WIOSENKO…”. Powędrowały 

z Marzanną- zimową panną na wiosenny 

spacer by pożegnać się z zimą. Dzieci 

grały na własnoręcznie wykonanych 

instrumentach i machały kolorowymi 

pomponami z bibuły na wietrze. Powróciły 

do przedszkola i oglądały występy 

specjalnie przygotowane na ten dzień, 

w wykonaniu klas IV-VI. 

 

Dnia 28.03.2018 r. Tropiliśmy na 

placu przedszkolnym zajączka 

wielkanocnego. Drogą oznaczoną 

gałązkami bazi dotarliśmy na polankę 

gdzie pod świerkiem znaleźliśmy 

upragniony upominek  w świątecznie 

udekorowanym koszyczku. Z piosenką 

o zajączku wróciliśmy do szkoły by 

cieszyć się niespodzianką. 
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- Mamo, ile jest w tubce pasty do 

zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

 

Mama pyta Jasia: 

- Jasiu gdzie jest twoja złota rybka? 

- W kieszeni, wziąłem ją na spacerek. 

 

 
 

Krzyżówka, którą przygotował 

Jacek Szweda:  

 

1. Chytre zwierzę 

2. Kończy pacierz 

3. … w butach 

4. Daje możliwość wzroku 

 
 

 
Rebus przygotowany przez Łucję 

Ossowską: 

 

 
Zagadka nr 1 
Żółte i gorące, na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, zwierzęta i ciebie. 

 

Zagadka nr 2 
Deszcz ze słońcem razem utkali, 

wiszący na niebie kolorowy szalik. 

 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Aniela Jankowska, 

Magda Grudzińska, Oliwia Sobisz. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Reszce do 20 maja 2018 r. 

Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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