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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA 
 
Zdobyliśmy 15 tys. na książki i sprzęt  
do biblioteki szkolnej!!! 
 

 
 
Nasza szkoła zdobyła dotację celową  
w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości 
wydawniczych w ramach programu wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 
Priorytet 3. 
Program ma na celu wspieranie w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promocje czytelnictwa dzieci i młodzieży,  
w tym zakup nowości wydawniczych oraz 
elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. 
W ramach programu biblioteka szkolna wykonała 
do tej pory następujące działania: 
 Wyłoniła po konsultacjach z uczniami  

i nauczycielami listę książek do zakupu, 
 Uzyskała pozytywną, dotyczącą planowanych 

zakupów opinię Rady Rodziców i  Samorządu 
Uczniowskiego, 

 Przeprowadziła  konsultacje z Gminną 
Biblioteką Publiczną im. Ks. Sadzika  
w Sułkowicach oraz Biblioteką Pedagogiczną 
w Myślenicach obejmującą  nie tylko zakup 
książek,  ale również wymianę informacji   
o imprezach i konkursach promujących 
czytelnictwo. 

Aleksandra Łakomy 
 
PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW 
KLAS PIERWSZYCH 
 
 
 
 
 

09.06.2022 r. (czwartek) w naszej szkole odbyło 
się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych 
na czytelników biblioteki szkolnej. Celem tej 
uroczystości było zachęcenie najmłodszych do 
korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania 
książek oraz rozwijania umiejętności czytania.  
Zanim doszło do oficjalnego przyjęcia uczniów  
w poczet czytelników dzieci  zostały zapoznane z 
zasadami udostępniania księgozbioru, 
regulaminem wypożyczalni i czytelni, dowiedziały 
się czym oprócz wypożyczania zajmuje się 
biblioteka szkolna, co odróżnia ją np.  
od księgarni, mając do wyboru kilka egzemplarzy 
książek, rozpoznawały te z biblioteki szkolnej 
zwracając uwagę na oznakowanie (numer książki, 
pieczątkę, kod kreskowy),  rozwiązywały 
krzyżówkę i zagadki związane z biblioteką oraz 
książką, dowiedziały się czego nie można robić  
i jak muszą postępować z książkami, by ich nie 
zniszczyć, samodzielnie redagowały życzenia  
i prośby książki np. Myj ręce, zanim zaczniesz mnie 
czytać.  
Pod koniec zajęć dzieci odpowiedziały na 10 pytań 
dotyczących treści poruszanych na lekcji, zdając 
bardzo dobrze egzamin na wzorowego czytelnika 
i złożyły uroczystą obietnicę, że zawsze będą 
czytać i szanować książki, a Pan dyrektor Marceli 
Pacut dokonał uroczystego pasowania  
na czytelnika Wielką Księgą Złotych Bajek. 
Następnie już jako pełnoprawni czytelnicy 
biblioteki szkolnej uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy Pasowania na czytelnika 
oraz wyprawkę czytelniczą, przygotowaną przez 
Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”, której celem jest rozwój 
czytelnictwa.  
 

Aleksandra Łakomy 
 
NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 
Redakcja Naszej Dwójki na wakacyjny czas 
przygotowała dla Was dwa interesujące wywiady. 
Jeden z uczniami klasy 5a: Mają Matulską, Klaudią 
Jędrzejowską, Dominikiem Światłoniem  
i Dawidem Moroniem, którzy reprezentowali 
Gminę Sułkowice w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym na etapie 
powiatowym w Szkole Podstawowej nr 2  
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w Myślenicach i zajęli tam II miejsce oraz drugi,  
z Olą Kuźniar z klasy 8a - laureatką wielu 
konkursów wokalnych. 
 

 
 
Julia Kurowska:  Cześć. Gratuluję w imieniu 
redakcji Naszej Dwójki  zajęcia historycznego 
dla naszej szkoły II miejsca w powiatowym 
etapie Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
osiągnięcia najlepszego spośród wszystkich 
uczestników turnieju wyniku przez Dawida 
Moronia. Jak zaczęła się Wasza przygoda 
związana z jazdą na rowerze? 
Klaudia Jędrzejowska: Jako trzylatka dostałam 
rower od św. Mikołaja i jeździłam po domu.  
Na wiosnę na 4 kółkach wyruszyłam pod opieką 
rodziców do babci, która mieszka 2 km ode mnie. 
Maja Matulska: Moja przygoda z rowerem 
zaczęła się w wieku trzech lat, kiedy dostałam 
rower od dziadka. 
Dawid Moroń:  Rodzice kupili mi czterokołowy 
rowerek i jeździłem po domu dopóki się nie 
nauczyłem (3 lata). Potem dostawałem większe 
rowery i jeździłem szybciej, lepiej. 
Dominik Światłoń: Na początku jazdy na rowerze 
uczyli mnie rodzice. 
 
J.K.: Co sprawiło, że zdecydowaliście się  
na udział w konkursie? 
K.J.: Zachęta pani Doroty Król, naszej 
nauczycielki od techniki. 
M.M.: Dla zabawy i lepszej oceny na koniec roku  
z techniki. 

D.M.: Pani od techniki mnie wybrała. Sam 
również chciałem wziąć udział w konkursie  
i sprawdzić swoje umiejętności. 
D.Ś.: Zachęciła nas Pani od techniki. 
 
J.K.: Jak wyglądały Wasze przygotowania  
do konkursu?  
K.J.: Co tydzień mieliśmy dodatkowe zajęcia  
z panią Dorotą. 
M.M.: Co tydzień mieliśmy zajęcia z Panią Dorotą 
Król na boisku szkolnym. 
D.M.: Spotykaliśmy się we wtorki na betonowym 
boisku i ćwiczyliśmy jazdę na rowerze przez 
przeszkody. W czwartki przychodziliśmy to szkoły 
na 07:15 na zajęcia teoretyczne.  
D.Ś.: Rozwiązywaliśmy testy oraz jeździliśmy  
na torze przeszkód. 
 
J.K.: Co jest wg Was kluczowe  
w przygotowaniach do konkursu BRD? 
K.J.: Dobra wiedza o przepisach w ruchu 
drogowym. 
M.M.: Znajomość przepisów ruchu drogowego. 
D.M.: Odpowiednia motywacja, chęć. 
D. Ś.: Według mnie trzeba po prostu chcieć i nie 
rezygnować. 
 
J.K.:  Co było dla Was największą barierą 
podczas przygotowań do konkursu? 
K.J.: Znalezienie wspólnego wolnego czasu  
na spotkania. 
M.M.: Stres. 
D. M.: Nie miałem takiej. 
D.Ś.: Nie mamy przy szkole miasteczka 
rowerowego, więc było nam trochę trudniej 
zdobyć umiejętności, czy większą pewność jazdy 
niż np. drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Myślenicach. 
 
J.K.: Jak zachęcilibyście swoich kolegów  
i koleżanki do uczestnictwa w konkursie BRD? 
K. J.: Nie ma się czego bać, nawet jeśli coś nie 
wyjdzie można spróbować za rok. 
M.M.: Spróbujcie. Udział w konkursie, to świetna 
przygoda i nauka przez zabawę oraz nagroda 
chociażby w postaci lepszej oceny z techniki. 
D.M.: Po prostu spróbujcie. Warto. 
D. Ś.: Udział w konkursie to niesamowite emocje 
i możliwość  poszerzenia wiedzy i umiejętności. 



NASZA DWÓJKA 4 

 

J.K.: Jak myślicie, czy aby osiągnąć sukces 
trzeba być pokornym? 
K.J.: Myślę że tak. 
M.M.: Tak. 
D.M.: Nie wiem. 
D.Ś.: Tak. 
 
J.K.:  Co zadecydowało o zajęciu  II miejsca  
w powiecie Waszej  grupy? 
K.J.: Ciężka praca na dodatkowych zajęciach, 
byliśmy zgrani i się nie kłóciliśmy. 
M.M.: Zgranie zespołowe. 
D.M.: Po prostu zwycięska drużyna okazała się 
trochę lepsza. 
D.Ś.: Rozwiązaliśmy w miarę dobrze testy  
i umieliśmy opanować stres podczas jazdy. 
 
J.K.: Co zdecydowało o osiągnięciu przez  
Dawida najlepszego wyniku indywidualnego  
spośród wszystkich uczestników konkursu? 
K.J.:  Duża wiedza i sprawność jazdy na rowerze. 
M.M.: Refleks. 
D.M.: Odpowiednie przygotowanie, wiedza.  
D.Ś.: Opanowanie, wiedza. 
 
J.K.: Jakie cechy powinien posiadać dobry 
rowerzysta? 
K.J.: Powinien mieć wiedzę dotyczącą zasad 
ruchu drogowego i ją stosować. 
M.M.: Powinien być odpowiedzialny.  
D.M.: Powinien być odpowiedzialnym 
uczestnikiem ruchu drogowego. Uważać na siebie 
i innych. Posiadać wiedzę i umieć przewidzieć co 
może wydarzyć się na drodze. 
D.Ś.: Powinien być skupiony i uważny. 
 
J.K.:  Co lubicie (oprócz jazdy na rowerze) robić 
w wolnym czasie? 
K.J.: Uczyć się muzyki, słuchać piosenek, grać  
na flecie. 
M.M.: Malować, bawić się z psem. 
D.M.: Uczyć się. Bawić się z psami. 
D.Ś.: Lubię grać na perkusji. 
 
J.K.:   Proszę dokończyć zdania 
W przyszłości chciałabym/chciałbym… 
K.J.: W przyszłości chciałabym skończyć szkołę  
i iść na studia. 

M.M.: W przyszłości chciałabym robić coś co 
lubię. 
D.M.: Jeszcze nie wiem.  
D.Ś.:W przyszłości chciałbym jeszcze raz 
wystartować w konkursie. 
Moim największym marzeniem jest… 
K.J.: Moim największym marzeniem jest 
pojechać na wycieczkę dookoła świata. 
M.M.: Moim największym marzeniem jest mieć 
drugiego psa. 
D.M.: Moim największym marzeniem jest osiągać 
dobre wyniki w nauce.  
D.Ś.: Moim największym marzeniem jest zająć  
I miejsce w powiecie. 
Wakacje zamierzam spędzić… 
K.J.: Wakacje zamierzam spędzić razem  
z rodzicami w Turcji. 
M.M.: Wakacje zamierzam spędzić nad morzem. 
D.M.: Wakacje zamierzam spędzić w Grecji. 
D.Ś.: Wakacje zamierzam spędzić z rodziną. 
 
J.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 
sukcesów. 
K.J.: Dziękuję. 
M.M.: Dziękuję. 
D.M.: Dziękuję. 
D.Ś.: Dziękuję. 

                                                                                                                 
Wywiad przeprowadziła                                                                                                                       

Julia Kurowska 8a 
 

Wywiad z Olą Kuźniar  
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Julia Kurowska: Jak zaczęła się Twoja przygoda 
ze śpiewaniem? 
Ola Kuźniar: Gdy miałam pięć lat, mój tata 
zauważył, że całkiem radzę sobie z muzyką. 
Zapisał mnie wtedy do chórku dziecięcego, Dzieci 
Chudego, prowadzonego przez jego przyjaciela. 
Chodziłam tam przez około sześć lat, ale 
musiałam zrezygnować przez szkołę muzyczną. 
Zajęcia się po prostu na siebie nakładały. 
 
J.K.: Wiemy, że brałaś udział w wielu 
konkursach wokalnych. Opowiedz nam coś  
o tym. Jakie to były konkursy, jak się do nich 
przygotowywałaś? 
O.K.: Przeważnie były to konkursy organizowane 
przez SOK. Kiedyś chodziłam tam co tydzień  
na zajęcia wokalne, więc o każdym wiedziałam  
i przygotowywałam się do niego z moją 
nauczycielką. Wybierałyśmy piosenkę, uczyłam 
się jej, mój tata znajdował podkład, czasami 
nawet go grał na żywo na gitarze. 
Najpoważniejszy konkurs, na którym byłam,  
to pre- castingi do trzeciej edycji The Voice Kids. 
Rozśpiewywanie się w aucie w drodze z Sułkowic 
do Warszawy i pocenie przez trzy godziny, zanim 
wejdzie się do budynku TVP to niewątpliwie... 
ciekawe doświadczenia? Nie dostałam się  
do przesłuchań w ciemno, ale nigdy też nie 
próbowałam ponownie. Uznałam, że nie chcę, 
żeby ktoś mi mówił co i jak mam śpiewać. Nie 
sprawia mi to wtedy radości. 
 
J. K.: Które ze zwycięstw w przeglądach 
muzycznych sprawiło Ci najwięcej radości  
i satysfakcji? 
O.K.: Żadne. Przed wynikami zawsze się 
denerwuję, a po nich albo jestem na siebie zła, 
albo jestem w centrum uwagi, czego, choć wiem, 
że nie wyglądam, nie lubię. Chodzi mi tylko  
o śpiewanie. Te kilka magicznych minut na scenie, 
gdy opowiadam historię, wcielam się w kogoś 
innego i okazuję emocje, których często nie mam 
czasu wyrazić. Nagrody, oklaski i dyplomy  
to dodatek do tych cudownych momentów. 
 
J.K.:  Jaki repertuar  preferujesz? 
O.K.: Strasznie trudne pytanie. Uwielbiam 
molowe ballady i popowe piosenki, kocham 
śpiewać po polsku i w innych językach  nawet  jeśli 

kompletnie nie potrafię w nich mówić. Nie umiem 
rapować, a disco polo ciężko mi traktować 
poważnie. 
 
J.K.: Czy masz tremę przed występem? 
O.K.: Zazwyczaj. Wtedy bardzo dużo mówię  
i wbijam paznokcie do dłoni, a ponieważ moje są 
długie, kończę z poharatanymi rękoma. Ale trema 
znika, gdy zaczynam śpiewać. 
 
J.K.: Jeśli miałabyś na scenie zaśpiewać  
w duecie kogo zaprosiłabyś do niego? 
O.K.: Niedawno  zaaranżowałam sobie duet  
ze starym znajomym ze szkoły muzycznej. 
Uwielbiam go słuchać, bo jest naprawdę 
niesamowity. Możliwe, że zaśpiewamy razem  
na konkursie piosenki angielskiej w tym roku. 
 
J.K.: Czy wiążesz swoją przyszłość  
ze śpiewaniem? 
O.K.: Nie, bardzo nie chcę z tego zarabiać  
i zmieniać mojej pasji w pracę. Chyba bym tego 
już tak nie lubiła. Myślałam jednak, żeby kiedyś 
zgłosić się do polskich preselekcji na Eurowizję, 
ale to w bardzo dalekiej przyszłości. 
 
J.K.: Czy jest ktoś na kim się wzorujesz? Czy 
masz swojego idola jeśli chodzi o śpiewanie? 
O.K.: Zależy od piosenki. Bardzo lubię wokal 
Sanah, Adele, Jamesa Arthura, Beyoncé i Madilyn 
Bailey, ale trudno byłoby śpiewać jak oni wszyscy 
na raz. Taki mam jednak sposób na naukę - 
słucham, „kradnę” elementy, które mi się 
podobają i wykorzystuję. Nie chcę „zrzynać”  
i wolę zachować jednak coś mojego. 
 
J.K.: Czy masz taki utwór z którym się 
szczególnie identyfikujesz?  
O.K.: Nie mam. Jak mówiłam, podczas śpiewania 
wcielam się w jakąś postać, często książkową. 
Fajnie czasami poudawać rozmarzoną Anię 
Shirley albo smutnego i okrutnego Księcia 
Cardana. 
 
J.K.: Czy oglądałaś w tym roku Eurowizję? Jak 
oceniasz start naszego reprezentanta? 
O.K.: Oczywiście, uwielbiam Eurowizję jako 
widowisko. Oglądałam nawet polskie preselekcje, 
równolegle z chorwacką Dorą. Absolutnie 
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ubóstwiam Ochmana i jego wokal oraz oczywiście 
River. Popłakałam się, gdy słuchałam tego po raz 
pierwszy. Wyniki mnie jednak ani trochę nie 
dziwią, bo Eurowizja Polski nie lubi, cytując Irenę 
Santor: „Nawet zespół ABBA nie wygrałby  
w barwach Polski”. To jest jednak nasz najlepszy 
wynik od 2016 i Michała Szpaka, więc jestem też 
całkiem zadowolona. Moimi faworytami w tym 
roku była oczywiście Polska, ale też Serbia, 
Armenia oraz Izrael. 
 
J.K.: Co lubisz robić poza śpiewaniem? 
O.K.: Pisać, mówić, czytać, słuchać podcastów 
kryminalnych i takich związanych z prawem, 
„matkować” koleżankom z klasy. Ostatnio 
zainteresowałam się też sztuką performansową. 
Ta jest akurat trudna, ale spełnia swoją rolę  
i skłania do refleksji.  
 
J.K.: Dokończ zdania 
Moja ulubiona wokalistka to… 
Prawdopodobnie Sanah. 
Mój ulubiony wokalista to… 
Zbigniew Wodecki. 
Mój ulubiony zespół muzyczny to… 
Ostatnio American Avenue i oczywiście Studio 
Accantus 
W przyszłości chciałabym… 
Nauczyć się w końcu rosyjskiego i norweskiego. 
Moim marzeniem jest… 
Przeżyć ten ostatni miesiąc w szkole, nie zwariować 
i w końcu się porządnie wyspać. 
 
J.K.: Ola, życzę Ci w imieniu swoim i redakcji 
Naszej Dwójki spełnienia marzeń i sukcesów 
muzycznych. Dziękuję za wywiad. 
O.K.: Dziękuję. 

                                                                                                                        
Wywiad przeprowadziła                                                                                                                        

Julia Kurowska 8a 

 
GORĄCO POLECAM 
 
Agata Waruś z 7b o serii komiksów Billa 
Wattersona Calvin i Hobbes. 
Ostatnio w naszej bibliotece pojawiły się nowe 
pozycje. Jest wśród nich również seria komiksów 
Billa Wattersona zatytułowana „Calvin i Hobbes”.  
Znam ją już od wielu lat, jednak ciągle odkrywam 

w niej coś nowego. Opowiada ona o przygodach 
dwóch przyjaciół: Calvina – sześcioletniego 
chłopca z dużą wyobraźnią i jeszcze większym 
talentem do denerwowania rodziców oraz jego 
przyjaciela Hobbesa, który jest... pluszowym 
tygrysem! Przeżywają razem fantastyczne 
przygody. Podróżują w czasie, używają 
transmutatora i organizują zebrania swojego 
tajnego klubu PFUJ (Precz ze Fstrętnymi 
Uciążliwymi Jędzami).„Ta książka to czysta 
magia” napisał Pat Oliphant w przedmowie  
do drugiej części. Całkowicie się z nim zgadzam  
i gorąco zapraszam wszystkich do przeczytania 
tej serii. 

 

 
 

Agata Waruś 7b 
 
CIEKAWOSTKI MUZYCZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy wiecie, że… 
 
 Polska zadebiutowała na Eurowizji w 1994. 

Kraj reprezentowała wtedy Edyta Górniak  
z piosenką To nie ja i zajęła drugie miejsce,  
co nie tylko jest najlepszym wynikiem naszego 
państwa, ale również jednym z najlepszych 
debiutów. 
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 Krajem z największą liczbą wygranych jest 
Irlandia. Mają na koncie aż 7 zwycięstw, 
jednak w ciągu ostatnich 9 lat, Irlandia 
zakwalifikowała się do finału tylko raz, w 2018. 

 W 1969 wygrały aż cztery reprezentantki: 
Salomé z Hiszpanii, Lulu z Wielkiej Brytanii, 
Lenny Kuhr z Holandi oraz Frida Boccara  
z Francji.  

 W 2003 roku, reprezentujący Belgię zespół 
Urban Trad zaśpiewał piosenkę w języku 
sztucznym. 

 W 2020 roku z powodu pandemii, konkurs 
został po raz pierwszy w historii 
odwołany.Zamiast tego, fani dostali 
‘Eurovision Home Concerts’ (Eurowizyjne 
Domowe Koncerty). Podczas kulminacji 
wydarzenia, wszyscy reprezentanci z tamtego 
roku zaśpiewali Love shine a light z repertuaru 
Katrina and The Waves, którzy wygrali w 1997 
roku. 

 Podczas Eurowizji zdarzały się przypadki,  
że ktoś z publiczności wtargnął na scenę? Coś 
takiego stało się między w 2018 r., kiedy  
brytyjskiej piosenkarce SuRie mężczyzna 
zabrał mikrofon i zaczął protestować przeciw 
brexitowi oraz Jamali. 

  Mimo, że na Eurowizji poziom jest bardzo 
wysoki, to wokalne wpadki się zdarzają. 
Najbardziej znaną jest na pewno ta Manela 
Navarro. W 2017 roku na kulminacji piosenki  
Do it for yourlover jego głos bardzo wyraźnie 
się załamał.  

 Australia została zaproszona na jubileuszową 
60 Eurowizję w 2015 roku. Od tamtej pory co 
roku dostaje się do finału, wyjątkiem jest 
Montaigne w 2021 roku. Australii pozwolono 
zostać, ponieważ nadawca publiczny jest 
bardzo zaangażowany w konkurs, a jego 
„profesjonalne podejście może przełożyć się 
na zwiększenie konkurencyjności i mobilizację 
innych nadawców”. 

 Nawet, jeżeli nie jest się głównym wokalistą, 
można zdobyć więcej oklasków  
i komplementów. W takiej sytuacji znalazł się 
Paweł Skiba, wokalista w Studiu Accantus  
i chórzysta Rafała Brzozowskiego, 
reprezentanta Polski w 2021 roku. Występ 
naszego wokalisty spotkał się z negatywnymi 
reakcjami, a słuchacze zwrócili uwagę raczej 

na jego chórki.  Komentarze typu „Mimo że 
wujo Rafał zagłuszał trochę występ i darł się 
bez powodu było super, wszyscy Polacy 
doceniają Pana starania” wylały się pod 
postami na instagramie Pawła. Polecam 
posłuchać jego coverów z musicalu „Dear 
Evan Hansen”. 

 Jedynym państwem, które nigdy nie odpadło 
w półfinale, jest Ukraina. Kraj wygrał trzy razy 
(2004, 2016, 2022), dwa razy zajął drugie 
miejsce (2007, 2008) i raz miejsce trzecie 
(2013). 
 

Ola Kuźniar 8a 
 
CIEKAWOSTKI O ŚWIECIE  
I ZE ŚWIATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy wiecie, że… 
 
 W Singapurze jest zakaz żucia gumy. 
 W Korei Północnej i na Kubie nie kupisz coli. 
 Najpopularniejsze nazwiska na świecie to: 

Lee, Van, Zhang. 
 Najczęściej odwiedzanym miejscem  

w Europie jest Disneyland w Paryżu. 
 Wszystkie wiatraki na świecie obracają się  

w lewo, jednak w Irlandii kręcą się według 
wskazówek zegara. 

 Zepsuty zegarek podaje godzinę, w której się 
zepsuł. 

 Twoje zęby są ciepłe. 
 W Chinach jest zakaz przytulania drzew. 
 Leonardo Da Vinci potrafił malować jedną 

ręką równocześnie pisząc drugą. 
 Wieża Eiffla miała zostać przeniesiona  

w latach 60 do Kanady. 
 Kiedy kilka osób się śmieje, to każdy patrzy się 

na tego kogo najbardziej lubi. 
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 Jeśli chcesz sprawdzić czy dana osoba Ci się 
przygląda – ziewnij. 

 Powtarzanie gestów innych osób pozwoli 
zdobyć Ci jej zaufanie. 

 Według badań, fobie mogą być przekazywane 
z pokolenia na pokolenie przez dane  
z przeżycia w DNA. 

 Śpiew zmniejsza uczucie depresji i niepokoju. 
 Mózg nie odczuwa bólu. 
 Tylko 5% istot w Nowej Zelandii to ludzie, 

reszta to zwierzęta. 
 Nigdy nie widziałeś swojej prawdziwej twarzy, 

tylko jej odbicie. 
 Szybciej przeczytasz dłuższą linijkę tekstu, ale 

wolisz krótsze, ponieważ twój mózg się mniej 
męczy. 

 Patrzenie się na niebieski  i czerwony kolor jest 
męczące dla mózgu. 

 Zapachy wywołują emocje i wspomnienia. 
 

Julia Kurowska 8a 
 
HUMOR 
 
Koniec roku szkolnego. Do domu wraca zapłakany 
Jasio. Mama pyta go: 
 Co się stało, synku? 
 Spóźniłem się do szkoły i zostało dla mnie 

najgorsze świadectwo. 
 
Nauczycielka pyta Jasia: 
 Co to jest nieskończoność? 
 No, na przykład rok szkolny. 
 
Tato mówi do Jasia: 
 Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się  

z Kaziem. Przecież to niegrzeczny chłopiec, 
najgorszy uczeń w klasie! 

 Przez wdzięczność, tato. Gdyby nie on,  
ja byłbym najgorszym uczniem. 

 
Nauczycielka mówi do uczniów: 
 Przypominam, ze jutro klasówka. Zabierzcie 

na jutrzejszą lekcje wszystko, co będzie do niej 
potrzebne. 

Jasio: 
 Czy mogę wziąć starszego brata? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAKACYJNE ZAGADKI  
DLA NAJMŁODSZYCH 
 
Wody wcale się nie boi; 
Lubi pływać po jeziorze. 
Ale są potrzebne wiosła, 
By nas fala lepiej niosła.  
 
W wodzie zawsze je zakładam, 
Przez ręce, głowę. 
Już się teraz nie utopię. 
Bo mam koło … 
  
Gdy słońce mocno świeci 
To wtedy nam się marzy 
By koc szybko rozłożyć 
Na piaszczystej … 
  
Zamek z piasku z nią zbudujesz, 
chociaż cała plastikowa. 
Po zabawie -obok grabek 
w wiaderku się chowa.  
 
Na małych krzaczkach 
w promieniach słonka dojrzewają. 
Są słodkie i pyszne 
i czerwony kolor mają. 
 
Jakie to na drzewie 
dojrzewają przysmaki, 
które lubią jeść dzieci, 
dorośli i szpaki.  
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KOLOROWANKI 
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FOTORELACJA Z PASOWANIA  
NA CZYTELNIKA UCZNIÓW  
KLAS PIERWSZYCH 

Klasa I a 
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Klasa I b 

 

 

 

 

 

 


