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Witajcie! 
  Ciepło złotej jesieni już za nami. Teraz pluchy i szarugi 
przeplatają się z marznącym deszczem i śniegiem. Za oknem szaro. Nie 
jest to najsympatyczniejsza aura, ale w każdym czasie można się dobrze 
bawić. Wieczory wcale nie muszą być nudne, wystarczy gra planszowa z 
całą rodzinką czy przyjemna lektura, a świat wydaje się bardziej 
kolorowy. 
    

 
Rys. Anna Karczmarczyk, kl. II 
 

Nasi Redaktorzy powoli wdrażają się do pracy. Czwartoklasiści 
próbują swoich sił w tworzeniu swoich pierwszych tekstów. Zachęcamy 
wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia się w redagowanie 
naszej gazetki poprzez pisanie artykułów lub rysowanie ilustracji. To 
nauka i zabawa w jednym! 

 

 
SYLABA – gazetka szkolna wydawana przez uczniów Szkoły 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Łężanach, ul. T. Kościuszki 2. 

e-mail: a_bednarz640@wp.pl 

Opiekun gazetki: A. Bednarz 

Redakcja: E. Sowa, K. Gabor, L. Zanewiat, A. Kaszowska, 

W. Józefczyk,, A. Mercik, A. Szajna 

A. Omachel, S. Pelczar 

mailto:a_bednarz640@wp.pl
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5.10 – dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 

10.10 – spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantem 

11.10 – Dzień Drzewa w przedszkolu 

14.10 – Święto Edukacji Narodowej, Szkolny Pokaz Talentów 

14.10 – obchody Dnia Papieskiego 

25.10 – przedstawienie „Gucio zaczarowany” dla uczniów klas II-III  

25.10 – wyjazd uczniów klas IV-VI na przedstawienie „Przygody 

Mikołajka” do RCKP w Krośnie 

26.10 – wyjazd uczniów klasy IV i VI na lodowisko i do skansenu 

w Sanoku 

 
26.10 – wyjazd uczniów klas II -III na przedstawienie „Doktor Dolittle” 

do RCKP w Krośnie 

28.10 – Złaz Ziemi Krośnieńskiej – udział grupy uczniów z klas IV i VI 

pod opieką p. D. Jurczak i W. Rygla 

3.11 – Drzwi otwarte w naszej szkole 

1.11 – kwesta harcerzy na cmentarzu 
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8.11 – ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc” 

11.11 – gminne obchody Święta Niepodległości w Łężanach 

20.11 – przygotowanie części artystycznej przez uczniów kl. II i IIIb na 

„Dzień Seniora” organizowany przez Radę Sołecką dla mieszkańców 

Łężan 

24.11 – szkolny konkurs „Czytam, rozumiem, coraz więcej umiem 

z Henrykiem Sienkiewiczem” 

24.11 – dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas IV-VI 

24.11 – „Bal z Wielkim Sercem” zorganizowany m. in. dla dzieci 

z naszej szkoły przez  Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa 

Zastępczego Wielkie Serce 

25.10 – Dzień Pluszowego Misia 

29.11 – pokaz naukowy dla uczniów klas II-III i IV-VI „Chemiczne 

czary” 

29.11 – Gminny Konkurs Czytelniczy „Sienkiewicza warto znać 

i czytać”  

 

KONKURSY 

 
 

Udział uczniów kl. VI w szkolnych etapach konkursów organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z następujących przedmiotów: 

- j. polski (B. Świątek, W. Szelc, E. Sowa, M. Polak) – opiekun A. Bednarz 

- j. angielski (B. Drozd, M. Płonka, M. Polak, W. Szelc, B. Świątek) - opiekun 

K. Janik 

- matematyka (B. Świątek, M. Polak, W. Szelc, M. Płonka) - opiekun B. Ziemba 

 

II miejsce uczennicy klasy II – Antoniny  Lorenc w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym pod hasłem "MAMO, TATO - NIE PAL" (opiekun R. Strączek) 

 

Szkolny Konkurs „Czytam, rozumiem, coraz więcej umiem z Henrykiem 

Sienkiewiczem” przygotowanym przez p. A. Bednarz dla uczniów kl. IV-VI – 

najlepsi w czytaniu ze zrozumieniem z poszczególnych klas: 

Kl. IV – A. Polak, kl. V – Donata Bielas, kl. VI – Marlena Polak 

 

II miejsce reprezentantów naszej szkoły z kl. IV-VI w Gminnym Konkursie 

Czytelniczym „Sienkiewicza znać i czytać warto” (uczestnicy: A. Polak, D. Bielas, 

M. Polak) 

https://www.facebook.com/WielkieSerce/
https://www.facebook.com/WielkieSerce/


5 

 

ZDROWO JEM,  

WIECEJ WIEM 
Klasa III a we wrześniu 2016 roku przystąpiła do Ogólnopolskiego 

Konkursu "Zdrowo jem, więcej wiem". Realizujemy kolejne konkursowe 
zadania ucząc się jak zdrowo żyć. Za nami wycieczka do Ekologicznej 
Piekarni Państwa Kiełtyków, spotkania z zaproszonymi gośćmi, 
występy, prezentacje, promocja zdrowia w szkole i przedszkolu, a także 
wspólne robienie śniadania w ramach akcji "Śniadanie daje moc" 
i zabawy w terenie. 

      
Więcej informacji o niesamowitych działaniach, które podejmuje 

klasa IIIa, by edukować siebie i całą szkołę na blogu prowadzonym 
przez panią Agatę Paczosę – wychowawczynię klasy: 

http://karuzelowo.blogspot.com/
…/zdrowo-i-kolorowo-w-iii-a.… 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkaruzelowo.blogspot.com%2F2016%2F11%2Fzdrowo-i-kolorowo-w-iii-a.html&h=fAQEZmn-KAQHJRuq6SMV4VffZihOZ8c25JwJ_pksa6-k3BQ&enc=AZOx8RbRyqf8RFRfiHJUUa5jKGdmGJ7xkYT5M4BKnYSCeVPsWFQ8N9WJgcklgP2HDRtZRPb2cmiJEYbKYHGhNrH-CGAJkaxNs_k4yDMaJTdZGYh5rV3hTy5LWrGBdWwkzBa5qxnAtAsiBW72M8ccQsESwdsEaB2x28AabY8zcyMHP_xAp68NLiExfHaiD5dQZzqSO4b2dQTtkDLYPDklDiBK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkaruzelowo.blogspot.com%2F2016%2F11%2Fzdrowo-i-kolorowo-w-iii-a.html&h=fAQEZmn-KAQHJRuq6SMV4VffZihOZ8c25JwJ_pksa6-k3BQ&enc=AZOx8RbRyqf8RFRfiHJUUa5jKGdmGJ7xkYT5M4BKnYSCeVPsWFQ8N9WJgcklgP2HDRtZRPb2cmiJEYbKYHGhNrH-CGAJkaxNs_k4yDMaJTdZGYh5rV3hTy5LWrGBdWwkzBa5qxnAtAsiBW72M8ccQsESwdsEaB2x28AabY8zcyMHP_xAp68NLiExfHaiD5dQZzqSO4b2dQTtkDLYPDklDiBK&s=1
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

 

14 października to ważny dzień dla nauczycieli oraz wszystkich 

pracowników szkoły, gdyż tego dnia obchodzone jest ich święto, Dzień 

Edukacji Narodowej.  

Jak co roku, nasza szkoła obchodziła ten dzień bardzo uroczyście. 

Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych, jednak bez 

książek i zeszytów, ponieważ był to dzień wolny od zajęć. O godzinie 9 

rozpoczęła się akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Na 

sali gimnastycznej licznie zebrali się uczniowie, p. Dyrektor, p. 

Wicedyrektor, nauczyciele, zaproszeni nauczyciele emerytowani, 

pracownicy obsługi oraz rodzice. Akademia rozpoczęła się od 

odśpiewania hymnu szkoły. Uczniowie złożyli nauczycielom życzenia, 

podziękowali za trud i wysiłek włożony w ich pracę, a także recytowali 

wiersze oraz odśpiewali piękny utwór „Nauczycielom”.  A żeby nie było 

zbyt poważnie, uczestnicy akademii przedstawili humorystyczną 

inscenizację lekcji wychowawczej, gdzie w roli nauczycieli wcieliła się 

Ola Babczyńska z klasy VI. 

Pani Dyrektor podziękowała uczniom za życzenia, a także 

nauczycielom za ich zaangażowanie i pracę, którą wykonują na rzecz 

swoich wychowanków.  
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Po akademii miał miejsce pokaz talentów przygotowany specjalnie dla 

nauczycieli. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności muzyczno-

taneczne. Wśród uzdolnionych znaleźli się: 

klasa IIIa – recytacja wiersza 

dziewczynki z kółka muzycznego – taniec 

Marlena Kufel - śpiew 

Wiktoria Gibała, kl. IIIb – taniec 

Klaudia Jurczak, kl. IIIa – taniec 

Ala Mercik i Ola Szajna – gra na gitarze, śpiew 

Lena Zanewiat, Ola Zając, Agnieszka Zając – śpiew 

Weronika Szelc – gra na keyboardzie 

Bartosz Świątek z partnerką – taniec 

Jakub Bienia z partnerką – taniec 

oraz gościnnie Paulina Jurczak, nasza absolwentka, która wraz 

z partnerem zaprezentowała taniec towarzyski.  

                             K. Janik 

…………………………………………………………………………… 

DZIEŃ PAPIESKI    

 

Jan Paweł II -  papież Polaków, dla 
większości z nas stał się ideałem pod 
każdym względem i na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. Z okazji 
Dnia Papieskiego 14 października w 
naszej szkole uczniowie recytowali 
wiersze i śpiewali pieśni dla Jana Pawła 
II. Na zakończenie pani dyrektor 
podziękowała uczniom za 
zaangażowanie i występy. 
 
                                    Anna Perhon 
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KWESTA NA CMENTARZU 
1 listopada 2016r. na Cmentarzu Komunalnym w Łężanach została 

zorganizowana przez stowarzyszenia z terenu Gminy Miejsce Piastowe, przy 

wsparciu Gminy, publiczna zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na renowację 

zabytkowych nagrobków. Kwestowali przedstawiciele: 18 Drużyny Harcerskiej 

im. S. Czarnieckiego i ich rodzice, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki oraz 

członkowie: Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Stowarzyszenia „Zmiany – Zmieniamy Łężany” oraz Rady Sołeckiej 

w Łężanach. 

Zebrano kwotę 1412,26 zł i 20 euro centów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim  

ofiarodawcom oraz osobom kwestującym. 

Dorota Jurczak 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NASZE POMYSŁY NA ZMIANY W SZKOLE 

sonda 

Święto Edukacji Narodowej już za nami, ale reporterzy „Sylaby” 

postanowili zapytać uczniów, co ciekawego, nowego wprowadziliby 

w naszej szkole lub co by udoskonalili. Oto odpowiedzi: 

Chciałabym, aby przy szkole był zbudowany basen, ponieważ bardzo 

lubię pływać. Aleksandra, kl. IV 

Chciałbym, aby przy naszej szkole było boisko do siatkówki, ponieważ 

bardzo lubię ten sport. Damian, kl. IIIb 

Chciałbym, aby w naszej szkole było więcej lekcji W-F-u, ponieważ 

bardzo lubię pana Darka. Kacper, kl. IIIa 
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 Rys. Dominika Obel, kl. IV 

Chciałbym, aby w naszej szkole był 2 razy SKS, ponieważ mógłbym 

więcej grać w piłkę nożną. Mateusz, kl. IIIa 

Chciałbym, by w naszej szkole było kółko elektroniczne, ponieważ 

interesuję się tą dziedziną. Michał, kl. IIIa 

Marzę o boisku do koszykówki, bo lubię tę grę. Oliwier, kl. IIIb 

Rys. K. Świątek, kl. IV 

Jak widać, marzenia naszych uczniów koncentrują się wokół sportu, a 

przede wszystkim wokół zaplecza w formie boisk sportowych. Oby 

spełniły się jak najszybciej marzenia naszych kolegów i koleżanek. 

      Aleksander Polak, Emanuel Gibała, kl. I 

Byłoby super, gdyby w naszej 

szkole była siłownia, bo chcę 

nabrać mięśni. Kacper, kl. IV 

Lekcje w naszej szkole powinny 

być krótsze, teraz są za długie. 

Kamil, kl. IV 

 

Chciałabym 

przy szkole 

boisko spor-

towe, bo uwiel-

biam piłkę noż-

ną. Marlena, kl. 

IIIb 
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ŚNIADANIE DAJE MOC! 

 

 

Temat zdrowego odżywiania się pojawia się w edukacji 

wczesnoszkolnej dość często. We wtorek 8 listopada klasy młodsze 

naszej szkoły wzięły udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje 

Moc”.  

Akcja już od kilku lat organizowana jest w Europie jako Dzień 

Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Celem programu jest zwiększenie 

wśród uczniów świadomości na temat roli zdrowego  odżywiania oraz 

roli pożywnego śniadania w codziennej diecie najmłodszych. 

Dzieci z klasy drugiej i klas trzecich naszej szkoły na zajęciach 

szkolnych samodzielnie przygotowały śniadanie z przyniesionych 

zdrowych produktów. Następnie w atmosferze podsycanej 

niesamowitymi, smakowitymi zapachami wspólnie je 

spożywały.  Uczniowie pracowali z wielkim zapałem, a kanapki 

wyglądały imponująco, o czym możecie się przekonać oglądając naszą 

galerię. Również dzieci z „zerówki” i starszych klas częstowały się 

kanapkami wykonanymi przez kolegów z klasy II i IIIa. 

        Renata Strączek 
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada zapisał się jako ważny dzień w historii Łężan, gdyż przypadł 

nam zaszczyt pełnienia funkcji gospodarza gminnych obchodów Święta 

Niepodległości. 

 

Uroczystości zainaugurowała msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym, 

w którym zgromadzili się mieszkańcy i zaproszeni goście. Nawę główną 

wypełniły poczty sztandarowe wystawione przez Urząd Gminy Miejsce, 18 

Drużynę Harcerską z Łężan, szkoły i  jednostki straży pożarnej z terenu gminy. 

Oprawę słowną liturgii przygotowali pod opieką pani Anny Perhon uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Łężanach oraz harcerze 18 Drużyny Harcerskiej im. 

Stefana Czarnieckiego, zaś muzyczną – scholka parafialna oraz Orkiestra Dęta 

Gminy Miejsce Piastowe. Ksiądz w swej homilii przywołał i podkreślił wagę 

trzech najważniejszych dla każdego Polaka wartości: Bóg – Honor – Ojczyzna, 

a za wzór postawy patriotycznej wskazał Danutę Siedzikównę (ps. Inka) – 

17.letnią sanitariuszkę, która zginęła bohaterską śmiercią w czasach reżimu 

komunistycznego 

.  

             Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik Krzyż, gdzie 

Wójt gminy – pan Marek Klara oraz pani Dorota Chilik - wiceprzewodnicząca 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w asyście harcerzy złożyli wieniec. 

 

              Główna część obchodów Święta Niepodległości odbyła się w sali Domu 

Ludowego w Łężanach, rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu Polski. 

Podniosłym momentem wieczoru było poświęcenie i odsłonięcie tablicy 



12 

 

pamiątkowej ku czci ppłk. Jakuba Kozioła – żołnierza Legionów Polskich Józefa 

Piłsudskiego, uczestnika wojny polski-bolszewickiej, szefa sztabu operacyjnego 

obrony Warszawy w 1939 r. Sylwetkę oraz dokonania łężańskiego bohatera 

przybliżył zebranym wójt gminy. 

Po części oficjalnej program artystyczny zaprezentowała gminna orkiestra 

dęta z Miejsca Piastowego pod batutą Miłosza Markiewicza. Zagrali „Marsz 

Pierwszej Brygady”, „Warszawiankę” oraz kompilację pieśni wojskowych. 

 

 
 

               Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt. „Żyli prawem 

wilka” przygotowane przez panią Agnieszkę Bednarz i kółko teatralne Szkoły 

Podstawowej w Łężanach. Poświęcone było ono Żołnierzom Wyklętym i miało 

przypomnieć, że odzyskanie niepodległości okazało się jedynie wstępem do 

dalszej walki o suwerenność naszej ojczyzny w XX wieku. Młodzi aktorzy w 

formie teatru cienia zaprezentowali bohaterską walkę Żołnierzy Niezłomnych 

podczas II wojny światowej, ich późniejszy opór wobec władzy komunistycznej, 

a następnie prześladowania oraz zbrodnie dokonywane na leśnych żołnierzach. 

                 Po zakończeniu inscenizacji swoje talenty wokalne zaprezentowali 

soliści ze Studia Gama z Miejsca Piastowego, których repertuar nawiązywał 

oczywiście do Święta Niepodległości. 

                Ostatnią częścią obchodów było już tradycyjne dla mieszkańców 

Łężan wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych intonowanych przez harcerzy 

z 18 Drużyny Harcerskiej pod opieką drużynowej Doroty Jurczak oraz pana 

Wojciecha Rygla. 

                  Tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości z pewnością na 

długo pozostaną w pamięci mieszkańców Łężan. 

         Agnieszka Bednarz 
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Z MIKROFONEM U … 

 

 

PANI AGNIESZKI  

ZAWOJSKIEJ-SOKOŁOWSKIEJ 

- wicedyrektor 
 

 

- Skąd wziął się pomysł na kółko naukowe z klasą IV ? 

- Pomysł powstał w czasie naszych zajęć w klasiech I-III, a szczegóły ustaliliśmy razem 

w ubiegłym roku, czyli wówczas w klasie III. Zauważyłam, że bardzo interesują Was 

ciekawostki o świecie, przyrodzie, nauce itp. Każda lekcja była pełna Waszych pytań 

i ciekawych dyskusji, zatem można powiedzieć, że pomysł zorganizowania kółka 

naukowego w czwartej klasie  wymyśliliśmy wspólnie. 

 

- Skąd bierze Pani pomysły na eksperymenty? 

- Eksperymenty i doświadczenia lubią chyba wszyscy – i młodzi i dorośli. W ten sposób 

można poznać i zrozumieć jak funkcjonuje świat wokół nas, jakie rządzą nimi prawa. To 

najlepsza droga do odkrywania jego wielu tajemnic. Nauka jest fascynująca.  Interesuję się 

różnymi dziedzinami nauki, więc wiele pomysłów na eksperymenty i doświadczenia 

pochodzi z książek, czasopism publikacji naukowych. Bardzo lubię się przyglądać 

przyrodzie, a ona również podpowiada mi ciekawe pomysły. 

 

- Czy lubi Pani prowadzić z nami te zajęcia? 

- Zarówno prowadzenie tych zajęć jak i spotkania z wami sprawiają mi ogromną radość. 

Zawsze z niecierpliwością czekam na nasze kolejne zajęcia, na Wasze pytania, dyskusje, 

odkrycia. Daje to nam wszystkim wiele satysfakcji. Dzięki wam ja również mam szansę 

nauczyć się czegoś nowego.  

 

- Co jeszcze czeka nas na zajęciach? 

 Przed nami jeszcze wiele ciekawych zagadnień. W najbliższych dniach będziemy 

kontynuować tematy astronomiczne, a później rozpoczynamy przygodę z Ignacym 

Łukasiewiczem i serią ciekawych doświadczeń, ponieważ nasze kółko naukowe uczestniczy 

w konkursie „Być jak Ignacy”. Nie zabraknie ulubionych przez Was eksperymentów, a także 

wypraw i zajęć w terenie. Odwiedzimy kilka ciekawych miejsc. Oczywiście jak zawsze 

czekam na Wasze pytania i propozycję.  

 

SERDZECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ! 

         Aleksandra Szajna, kl. IV 
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ANDRZEJKOWY SZAŁ 
24 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa 

zorganizowana przez Samorząd Uczniowski dla uczniów klas 4-6.  

Dziewczyny przyszły pięknie wystrojone i niektóre nawet umalowane. 

Chłopacy przyszli ubrani jak do szkoły . Na początku niewielka grupa uczniów 

tańczyła w rytmie najnowszych hitów. DJ była nasza absolwentka Ada Habrat. 

Atmosferę rozgrzały wróżby przygotowane przez członków samorządu 

uczniowskiego. Imprezowicze mogli przewidzieć swoją przyszłość we wróżbie 

sercach, wędrówce butów, jabłka, kubki. Potem wszyscy się bawili, ale 

najlepszym punktem programu było robienie makijażu chłopcom przez 

dziewczyny. Poszczególne klasy miały też swoje poczęstunki.  

Dyskoteka była jedna z najlepszych, czekamy na następne.  

                                                                        Elżbieta Sowa 

 

                       Rys. Alicja Mercik 

Uczniowie klas młodszych – drugo i trzecioklasiści swoją zabawę 

andrzejkową mieli w niecodziennym miejscu, bo w Sali domu 

ludowego w Łężanach. „Bal z Wielkim Sercem” zorganizowany m. in. 

Dla dzieci z naszej szkoły przez  Podkarpackie Stowarzyszenie 

Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, za co dziękujemy!!!

https://www.facebook.com/WielkieSerce/
https://www.facebook.com/WielkieSerce/
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HUMOR SZKOLNY 
 

 
Rys. Klaudia Gabor, kl. VI 

Pani na przyrodzie: 

- Jasiu, proszę wymienić pięć drapieżników. 

- Cztery tygrysy i lew, proszę pani. 

 

Po klasówce z matematyki dwóch uczniów rozmawia ze sobą: 

- Ile zrobiłeś zadań: 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że od siebie ściągaliśmy… 
       

Autor: Alicja Mercik 
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                1.Czarno-białe ptaki, które lecą do Afryki jesienią. 
2.Brązowe kulki, owoce kasztanowca. 
3.Kolor jesieni. 
4.Rosną na wrzosowisku. 
5.Szklana część okna. 
6.Kolczaste zwierzę. 
7.Jesienny owoc w twardej skorupie. 
8.Chroni przed deszczem. 
9.Do sprzątania liści 
10.Z dużej chmury mały… 
11.Duży miś. 
12.Jesienne warzywo. 

Autorzy: dzieci ze świetlicy 

Edycja: L. Zanewiat 

„Sylaba” KUPON – 10-11.2016 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………… 

…………………………………………………… 

KLASA: …………… 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 

…………………………………………………… 

UWAGA! 

Nie rozlosowaliśmy z wrześ-

niowego wydania nagrody, 

ponieważ nikt nie zostawił 

kuponu w sklepiku szkol-

nym. Zachęcamy w tym 

miesiącu do rozszyfrowania 

krzyżówki – czeka miła 

nagroda!!! 


