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Polski astronom, urodzony 
w 1473r. w Toruniu przy 
ul. Św. Anny (obecnie: 
Kopernika). W latach 1491-
1495 studiował w Krakowie, 
a następnie we Włoszech 
(Bolonia, Padwa, Ferrara). 
W 1503 r. doktoryzował się 
z prawa kanonicznego. Po 
powrocie do Polski mieszkał 
w Lidzbarku Warmińskim, 
Fromborku (1510), Olsz-
tynie (1520-1521, w czasie 
wojny polsko-krzyżackiej). 
Opracował heliocentryczny 
model Układu Słonecznego, 
według którego Słońce znaj-
duje się w centrum. Ziemia 
jest planetą i podobnie jak 
pozostałe planety obiega 
Słońce po orbicie kolistej. 
Jego teoria została opubliko-
wana  w  1543r.  w  księdze 
O obrotach sfer niebies-
kich”. Mimo zadedyko-
wania dzieła ówczesnemu 
papieżowi, nie została 

przychylnie przyjęta przez 
Kościół, a nawet umiesz-
czono ją w 1616r. w indeksie 
ksiąg zakazanych. Teoria 
Kopernika wpłynęła na 
sposób patrzenia na miejsce 
Ziemi i człowieka we 
Wszechświecie i stała 
się podstawą rozwoju 
nauk ścisłych. Określa 
się ją mianem rewolucji 
kopernikańskiej”. Z idei 
Kopernika wywodzi się 
późniejsza zasada kosmolo-
giczna, zwana także zasadą 
kopernikańską, według 
której część Wszechświata 
dostępna obserwacjom nie 
różni się od jego pozostałych 
części. W wersji uogólnionej 
przyjmuje się, że żaden 
punkt we Wszechświecie nie 
jest wyróżniony. Kopernik 
był także matematykiem, 
lekarzem, prawnikiem, 
ekonomistą, publikował 
prace o reformie mone-

tarnej i sformułował prawo, 
iż gorszy pieniądz wypiera 
w rynku lepszy”.
Opracował: Dominik Górski

Mikołaj Kopernik urodził 
się 19 lutego 1473r. 
w Toruniu przy ul. Św. 
Anny. Ród Koperników 
pochodzi ze śląskiej wsi 
Koperniki nieopodal Nysy. 
Ojciec astronoma Mikołaj 
Starszy wywodzi się 
z krakowskiej linii rodziny, 
która została przyjęta do 
prawa miejskiego. 
Michał Dryja
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Astronom z Torunia...

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 
1473r. Był synem Mikołaja kupca z Krakowa 
oraz matki Torunianki Barbary. Był ich 
najmłodszym dzieckiem. Miał starszego 
brata Andrzeja i dwie siostry Barbarę
i Katarzynę. Mikołaj chodził do szkoły para-
fialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła. 
W szkole tej uczył się łaciny, rachunków
i śpiewu. W 1483 r. umarł jego ojciec. Mikołaj 
miał wtedy dziesięć lat. Jego wuj (brat matki 
Mikołaja) Łukasz Waczenrode jako najbliższy 
krewny postanowił zaopiekować się nim i 
jego starszym bratem Andrzejem. Postanowił 
ich kształcić. Kształcenie rozpoczęli od nauki
arytmetyki, muzyki i łaciny w szkole
w Chełmnie. W wieku 18 lat Mikołaj rozpoczął 
studia uniwersyteckie w Krakowie. W czasie 
4 lat spędzonych na krakowskiej Uczelni 
Mikołaj zetknął się z wieloma dyscyplinami 
nauki i słuchał wykładów wielu wielkich
uczonych. Między innymi z gramatyki,
retoryki, poetyki, ekonomii, medycyny, a także 
astronomii, która w znaczny sposób wpłynęła 
na jego dalsze życie. Dalej studiował we 
Włoszech w Bolonii na Wydziale prawa 
kanonicznego (1496-1500). Na Uniwersy-
tecie Bolońskim spotkał wielu innych 
Polaków, których poznał już wcześniej
w czasie pobytu w Krakowie. Następnie 
uczył się w Padwie (1501-1503), gdzie 
studiował medycynę. W roku 1503
w Ferrarze Kopernik obronił doktorat z 
prawa kanonicznego.
opracowała Zuzia Kamińska

Mikołaj Kopernik, astronom, urodził się

19 lutego 1473r. 
w Toruniu.
K o p e r n i k 
p o s i a d a ł 
r o d z e ń s t w o : 
starszego brata 
Andrzeja i dwie 
siostry: Barbarę 
i Katarzynę. 
Mikołaj był 
także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, 
ekonomistą. W latach 1491-1495 studiował
w Krakowie, a następnie we Włoszech. 
Kopernik udowodnił, że Ziemia i inne 
planety krążą wokół Słońca. Teoria Kopernika 
wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce 
Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała 
się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Mikołaj 
Kopernik zmarł 24 maja 1543r.
Aleksandra Kumiega

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473r. 
a umarł 24 maja 1543r. we Fromborku. Jego 
rodzice byli kupcami. Mikołaj Kopernik 
ukończył w 1491r. naukę w szkole parafi alnej 
przy Kościele św. Jana w Toruniu. W tym 

kościele też był ochrzczony. W tej szkole nauczył 
się łaciny, matematyki i astronomii. Szkoda, 
że nie ma już tego astronoma.
Cyprian Romanowski



Podróż na księżyc
Zaczęło się to wszystko od wylotu i nagle 
zaczęło się odliczanie. 3, 2, 1 start i wreszcie. 
Wyruszyłem na księżyc. Rakieta leciała 
tak szybko, że nie widziałem Jowisza ani 
Marsa, który był niedaleko. Rakieta zwolniła
i kratery na księżycu stawały się coraz bliższe. 
Widziałem wszystkie szczegóły bazy Księżyca. 
Kiedy taka podróż będzie możliwa? Chyba za 
100 lat. Szkoda.
Hubert Malczak

Wsiadłem do małej rakiety, 
było w niej ciasno. Rakieta wystartowała, 
podczas lotu zauważyłem lądującą inną 
rakietę. Kiedy dotarłem do kosmosu, ujrzałem 
dużo planet i gwiazd. Zobaczyłem Księżyc
i wylądowałem na nim. Był miękki i miał 
dziury. Na księżycu spotkałem księżycowe 
stworki, które poczęstowały  mnie kosmiczną 
pizzą. Chociaż było fajnie musiałem wracać 
do domu.
Adrian Adamowski

Wyprawa na księżyc
Wsiadam do rakiety i mówię: zaczynamy 
odliczanie 3! 2! 1! )! Start!
I wyleciałem w kosmos. Wylądowałem 
na księżycu. Tam postawiłem ostrożnie 
stopę, wyszedłem z rakiety i zobaczyłem 
dziwne ludki. To były księżycowe
ludki. Spytałem się ich: czy 
zagracie ze mną 

w koszykówkę a one odpowiedziały: jasne, że 
tak. Pokazały mi księżycowe kosze i zaczęliśmy 
grać a potem wróciłem na Ziemię.
Mateusz Dejewski

Poleciałem na Księżyc. 
Spotkałem tam dziwne stworki. Mówiły jakoś 
tak: źbzibziźbzibziu... Szedłem na ciemną 
stronę Księżyca. W czasie drogi zgłodniałem. 
Zjadłem kawałek Księżyca. Smakował jak żółty 
ser. Kiedy byłem na ciemnej stronie, urwałem 
kawałek Księżyca żeby go zbadać na Ziemi. 
Byłem zmęczony więc usiadłem na kamie-
niu i zasnąłem. Kiedy się obudziłem okazało 
się, że to nie był kamień tylko wielka stonoga! 
Wróciłem znów do tych dziwnych stworków, 
a one pokazywały mi coś palcami i mówiły: 
bziubziubziubziubziu…Przetłumaczył to 
mój łazik, którego wziąłem z Ziemi. Wszystko 
znaczyło tyle: wielkie COŚ pożarło twoją 
rakietę! Pożyczyły mi więc swój statek kosmi-
czny. Poleciałem na dwa największe księżyce 
w naszym Układzie Słonecznym: Europę
i Tytana. Wziąłem też stamtąd kilka dziw-
nych stworków żeby pokazać na Ziemi, że we 
wszechświecie też istnieje życie.
Maksymilian Błasiak

kosmiczna podróż

odliczanie 3! 2! 1! )! Start!
I wyleciałem w kosmos. Wylądowałem 
na księżycu. Tam postawiłem ostrożnie 
stopę, wyszedłem z rakiety i zobaczyłem 
dziwne ludki. To były księżycowe
ludki. Spytałem się ich: czy 
zagracie ze mną 

Maksymilian Błasiak

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu 3.

czy to wydarzyło się naprawdę ?



Moja podróż na księżyc
Najpierw wchodzę do rakiety, potem odliczam 
czas, kiedy można wylecieć w kosmos, a jak jest 
0”w odliczeniach to wylatuję w kosmos. Jak już 
wylecę to widzę Saturn, a jak odwróciłem się 
w prawo to zobaczyłem spadającą gwiazdę. Jak 
wylądowaliśmy na księżycu to patrzyłem się, 
która planeta najładniejsza. Najładniejszą 
planetą był Saturn. Potem spróbowałem trochę 
kamienia, a kamień Księżyca smakował jak 
cukierek owocowy. Potem wziąłem go do domu. 
Jak wsiadłem do rakiety to odleciałem na 
Ziemię, a jak leciałem na Ziemię to jeszcze 
widziałem Marsjan. Jak mi machali na 
Ziemi po locie wziąłem próbki pod teleskop 
i próbki Księżyca były super. Ta podróż była 

super, bo widziałem dużo planet z rakiety 
i z księżyca zobaczyłem, która planeta jest 
najładniejsza. Podobało mi się, że zobaczyłem 
pierwszych Marsjan.
Dominik Górski

Pewnego razu leciałam 
rakietą na Księżyc. Kiedy byłam 
już w kosmosie, zabrakło mi paliwa, więc 
poleciałam na Marsa i spotkałam Mars-
janina. Spytałam, czy ma paliwo, a Mars-
janin powiedział, że ma. Napełniłam więc 
zbiornik paliwem i poleciałam na Księżyc. 
Kiedy wylądowałam na Księżycu, zobaczyłam, 
że księżyc to skała, która krąży wokół Ziemi.
Aleksandra Kumięga
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Wyprawa na księżyc
Pewnego dnia zbudowałam dużą rakietę, ale 
nie wiedziałam co z nią zrobić. Na drugi 
dzień wpadłam na pomysł, żeby polecieć 
w kosmos. Po bardzo długich przygotowaniach 
zaczęłam odliczanie. Trzy… dwa… jeden… 
zero! Skierowałam się w stronę Marsa, gdy 
byłam w jego pobliżu zobaczyłam Łajkę. Po 
lądowaniu na Marsie spotkałam bardzo 
sympatycznego Marsjanina ,kiedy poszłam 
dalej zobaczyłam ich więcej. Zaprosiłam 
kilkoro z nich do rakiety i polecieliśmy na 
Saturn. Po wylądowaniu na Saturnie 
zobaczyłam jakieś dziwne stworki. Stworki 
chciały polecieć na Księżyc, więc zaprosiłam 
je do rakiety. W trakcie lotu stworki z Saturna 
Marsjanie i ja, obserwowaliśmy piękne 
gwiazdy i przelatujące meteoryty. Po 
wylądowaniu na Księżycu, pierwsze 
co zobaczyliśmy to to odcisk stopy Neila 
Armstronga. Zwiedziliśmy Księżyc 
i postanowiliśmy wrócić każde na swoja 
planetę. Odwiozłam stworki na Saturna, 
Marsjan na Marsa, a sama udałam się 
w drogę powrotną na Ziemię. Po powrocie na 
Ziemię usłyszałam dźwięk budzika. To był 
bardzo piękny sen.
Julita Śliwińska

Moja podróż w Kosmos.
Miałem za zadanie zbadać Księżyc. 
Poleciałem na Księżyc i wziąłem garść piasku 
i jeden kamień. A potem poleciałem na  
Marsa i widziałem Marsjan, miałem mało 
paliwa, spytałem ich, czy mi nie pomogą 
a oni dali mi trochę paliwa i poleciałem na 

Jowisz, bo go też miałem zbadać. Gdy już 
doleciałem to się zmęczyłem podróżą 
i usiadłem na kamieniu, a w dodatku to 
nie był kamień tylko wielka stonoga. Po niesa-
mowitej przygodzie wróciłem do domu.
Piotr Bzdyra

Wyprawa na Księżyc.
Pewnego dnia postanowiłem wybrać się na 
Księżyc. Rano spakowałem najpotrzebniejsze 
rzeczy i wyruszyłem rakietą w podróż moich 
marzeń. Podróż była bardzo wyczerpująca, 
ale gdy dotarłem do celu to nie mogłem się 
nadziwić temu co zobaczyłem. Stałem na środku 
i obserwowałem piękne gwiazdy i planety. 
Świat z księżyca wydawał się piękniejszy niż 
był w rzeczywistości. Nagle z za góry wyszła 
dziwna postać. Była ponura i przerażająca. 
Zapytałem się kim jest, lecz tajemnicza 
postać nagle zniknęła za następną górą. 
Szybko pobiegłem za nią i okazało się, że takich 
postaci jest bardzo dużo. Okazało się, że byli to 
mieszkańcy Księżyca, którzy byli bardzo mili 
i oprowadzili mnie po swojej planecie. 
Czas na Księżycu mijał bardzo szybko 
i uświadomiłem sobie, że powinienem 
wracać do domu, bo nie powiedziałem 
rodzicom dokąd się wybieram. Szybko wsiadłem 
do swojej rakiety… i wkrótce usłyszałem głos 
mamy, która budziła mnie do szkoły. Moja 
wyprawa na Księżyc to był tylko sen.
Kuba Strysz

Opis: Mars.
Kiedy wystartowałem z Ziemi, to widziałem 
różne planety. Najbardziej zainteresowała 
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mnie planeta Mars, dlatego bo była 
kolorowa, śmieszna i miała jakiś 
dziwny kształt, a jak wylądowałem to 
widziałem bar, stację, supermarket
i piekarnię. Byłem zdziwiony, że jest 
tam w ogóle życie. Byłem zadowolony ze 
swojej wyprawy, było ekstra!!
Mateusz Sikuciński

Księżyc.
21 maja poleciałam z mamą na księżyc 
rakietą. Kiedy już leciałyśmy mama 
powiedziała że bardzo się cieszy. Kiedy 
już wylądowałyśmy, mama pobrała 
próbkę i bezpiecznie wróciłyśmy do 
domu.
Agnieszka Ochwat

Poleciałem na Księżyc. 
Tam spotkałem Kosmitów. Byli bardzo 
uprzejmi i dali mi do jedzenia 
kamień. Podziękowałem i powiedziałem, 
że Ziemianie nie jedzą kamieni. Kosmici 
przeprosili za nieudany poczęstunek i dali 
mi naleśnika z dżemem jabłkowym. Byłem 
szczęśliwy. Kiedy odpalałem rakietę, okazało 
się, że nie ma paliwa. Kamień, który mi dali 
Kosmici zamienił się w paliwo. Pożegnałem 
się machając ręką i wróciłem do domu.
Kacper Klusko

Moja podróż w kosmos:
Moją podróż w kosmos wyobrażam sobie tak:
wsiadam do rakiety i zaczęło się odliczanie: 
3…2…1… Najpierw poleciałem na Marsa. 
Zobaczyłem, że tam jest życie. Podszedłem do 

małych stworków, które wyglądały tak: miały 
jedno oko, dużą brodę i maczugo. Pogadałem
z nimi i zapytałem, czy chciałyby polecieć
zemną na Księżyc. Bardzo chciały! 
Wprowadziłem ich więc do rakiety. 
Polecieliśmy na Księżyc. Gdy wylądowaliśmy 
na Księżycu małe stworki ucieszyły się
i skakały z radości. Ale potem weszliśmy na 
ciemną stronę Księżyca. Były tam potwory
i było ciemno, że małe stworki przestraszyły się. 
Pobraliśmy próbki z Księżyca. Małe stworki 
odstawiłem na Marsa, a sam poleciałem 
na Ziemię. Byłem bardzo ciekawy co odkryję
w kawałku Księżyca.
Bartosz Strent
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Wyobraziłem sobie że lecę 
rakietą na Marsa. Po dotarciu 
na Marsa spotkałem się z Marsjanami. 
Gdy znalazłem się na Marsie udało mi się 
spotkać miłą rodzinkę Marsjan. Chciałem
z nimi zagrać w piłkę nożną, niestety piłka 

odleciała na Księżyc. Poleciałem rakietą
za piłką żeby ją odnaleźć. Na księżycu
zobaczyłem odciśniętą stopę Neil. Wróciłem 
ponownie na Marsa, pożegnałem się
i odleciałem na Ziemię.
Michał Dryja

Moja 
wyprawa na 
Księżyc.
Hura! Nareszcie lecę 
na Księżyc. Marzyłam 
o tym od dzieciństwa. 
Kiedy minęliśmy 
orbitę nagle zaczęliśmy 
latać w rakiecie. Po 
drodze widzieliśmy 
różne planety. W oddali 
zobaczyłam złocisty 
Księżyc. Zamknęłam 
oczy i wyobraziłam 
sobie że już tam jestem. 
Chodząc po Księżycu 
zobaczyłam złociste 
ludziki. Pobawiłam się 
z nimi w gugu-lugu, 
a potem budowałam 
zamki z gwiezdnego 
pyłu. Później wróciłam 
na ziemię. Ten dzień 
był super.
Ania Góralczyk
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Pewnego razu chciałam 
odwiedzić kilka planet. 
To było tak, że najpierw usiadłam do rakiety 
i wystartowałam i nagle leciałam bardzo 
szybko, potem zwolniłam i zabrakło mi 
paliwa. I zobaczyłam Jowisza, wylądowałam 
ale okazało się, że to był gumowy Jowisz 
i obok niego był prawdziwy Jowisz. Weszłam 
do baru i spytałam czy mogę trochę paliwa 

i wtedy jakiś kosmita zadał mi zadanie 
żebym zagrała z nim w szachy o paliwo 
i wygrałam i spokojnie poleciałam na księżyc 
ale bardzo wolno leciałam i ułamałam 
kawałek i go spróbowałam i smakował jak lód 
pistacjowy i poleciałam do domu z opowieścią 
wszechczasów.
Julia Sarapuk

A planety &

Wenus
Wenus jest ciekawą planetą, doba trwa na 
tej planecie 243 dni ziemskie, a rok kilka dni 
mniej. Wenus jest to druga planeta od Słońca. 
Temperatura sięga tam kilkaset stopnie Cels-
jusza. Nie ma tam gór i wyżyn, jest płasko. 
Na zbliżoną wielkość do Ziemi.
Mateusz Bandziak

Planeta ta jest w całości 
czerwona z powodu różnych minerałów, 
które znajduję się na powierzchni Marsa. 
Mars posiada o jeden więcej księżyc od Ziemi. 
Długość doby ma zbliżoną do ziemskiej, za to rok 
trwa mniej więcej tyle samo co u nas dwa. 
Mateusz Bandziak

Mars
Mars często nazywamy Czerwoną Planetą. 

Jego powierzchnię pokrywa czerwony pył, 
który, unoszony przez wiatr, tworzy różowe 
chmury.
Paulinka Fassa 

Która planeta jest 
czerwona?
Mars nazywany jest Czerwoną Planetą. Jego 
powierzchnię pokrywa czerwony pył, który, 
unoszony przez wiatr, tworzy różowe chmury! 
Skały na Marsie zawierają bardzo dużo 
żelaza, które rdzewieje. Lepszą nazwa dla 
Marsa byłaby Zardzewiała planeta!
Ania Pewniak

Jowisz
Jowisz to największa planeta w Układzie 
Słonecznym. Znajduje się 778 412 027 kilo-
metrów od Słońca. Jest to planeta gazowa. 
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Ma 11 razy większą średnicę i 318 razy 
większą masę niż Ziemia. Droga wokół Słońca 
zabiera mu prawie 12 lat. Jowisz z pasami 
obłoków w atmosferze jest planetą o bardzo
kolorowej tarczy. Jowiszowa atmosfera zawiera 
85% wodoru i blisko 14% helu. Jowisz bardzo 
szybko, raz na 10 godzin, obraca się. Wokół 
Jowisza krąży co najmniej 16 księżyców.
Kuba Gryzło

Jowisz to tak wielka planeta, 
że mogłyby zmieścić się w niej wszystkie
planety na raz! 
Paulinka Fassa

Saturn
Pierścienie Saturna, których średnica wynosi 
ponad 27400 kilometrów, a grubość nie prze-
kracza 1 kilometra, stanowią najcieńszy znany 
dysk w kosmosie. Proporcje te odpowiadają 
rozmiarom naleśnika o grubości ponad 5 
milimetrów i średnicy 1,4 kilometra. Znamy 
obecnie 20 księżyców Saturna, z których 13 
odkryto z Ziemi.
Nie jest podpisane 

Jowisz jest największa 
planetą Układu Słonecznego. 
Podobnie jak Saturn, Uran i Neptun jest 
zbudowany z gazów. Biorąc pod uwagę 
położenie względem Słońca jest piątą planetą. 
Powierzchnię Jowisza pokrywa kilka warstw 
chmur. Ułożone są one w charakterystyczne 

pasy widoczne nawet z Ziemi. Wokół planety 
znajdują się słabowidoczne pierścienie. 
Jowisz jest trzecim największym obiektem na 
nocnym niebie po księżycu. Jowisz jest znany 
od czasów starożytnych. Jest widoczny gołym 
okiem na nocnym niebie i może być czasami 
widoczny w ciągu dnia, kiedy Słońce znaj-
duje się nisko.
Nie jest podpisane

Jowisz jest największą
i bardzo masywną planetą. 
Panują tam ogromne burze i silne wiatry. 
Planetę tę można obserwować z bardziej 
zaawansowanego teleskopu.
Mateusz Bandziak
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Uran
Jest bardzo zimną planetą, dochodzi tu do 
-200 stopni Celsjusza. Posiada jedenaście 
księżyców. Uran jest przewróconą planetą
z tego powodu, że nachylenie osi wynosi prawie 
100 stopni. 
Mateusz Bandziak 

Drugie miejsce wśród
planet, pod względem 
rozmiarów i masy zajmuje 
Saturn. 
Jest 735 razy większy od Ziemi, ale tylko 95 
razy cięższy. Wynika to z tego, że jest planetą 

gazową. Saturn również jest lekko 
spłaszczoną nie idealną kulą. 
Dzieje się tak ponieważ bardzo 
szybko obraca się wokół własnej 
osi. Bardzo ciekawą rzeczą są 
pierścienie Saturna. Mają
około 85 tysięcy kilometrów 
szerokości, ale tylko 10-20 km 
grubości. Pierścienie Saturna 
powstały najprawdopodob-
niej z rozpadu najbliższego 
księżyca Saturna. Do tej pory 
odkryto podobno 10 księżyców 
Saturna i stale odkrywane są 
nowe. Największym księżycem 
Saturna jest Tytan. Ma 
5800 km średnicy, czyli tylko
o połowę mniej od Ziemi.
Hubert Malczak

Neptun
Jest najdalszą planetą od 
Słońca. Wieją tam silne wiatry 
i występują intensywne burze. 
Szybkość wiatrów to około 2000 
km/h. Temperatura w większości 
miejsc na Neptunie wynosi
około 200 stopni Celsjusza.
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12 lipca 2011r. Neptun zakończył swój
pierwszy pełny obieg wokół Słońca od czasu 
odkrycia planety (1846r.). Doba tam trwa 

16 godzin. Ta planeta ma 13 księżyców.
Największy z nich to Tryton.
Nie jest podpisane
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S  Łamigłówki mądrej główki

1
2
3
4
5

6

1. Święta z jajem.
2. … dyngus.
3. Stolica Dolnego Śląska.
4. Jak Pinokio kłamal to mu rósł.
5. Wyścigowy (mały) lub polny.
6. Mieszkała opodal krzaczka.

Stolicą Polski był……………….

1. Papieskie…
2. Główny ….
3. Smocza …
4. Kościuszki …
5. Słynny …. Zoologiczny.
6. Słynny zamek i zabytek to ….
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1. To jeździ po torach.
2. Ona jest jedna w akwarium.
3. To jest twój….
4. Ta ryba ma u góry tak zwany grzebień.

1
2

3
4

HASŁO:  Za chwilę przyjdzie……………………

Bartosz Strent

1
2

3
4

5
6

7

1. Wiosną zieleni się  na ziemi.
2. Odcień niebieskiego.
3. Można go puszczać na silnym wietrze.
4. Zegnamy ją Marzanną.
5. Pierwsze pojawiają się na drzewach.
6. Nisko lata wtedy, dgy m apadac deszcz.
7. Klekocze w swoim gnieździe.

HASŁO: …………………….. To piękny kwiat.

Bartosz Strent
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1 1
2 3
3 2
4 4
5 5
6 6

1. Czarny ptak.
2. Imię dziewczynki.
3. Nazwisko i …
4. Pięknie śpiewający ptak.
5. Dzieci lubią na nich jeździć w zimie.
6. Nakleja się na ścianę.

I kwiaty w niej kwitna i zima odchodzi, co to, to

1 2 3 4 5 6
przychodzi.

Agnieszka Krawczyk

1
2

3
4

5
6

1. Uwielbia orzechy…
2. Do szycia…
3. Rośnie wiosna na hali…
4. Kosi trawę…
5. Wytwarzaja tlen…
6. W klatce i śpiewa…

HASŁO: ………………………………………….

Aleksandra Kumięga
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1
2

3
4

Ó
5

1. Daje mleko.
2. Ma swa lub cztery kółka.
3. … Mariacka.
4. Najmnijeszy ptak świata.
5. Ładnie pachną.

HASŁO: ……………….

Julita Śliwińska

1
2

3
4

5
6

1. Wawelski, mieszka w Krakowie.
2. Kto był legendarnym założycielem Krakowa?
3. W Krakowie znajduje się okno…
4. Jak nazywa się region, którego stolicą jest Kraków?
5. Tatry to…
6. Mariacka…

Mateusz Sikuciński
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1
2

3
4

5

1. Na końcu każdego biegu.
2. Ogladam w nim bajki.
3. Ptak, oznak mądrości.
4. Rośnie na palmie.
5. Mieszkają w nim eskimosi.

Igor Skotarczak

KRZYŻÓWKA WIOSENNA

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1
2

3
4

5
6

1. Kukła, palona i topiona na wiosnę.
2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzece.
3. Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato.
4. Kwiat wyłaniający się zza śniegu.
5. Kotki, które rosną na drzewach.
6. Ptak, symbolizujący wiosnę.

Kuba Strysz
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1
2

3
4

5
6

1. Lubi orzechy.
2. To jest kwiat i cukierek.
3. To rośnie w lasach.
4. To bzyczy.
5. Przyrodnicy używają tego do obserwowania zwierząt.
6. To jest owoc z Afryki.

ZDANIE:
Jest 

Mateusz Dejewski

1. Pierwszy wiosenny ptak.
2. Budzi się na wiosnę.
3. Mocniej grzeje wiosną.
4. Wiosenny kwiat.
5. Topimy ja w rzece.
6. Wiosenne kotki.

1
2

3
4

5
6

Wiktoria Chojnacka
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L co nas ciekawi co chcemy powiedzieć

W poprzedni piątek spałam 
u Rozalki. Zrobiłyśmy pidżama-party. 
Grałyśmy w Strable, a później oglądałyśmy 
bajkę pt. „Mrówka Z”. Poszłyśmy spać o godzinie 
23. Rano wstałyśmy o godzinie 10. Rodzice 
Rozalki spytali się mnie, czy chcę z nimi 
jechać na działkę? Powiedziałam, że muszę 
się spytać mamy. Zadzwoniłam do mamy 
i ona mi pozwoliła. Szybko poszłam do domu, 
żeby się spakować. Mama dała mi picie, 
batoniki i pieniądze. Przebrałam się, 
umyłam zęby, spakowałam i poszłam do 
Rozalki. Jechaliśmy 1 godzinę. 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, szybko 
rozpaliliśmy ognisko. Mama Rozalki piekła 
kiełbaski dla wszystkich. Abis Rozalki pies - 
gonił mamę nornicę. Wykopał małe norniczki. 
Zabrałyśmy je do domu. Ale tylko 1 przeżyła. 
Moja mama próbowała ją karmić mlekiem, 
ale się nie udało. Rozalka zabrała ją do domu. 
Jej mama dała jej ciepłe mleko i schowała 
do koszyczka. Teraz wszyscy się opiekują 
i czekają aż urośnie.
Nikola Oźmikowska 

Duszek Straszek 
Część 1
Duszek straszek to bardzo dobry duszek. Ma 
kolegę Maksa, ale jego tata nienawidzi 
duszka. Bo jego rodzice są trochę biedni, 
a on najbogatszy w kraju. Pewnego dnia 
Maks uciekł z domu i poszedł na noc do 
duszka jak jego tata spał. Rodzice duszka 
jednak ich przyłapali i odprowadzili Maksa 
do jego taty. Tata Maksa był bardzo wściekły na 
niego, ale mu wybaczył z powodu jego jutrze-
jszych urodzin. Nazajutrz Maks poszedł do 
duszka, bo tak kazał mu tata bo chciał w tym 
czasie zrobić mu niespodziankę. Maks był 
zdziwiony że tata mu każe iść do duszka.
Ciąg dalszy nastąpi.
Cyprian Romanowski 


