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Gdy wiosenne słonko świeci, cieszą się wszystkie ptaki i dzieci. 
                      Michał Oszust 

 
Hej! W wiosennym numerze gazetki, 

proponujemy Wam wiosenne: wiersze 

i rysunki, rymowanki – wyliczanki, fantazje 

i marzenia oraz ciekawostki przyrodnicze 

zaprezentowane przez Lenkę i Weronikę.  

Życzymy ciekawych refleksji po lekturze 

naszego pisemka. 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA OD 

REDAKCJI  

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 

bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia, 

wiary, radości, miłości, spełnienia. 
 

Wszystkim Czytelnikom „Figielka" 

życzymy smacznego jajka i mokrego dyngusu oraz jak 

najwięcej powodów do radości. 
                                 

Rok szkolny 2018/2019 

Rysowała: Zuzia Fluda 

Przyszła 
wiosna! 

 

Rysowała: Julia Filak 

Rysowała: Izabela Stopyra 
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Cześć tu Zuzia, Kaja i Iza.  

Dziś chcemy wam opowiedzieć o naszej wycieczce, 

na której zobaczyliśmy pierwsze zwiastuny wiosny. 

Widzieliśmy pączki na drzewach i krzewach, 

a w  osiedlowym ogródku zauważyliśmy też wiosenne 

kwiaty. Pięknie rozkwitały przebiśniegi i krokusy 

z maleńkich pączków. Nasza pani wychowawczyni 

zaprosiła nas do osiedlowej piekarni na degustację 

pączków. Zrozumieliśmy wtedy, że pączki, nie tylko 

rosną na drzewach, ale można je też skosztować. 

Dzieciom bardzo podobała się wiosenna wycieczka, bo 

były smakołyki. Na koniec poszliśmy jeszcze na plac 

zabaw. 

Ps. To był bardzo smaczny dzień. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Autorki: Zuzia, Kaja i Iza.  

 

Rysowała: Julia Filak 

Rysowała: Izabelka Stopyra 
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Bawimy się wesoło – wiosenne wiersze i rymowanki 
 

 

 

 

    

 „Wiosna – pora radosna” 

Gdy już wiosenne słonko zaświeci, 

do Polski wkrótce bocian przyleci.  

Pojawią się bazie, krokusy i bratki,  

pięknie wyglądać będą rabatki. 
                  Rymował – Jakub Chłanda  

     
Raz, dwa, trzy, szukasz ty! 

Słoneczko na niebie. 

W ogrodzie pisanki. 

Szukaj pod krzaczkiem dwa baranki. 

Raz, dwa, trzy, zajączka znajdziesz Ty! 
 

 

 

 

 

 

Przyszła wiosna, piękna i radosna. 

Ptaszki śpiewają, drzewa rozkwitają. 

Słonko świeci i bawią się dzieci. 
                                Rymowała – Julia Filak 

 
 

 

 

 

 

                 

       

  

  

Znudziły nam się stare wyliczanki i dlatego 

postanowiliśmy wymyślić nowe rymowanki – 

wyliczanki oraz wiersze, które uprzyjemnią nam 

zabawę. 

 

Rymowanka, którą ułożyliśmy na lekcji.  

Rysowała: Małgosia Pilch 

 

  

Rysowała: Kaja Rogala 

Rysowała: Sara Wojtak 

Rysowała: Julia Filak 
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Lubię się uczyć!!! 

 
Lubię się uczyć, 

dlatego, że interesuje 

mnie poznawanie 

nowych wiadomości o 

świecie. Szczególnie 

interesujące dla mnie 

są ciekawostki o 

wszechświecie, które 

poznaję czytając 

książki. Nauka sprawia 

mi przyjemność, bo w czasie uczenia dowiaduję się 

również wielu nowych rzeczy z różnych dziedzin 

takich jak geografia, historia i astronomia. 

Szczególnie lubię się uczyć w szkole, bo mogę 

dowiedzieć się ciekawych i przydatnych informacji. 

Dzięki ortografii znam reguły pisania, a na 

matematyce poznaję tabliczkę mnożenia i dzielenia, 

co ułatwia mi liczenie. 

                                                  Szymon Stopa 

 

Aleksandra Szczygieł 

Moja planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesuję się astronomią. Jest to moja 

ulubiona dziedzina nauki. Dzięki niej można 

dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 

o kosmosie. Lubię czytać różne informacje 

o planetach i podróżach kosmicznych. Moim 

marzeniem jest odkryć własną planetę. 

                               Jakub Chłanda 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nauka i czytanie, to moje zadanie 
 

Książki czytam codziennie, 

bo to uwielbiam niezmiennie. 

Gdy do domu ze szkoły wracam, 

to do książki często zaglądam. 

Robię zadania, czytam książeczki, 

a później chodzę na piesze wycieczki. 

Odrabiam zadania domowe dzielnie, 

bo chcę chodzić na akrobatykę codziennie. 

Chodzę do szkoły zdobywam wiedzę, 

dlatego nad książką z radością siedzę. 

Rozwijam ciągle swe umiejętności, 

aby żyć lepiej w dorosłej przyszłości. 

                                       Weronika Kudyba 
 

    

                                           

                    

 

 

 

Chcę zostać informatykiem 
Moim marzeniem jest zostać informatykiem 

i budować różne światy. W Minecraft można 

zwiedzać świat, można go zmieniać i ulepszać. 

Bardzo lubię poznawać komendy w Minecraft, 

które pozwalają mi szybciej tworzyć  

budowle i zwierzęta. Ostatnio przebudowałem 

wioskę, ale marzę o zbudowaniu miasta. 

                                                   Michał Oszust 

 

 

 



Hania bardzo lubi fotografować 

Mam na imię Hania. Mam 8 lat. 
Bardzo lubię fotografować. Od 
niedawna chodzę na kółko 
fotograficzne, gdzie uczę się 
fotografowania.  
Podczas zajęć poznaję programy 
komputerowe do obróbki zdjęć, 
mam też możliwość wykonania 
samodzielnych zdjęć różnymi 

technikami i w różnych warunkach. Bardzo lubię robić zdjęcia mojej 
rodzinie.  
 

Swoje pierwsze zdjęcia, 
wykonałam, gdy byłam na 
wakacjach nad morzem. Mój 
tatuś, poprosił mnie wtedy, 
abym zrobiła zdjęcie jemu i 
mamie. Bardzo mi się to 
spodobało. Utrwalanie chwil, 
to moje hobby. 
  

Oto moje ulubione prace z kółka fotograficznego:  
 

 
 

        Stronę opracowała: Hania Dziedzic 
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Baletnica - zdjęcie wykonane techniką luksografii. 

Mewa, którą spotkałam na plaży. 
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PIĘKNO OTACZAJĄCEJ NAS PRZYRODY 

Lenka i Weronika interesują się przyrodą. Wzięły udział w konkursie na „Eko 
wiersz”, którego organizatorem była Gmina Miasto Rzeszów i Urząd Miasta 
Rzeszowa. W swoich wierszach opowiedziały o ochronie środowiska na 
terenie Miasta Rzeszowa. Oto próbka ich literackich umiejętności. 
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„EKO” 

 
Do Urzędu Miasta płyną wiersze 
płyt CD rzeką, 
czy to jest naprawdę EKO? 
Mamy czasy dość elektroniczne, 
a do konkursu wiersze dostarczamy 
fizyczne. 
 
Na płytach CD i papierze,  
jak to możliwe? Nie wierzę! 
Panie Prezydencie, my Cię prosimy, 
zadbaj o zdrowie naszej rodziny. 
 
Śmieci domowe segregujemy,  
bo czyste powietrze cały czas 
chcemy. 
Oddychać nim ciągle i szczerze, 
w dobre intencje sąsiadów wierzę. 
 
Do picia wody potrzebujemy, 
dlatego EKO ciągle żyjemy. 
Nasza przyroda nie lubi śmieci, 
cieszy się kiedy Słońce na nią 
zaświeci. 
 
Gdy wiosną świeci Słońce i pada 
deszczyk, 
po moim ciele przechodzi 
dreszczyk. 
Przyrodę naszą ciągle kochamy, 
bo bez niej życia sobie nie 
wyobrażamy. 
 
Kochane dzieci, kochane dziadki, 
zbierajmy śmieci do swojej siatki. 
Kochane dzieci, kochane dziadki, 
bez przyrody tak jak bez matki. 
 
O środowisko serdecznie dbamy, 
dlatego torby wielokrotne 
używamy.  
                       Weronika Kudyba 
 

 
„Środowisko” 

 
Skończyła się zima 
i już śniegu nie ma. 
 
Trzeba posprzątać ulicę i 
pozbierać śmieci, 
aby w czystości żyły nasze 
dzieci. 
 
Pszczoły wysoko fruwają  
i zdrowy miód nam zbierają. 
 
Śmieci sortować trzeba, 
żeby odpoczywała nasza 
gleba. 
 
Nie wyrzucaj swojego 
kartonika, 
być może otrzymasz za niego 
batonika? 
 
Oszczędzanie wody to dobra 
sprawa, 
bo kiedy jej nie ma to z 
drzewa suchy listek spada. 
 
Woda to skarb naszego 
życia, 
mamy ją do prania, 
gotowania i picia. 
 
         Weronika Kudyba 
 

 
 

„Kraina EKO” 
 
Za górami za lasami kraina Eko 
macha do nas łapkami. 
Ta kraina nie wie co to zanieczyszczenia. 
Kolorowe kontenery zapraszają do siebie 
szkło, plastiki i makulaturę. 
Brudna woda, nieczyste powietrze, 
spaliny, smog, nieczyste odpady, 
to nie dotyczy naszej krainy – naszej 
krainy Eko! 
Tylko wielka szkoda, że kraina Eko 
to niestety tylko nasza wyobraźnia... 
Czas to zmienić! 
Mieszkańcy! 
Dbajmy o naszą Ziemię! 
 
                               Lena Król 

Rysowała: Sara Wojtak 


