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W SP6 czuję się bezpiecznie.



Czytam, bo lubię.



PRACUJĘ, BO LUBIĘ.



W szkole każdy znajdzie miejsce 
dla siebie.





TĘSKNICIE ZA SZKOŁĄ……..?
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie 
reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
Ile zrobiłeś zadań?
Ani jednego.
Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.



Mam na imię …… ……, mam 11 lat i chodzę do 6a. Uwielbiam szaleć po 
korytarzach. Chodzę w kolorowych ubraniach. Bardzo przypominam 
świnkę morską, tak mi koledzy mówią, może tak jest. Niestety nie mam 
rodzeństwa.



Wojciech Szczęsny Melania Trump

Agata Kornhauser – Duda

Donald Tusk

Sylwia Grzeszczak

Tomasz Gollob



W –Wielkanoc
I - irysy
O - odwilż
S – sprzątanie domu
N - narcyz
A – aktywność fizyczna



PSZCZOŁY

,,Pszczoły” to jedna z nowych książek w naszej szkolnej bibliotece. Jest autorstwa Piotra Sochy, 
wydawnictwa Dwie siostry.

Daj się zaprosić do magicznego królestwa pszczół.

Przyjrzyj się z bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do ich domu, poznaj ich zwyczaje. Zobacz, jak tańczą, i 
dowiedz się, kiedy i po co to robią. Sprawdź, skąd wiadomo, że żyły już w czasach dinozaurów, i 
dlaczego znalazły się na płaszczu Napoleona. Popracuj z pszczelarzem, przejedź się ciężarówką 
wiozącą ule do sadu migdałowego, posmakuj różnych rodzajów miodu. Książka pełna ciekawostek 
świecie pszczół i kolorowych rysunków. Przeznaczona nie tylko dla młodych czytelników. 

Przetłumaczona na 20 języków, 8 prestiżowych nagród. 

Tylko uważaj: nie daj się użądlić!

Gdy tylko wrócimy do szkoły, warto wypożyczyć i przeczytać!



Tabliczka czekolady za tabliczkę mnożenia

• 130 x 100=

6452 x 2  =              
4219  - 219 =
946 x 0  =

• 23 x 46   =
12 x 4  =

• 678,3 x 10 =

347 +679=
11 x 12=
56 x 2=
879 x 3=
56 x 7=
54,25 +128,4=
67 x 67=



Kordian Rusin z kl.3B

• K-Witam panią serdecznie! Nazywam się Kordian Rusin i chciałbym przeprowadzić z Panią wywiad.

• J-Witam serdecznie! Słucham Pana uważnie.

• K-Słyszałem, że urodziła się Pani w Wielkiej Brytanii?

• J-Tak, to prawda. Mam również korzenie szkockie oraz francuskie.

• K-Jestem wielkim fanem książek o Harrym Potterze. Może powie Panie skąd inspiracja do napisania tej serii?

• J-To bardzo zabawna historia. Zarys powieści został przygotowany  podczas oczekiwań na opóźniony pociąg.

• Zanim dojechałam do celu swej podróży, miałam gotowe wszystkie postacie i część fabuły.

• K-To wspaniała historia! W którym roku wydała Pani pierwszą książkę?

• J-W 1997r. Natomiast ostatnią w 2007r.-To już 22 lata.

• K-Rzeczywiście to dawno temu. Chciałbym się dowiedzieć, skąd pomysł na inicjały J.K. Którymi się Pani podpisuje?

• J-,,J” od mojego pierwszego imienia, natomiast ,,K” od imienia mej ukochanej babki Kathleen.

• K-Niesamowite, na tą samą literę rozpoczyna się również moje imię. Dziękuję za rozmowę.



Jesteś kierowcą autobusu. W autobusie siedzi 12 pasażerów. Na 
pierwszym przystanku wsiadają 3 osoby, wysiada 5. Na drugim 

przystanku wsiada 10 osób, wysiadają 2. Na trzecim przystanku wsiada 
1 osoba, nie wysiada nikt. Na czwartym przystanku wsiada 5 osób, 

wysiada 7. Na piątym przystanku wsiadają 2 osoby, wysiada 5. Ile lat ma 
kierowca?
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