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Kiedy jesz na przykład jabłko,  

życie płynie bardzo gładko.  

Jabłko pyszne jest i zdrowe. Umyj je i już gotowe. 



Od Redakcji 

Kochani Czytelnicy 

 Oddajemy do Waszych rąk drugi 
numer „ Uczniala” z nadzieją, że przyjmie-
cie go równie ciepło jak ten poprzedni. Od 
września wiele się u nas zmieniło. Do gru-
py redaktorów  dołączyli czwartoklasiści: 
Ewelina Błaszczyk, Oliwier Mularczyk, Da-
wid Piórowski i Jakub Smurzyński, czyli 
nasz zespół liczy teraz  10 osób. Oczywiście 
pojawiły się od razu nowe pomysły– posta-
nowiliśmy w naszym pisemku prezentować 
sylwetki absolwentów naszej szkoły. Po-
wstanie więc nowa rubryka—Spotkanie z 
absolwentem. Na początek mała próbka 
tego, co chcielibyśmy robić– wywiad na-
szego redakcyjnego kolegi Bartosza prze-
prowadzony z ….ale może nie ujawniajmy 
szczegółów. Zapraszamy do lektury i czeka-
my na Wasze opinie.  

 Jak sami zobaczycie tematyka tego 
numeru skupia się wokół jabłka. Bardzo 

podobały nam się witaminkowe wariacje ku-
linarne i obchodzony z wielkim rozmachem 
Dzień Jabłka. Postanowiliśmy temat podrążyć 
i okazało się, że o jabłku można bardzo wiele 
napisać. Przeczytacie zatem niesamowite 
historie z jabłkiem w roli głównej i poznacie 
jabłkowe ciekawostki. Okazało się, że jabłko 
to temat- rzeka, można pisać o nim i pisać. A 
przy tym zobaczycie, że jabłko to samo zdro-
wie. Warto więc usiąść do lektury gazetki 
właśnie z jabłkiem w ręku. 

 

  

 

 

 

 

                                         Zapraszamy 
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Księga imion            Maksymilian 

        Jest to imię pochodzenia łacińskiego, 

wywodzi się od słowa maximus 

(największy) i Aemilius(Emiliusze), nazwy 

znanego rzymskiego rodu. Oznaczało więc 

największego z Emiliuszów.   

Człowiek ów ma naprawdę dużo szczę-

ścia w życiu i idealnie pasuje do niego 

powiedzenie, że jest w czepku urodzo-

ny. Udaje mu się osiągnąć wszystko, co 

jest synonimem ludzkiego szczęścia, a 

co ciekawe, wcale nie musi o to szcze-

gólnie mocno zabiegać, gdyż życie sa-

mo układa mu się jak po różach. Ma 

duże zdolności negocjatorskie i dyplo-

matyczne. Ma w sobie wiele radości, którą 

potrafi zarazić innych. Lubi majsterkowa-

nie, a także gry logiczne. Czas aktywności 

zawodowej osób o imieniu Maksymilian 

nacechowany jest ambicją i przebojowo-

ścią. Maksymilian często dochodzi się w 

karierze dalej niż inni. Zawody preferowa-

ne dla tego  imienia 1: związane z aktyw-

nością i zdolnością natychmiastowej mobi-

lizacji sił np.: żołnierz, strażak, ratownik, 

sportowiec, kierownik instytucji itp.  

Kolory :czerwony 

Liczba: 1 

Znak zodiaku: Strzelec 

Kamień: rubin 

Roślina : jesion 

Najpopularniejszymi zdrobnieniami są:  

Maksiu , Maksiuś, Maksiul, Maks, Maki, 

Mako  

Odpowiedniki imienia Maksymilian  w 

różnych językach  

angielski — Maximilian  

słowacki  - Maximilian  

francuski — Maximilien  

hiszpański — Maximiliano  

niemiecki — Max, Maximilian  
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Liga szkolna 

 Czas tak szybko pędzi. I już półrocze . 

Wiele emocji zawsze budzi Liga Szkolna. Z 

wielką przyjemnością przedstawiamy  wyniki 

naszej szkolnej rywalizacji. Oto i one: 

1. Jakub Smurzyński kl. IV– 4,82 

1. Bartosz Mucha kl. V– 4,82 

2.Ania Kosowska  kl.IV– 4,64 

3. Kamil Głąb kl. V– 4,45 

4. Oliwier Mularczyk kl.IV– 4,36 

5. Dawid Piórowski kl. V– 4,27 

6. Aleksandra Balonek kl. V– 4,18 

    Martyna Walkowicz kl. V– 4,18 

    Daniel Piórkowski kl. V– 4,18 

 Ciekawie wygląda miejsce pierwsze, 

mamy 2 pretendentów do mistrzowskiego tytu-

łu. Oblegana jest również 6 pozycja– aż 3  za-

wodników z taką samą średnią. 

Gratulujemy sukcesów w nauce  

i oczywiście życzymy wszystkim, aby znaleźli 

się na miejscu pierwszym i tym samym ustalili 

rekord naszej Ligi Szkolnej. 

 

 

 

Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej 

jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kie-

dyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, 

co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.  

 

Stefan Żeromski 

Czy wiesz, że…... 

 Największe jabłko jakie kiedykolwiek odnotowano zostało wyproduko-

wane w Japonii w sadzie pana Chissato Iwasaki z miejscowości Hirosaki. 

Owoc zerwany 24 października 2005 roku ważył 1,849 kg. 

 Największe jabłko w USA wyhodowała rodzina Hannersów z Hood River w stanie 

Oregon. Zerwane w 1994 roku ważyło 1,47 kg. 

 W konkursie na najcięższe jabłko w Argentynie, w kwietniu 2010 roku zwyciężył Emi-

lio Gilabert którego jabłko ważyło 0,903 kg. 

 Polska jest największym producentem jabłek na świecie, a okolice Grójca są najważ-

niejszym polskim regionem uprawy i przetwórstwa tego owocu.   

 Rajskie jabłonie to jedne z najpiękniej kwitnących drzew. Oprócz kwiatów ich ozdobą 

są małe owoce, zwane rajskimi jabłuszkami.  

 Żeby nabrać energii na cały dzień wystarczy rano zjeść jabłko. 

  Jabłko mające niemal idealny kształt kuli było w starożytności traktowane jako symbol 

wieczności.   

 Jabłko królewskie to złota kula z umieszczonym na wierzchu krzyżykiem, wysadzana 

drogocennymi kamieniami. Stanowiło symbol władzy królewskiej, używane przy koronacji, 

obok berła i korony.  



Tego o jabłku nie wiedzieliście…….…….. 

 Jabłko to owoc, który towarzyszy rodzajowi ludzkiemu od wieków. We-

dług Biblii owoc jabłoni przyczynił się do utraty przez Adama i Ewę raju. We-

dług legendy, zjedzony przez Adama kęs jabłka utkwił mu w gardle, pozostając 

jako "jabłko Adama".  

Wykopaliska świadczą że jabłonie uprawiane były w okresie neolitu a później w czasach histo-

rycznych w Babilonie, Asyrii, Egipcie, Rzymie i Grecji. Ludzie znali jabłka już w 6500 roku 

p.n.e. 

 

W mitologii greckiej bogini niezgody Eris rzuciła podczas wesela, złote jabłko z napisem “dla 

najpiękniejszej”. Na szczęście, powstały konflikt został rozwiązany przez Parysa, który ofiaro-

wał jabłko najpiękniejszej z pięknych - Afrodycie.  

 

Jabłka pochodzą z Azji Środkowej, gdzie ich dzikie gatunki występowały kilka tysiącleci temu. 

Z Azji Centralnej Jedwabnym Szlakiem nasiona jabłek trafiły na wybrzeża Morza Czarnego, 

rozpowszechniły się w Persji i Grecji, dotarły do starożytnego Rzymu. 

 

 Średniej wielkości jabłko ma 80 kalorii, zawiera tylko 0,31 g tłuszczu, nie ma ani grama chole-

sterolu! 

 

W zależności od odmiany jabłka mają wielkość ziarnka grochu lub małej dyni. Istnieje ponad 

8000 tysięcy odmian jabłek. 

 

Średniej wielkości jabłoń może produkować tyle jabłek, aby wypełnić 20 skrzynek o wadze 42 

kilogramów. 

 

Jabłonie należą do rodziny różowatych. 

 

Dzięki dużemu stężeniu boru jabłka wspomagają poprawę pamięci, koncentracji, uwagi i aktyw-

ności elektrycznej mózgu, a także  wzmacniają kości. Rozpuszczalny błonnik znajdujący się w 

jabłkach, nazywany pektyną, pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi Większość korzyst-

nych dla zdrowia przeciwutleniaczy znajduje się na skórze owocu. 

 

Przeciętny człowiek zjada 65 jabłek rocznie. 

 

W Chinach słowo „jabłko” jest wymawiane „ping”, co oznacza także spokój. 

W jabłkach jest 25% powietrza, dlatego unoszą się na wodzie. 

 

                                                                               informacje o jabłku zebrała Martyna 
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Entliczek-pentliczek 

Dlaczego ludzie na całym świecie jedzą jabłka? 

 Dawno, dawno  temu żył sobie pewien człowiek, który miał ogromny sad. Gdy nade-

szły zbiory ,okazało się ,że jabłonie mają  miliony owoców. Sadownik   nie wiedział  co zro-

bić z taką ilością jabłek , ale później wpadł na pewien pomysł. Poprosił sąsiada o pożyczenie 

10 przyczep. Załadował na  przyczepy jabłka i ruszył w daleką podróż. Okrążył  Ziemię aż 

50 razy i wszędzie tam gdzie się zatrzymał ,rozdawał jabł-

ka. Ludzie byli szczęśliwi , a sadownik pozbył się kłopotu. 

I od tej pory wszyscy ludzie znają smak jabłka…. 

 

                       Ola Balonek 

 

 

 

O różach można pisać wiersze, ale w jabłko trzeba się wgryźć 

 

                      

               Opowieść o super jabłuszku   cz .1 

 Pewnej nocy super jabłuszko zauważyło ,że ktoś okrada ratusz. Natychmiast  

poleciało w stronę ratusza na swoim cukrowo- pudrowym plecaku odrzutowym. Wyciągnęło  

jabłecznikowy karabin maszynowy. Strzeliło raz , dwa i złapało oszołomionego  rabusia. Po-

tem poleciało z nim prosto do więzienia i wszyscy krzyczeli : hip ! hip ! hura ! dla super ja-

błuszka. 

Ciąg dalszy przygód super jabłuszka znajdziecie na stronie nr 6 

 

                                                                                                         

Jakub Smurzyński 
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Entliczek-pentliczek 

 

Przygoda super jabłuszka  

 Gdy jabłko odleciało ku nowym przygodom, nieoczekiwanie przedostało się  przez dziurę 

w czasie. Wylądowało w wielkim lesie obok stada dinozaurów. Naj-

większy z nich podszedł do jabłuszka i przemówił nagle ludzkim 

głosem: 

- Czego tu szukasz przybyszu? 

-  Ja nie wiem…. jak tu się znalazłem, przeleciałem przez dziurę w 

czasie.   

- Widziałem coś takiego, to było za pustynią!- Wykrzyknął dino-

zaur.—  Idź przez las,  prosto na północ. 

I poszło jabłuszko przez groźnie wyglądający las. Szło tak kilka go-

dzin, aż tu nagle wyskoczył z zarośli dinozaur. Wystraszone  jabłko 

strzeliło do niego ze swojego jabłecznikowego karabinu.  Dinozaur uciekł, ale jak się okazało nie 

z jego powodu. Z krzewów wyskoczył większy dinozaur. 

- Witaj, co cię tu sprowadza? –Spytał  dinozaur. 

-Zgubiłem się w ciemnym lesie. – Zapłakało żałośnie jabłko. - Chciał-

bym dostać się na obrzeża pustyni.  

- Dobrze, już nie płacz, Wskakuj, zawiozę cię. – zaproponował dino-

zaur. 

-Dziękuję!- Wykrzyknęło uradowane jabłuszko i wdrapało się na grzbiet 

olbrzyma. 

Wkrótce dotarli do obrzeży pustyni.  

- Tutaj cię muszę wysadzić, nie mogę iść dalej, tam jest coś niedobrego.  

Więc super jabłuszko poleciało na swoim cukrowo-pudrowym plecaku odrzutowym. Dotarło do 

bazy wroga i  by czuć się bezpiecznie, wrzuciło  tam bombę witaminową. Wtem za jabłuszkiem 

pojawiły się ninja hamburgery. Obezwładniły jabłuszko i związane  zaprowadziły przed oblicze  

zdrajcy buraka. Nagle jabłuszko zrozumiało, że to burak ma machinę czasu. 

- Więc to ty! – Wykrzyknęło jabłko. 

- Tak. Ja.- Przyznał burak.—- To ja cię tu sprowadziłem.   

W tej samej chwili super jabłko przerwało sznury i związało nimi 

podstępnego buraka. Błyskawicznie przeleciało ze swoim więźniem  

przez machinę czasu i wróciło do swojego świata. Tam  złoczyńca 

burak trafił  za kratki. Jabłko zostało przywitane wiwatami,  a  gratu-

lacje złożył mu sam Batman.  

 

                                                                                Bartosz Mucha 
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Entliczek-pentliczek 

 

Niezwykła  historia jabłuszka na deszczowe popołudnie.  

 Była piękna niedziela. Pewien farmer poszedł do sadu, obejrzał jabłonie  i powiedział: 

-Jutro muszę zebrać owoce. 

Jak powiedział, tak zrobił.  Następnego dnia odbył się zbiór jabłek. 

 Z drzewa zerwał mnie młody chłopiec o imieniu Krzyś. Delikatnie  położył mnie do 

skrzynki. Gdy skończyły się zbiory,  farmer zapakował skrzynki z jabłkami na ciężarówkę i za-

wiózł do skupu warzyw i owoców. Pracownicy wypakowali skrzynie i załadowali do drugiej 

ciężarówki, która pojechała do hurtowni w Krakowie. Leżałem tam cztery dni aż kupił mnie i 

inne jabłka sprzedawca z pewnego sklepu. W sobotę okazało się, że trafiliśmy do sklepu „ Owo-

cowy raj’’. Cztery dni później kupiła nas miła pani z córką. Następnego dnia pani zrobiła ze 

mnie i dwóch innych jabłek szarlotkę. Ale najpierw przekroiła mnie na pół i dała córce pestkę, 

żeby zasadziła ją w ogrodzie. Następnego roku z mojej pestki wyrosła piękna mała jabłonka. 

 I tak kończy się moja historia. Jeżeli przeczytałaś (łeś) ją uważnie, z łatwością odpo-

wiesz na poniższe pytania.  

  A. Jakiego dnia farmer zrobił zbiór jabłek? 

………………………………………………………………………………………… 

  B. Jak miał na imię chłopiec który zerwał jabłko z drzewa? 

………………………………………………………………………………………… 

  C. Do hurtowni, w jakim mieście trafiło jabłko? 

………………………………………………………………………………………… 

  D. Co wyrosło z pestki jabłuszka? 

……………………………………………………………………………………….. 

         

 Bartosz Mucha 

      

 

 

 

 

Jabłko spada z drzewa tylko raz 
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Entliczek-pentliczek 

Jabłko w opałach 

 Pewnego dnia  urodziło się  jabłko. Było  małe okrągłe i czerwone , piękne i smaczne. 

Bardzo  lubiło się bawić z innymi  jabłkami w berka. Któregoś dnia rolnik zabrał to jabłko do  

domu .Jabłko płakało, bo nie chciało być zjedzone przez rolnika. Następnego dnia rolnik 

zabrał je ze sobą do kombajnu i pojechał młócić. Syn rolnika przyjechał traktorem z przyczepami.  

Sypali na przyczepy pszenicę i kiedy się napełniły, rolnik pojechał do domu je 

opróżnić. W czasie pracy  zgłodniał  i postanowił zjeść jabłuszko . Jabłuszko 

zaczęło krzyczeć i gdy rolnik to usłyszał ,  postanowił je zostawić . Bawił się z 

tym jabłkiem do końca życia i żyli razem długo  i szczęśliwie. 

 

Kamil Głąb 

 

Super Jabłuszko i banany 

 Któregoś słonecznego dnia super jabłuszko leciało nad miastem . Kiedy tak leciało , zobaczyło 

banany, które okradały sklep spożywczy . Super jabłuszko ostrzelało złodziejaszków  ze swojego pi-

stoletu na pestki i nabiło im siniaki. Wszystkie banany  padły na ziemię. Super jabłuszko pozbierało je 

i  odniosło do sklepu, z którego uciekły.  

 

Ps Banany były smaczne 

Daniel Piórowski 

U mojego dziadka 

 Dawno, dawno temu  u mojego dziadka rosła stara jabłoń ,która rodziła pięk-

ne i soczyste owoce. Pewnej nocy dojrzały dwa jabłka: jedno czerwone, a drugie zie-

lone. Inne jabłka zazdrościły im pięknego wyglądu,  ale pewnego dnia przyszła star-

sza pani  i zerwała te dwa jabłuszka na swój wyśmienity placek. 

 

                                                                              Oliwier Mularczyk  
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Entliczek-pentliczek 

            

Myszka i jabłko 

 Na leśnej polanie rosła sobie dzika jabłoń . Pomiędzy jej listkami wyrosło  jabłuszko z 

czerwonymi rumieńcami. Wypatrzyła je polna mysz .Stanęła pod jabłonią i pokręciła noskiem. 

- Ach- wymówiła to słowo, jakby czegoś nie wiedziała . Potem jeszcze powiedziała : 

- Muszę się zastanowić jak to soczyste jabłuszko zdjąć z drzewa . Próbowała się nawet wspinać,  

ale ciągle spadała na ziemię. W końcu  troszeczkę się rozzłościła i uderzyła łapką w to drzewko , 

a tu nagle  jabłuszko spadło jej na główkę…... 

                                                                                                           

Oliwier Mularczyk 

                                           

Uwaga ! Można pokolorować myszkę 

 

                                                                                                                       

  Ciasto budyniowo – jabłkowe 
 

Składniki: 

1 kg jabłek 

kostka margaryny 

4 jajka 

1 1/2 szklanki cukru 

1 szklanka mąki pszennej 

1 szklanka mąki ziemniaczanej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 budynie waniliowe  

1 litr mleka 

 

Sposób wykonania: 

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Margarynę utrzeć ze szklanką cukru i z żółtka-

mi na puch. Nadal ucierając, powoli wsypywać mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną wymieszaną 

z proszkiem do pieczenia. Następnie ostrożnie wymieszać z pianą ubitą z białek. Ugotować budy-

nie, dodając pozostały cukier. 3/4 ciasta wyłożyć do natłuszczonej blachy posypanej bułką tartą. 

Na cieście rozłożyć kolejno warstwę jabłek, gorący budyń i resztę ciasta. Piec około 50 minut w 

temperaturze 180 st. C. Upieczone i ostudzone ciasto posypać cukrem pudrem. Smacznego. 

                                                                                                                                                    

Bartosz Mucha 

 



Puchar ortograficzny  
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 Kochani !!! 

Za nami 7 konkursowych dyktand 

Przedstawiamy uzyskane wyniki : 

Klasa IV– najlepsi w ortografii 

Anna  Kosowska– 86,12 % 

Ewelina Błaszczyk – 85,42 % 

Dawid Piórowski – 84,24 % 

Jakub Smurzyński– 82,88% 

Oliwier Mularczyk – 79,2 % 

Klasa V– najlepsi w ortografii 

Bartosz Mucha – 83,69 % 

Patryk Węgrzyn – 79,67 % 

Klasyfikacja indywidualna 

1.Anna  Kosowska– 86,12 % 

2.Ewelina Błaszczyk – 85,42 % 

3.Dawid Piórowski – 84,24 % 

4.Bartosz Mucha – 83,69 % 

5.Jakub Smurzyński– 82,88% 

6.Patryk Węgrzyn – 79,67% 

7.Oliwier Mularczyk – 79,2 % 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów!!! 

 

Spotkanie z absolwentem 

Wywiad z Grzegorzem Muchą, studentem wydziału informatyki stosowanej Akademii 

Górniczo-Hutniczej 

B. M. : Kiedy zacząłeś naukę w naszej szkole? 

G. M. : Rozpocząłem naukę w szkole podstawowej w 1999 r. w klasie 0. 

B. M. :Jakie przedmioty były twoimi ulubionymi? 

G. M. :Moimi ulubionymi przedmiotami były: matematyka i przyroda. Wygrałem nawet wycieczkę          

w Kangurze w trzeciej klasie. 

B. M. : Którą klasę najmilej wspominasz? 

G. M. : Spośród klas najmilej wspominam zerówkę. 

B. M. : Czy lubiłeś chodzić do szkoły? 

G. M. : Tak, lubiłem. 

B. M. : Gdzie uczyłeś się po ukończeniu szkoły podstawowej? 

G. M. : W Szkole Podstawowej w Zatorze, gdyż zmieniłem szkołę po czwartej klasie. 

B. M. : Których przedmiotów nie lubiłeś? 

G. M. : Nie przepadałem za wf-em. 

B. M. : Dlaczego wybrałeś taki kierunek studiów? 

G. M. : W gimnazjum mocno zainteresowałem się informatyką jako dziedziną dobrze płatną i interesują-

cą. Ponadto zdecydowanie wolę pracę umysłową niż fizyczną. 

B. M. : Czym się interesujesz, jakie jest twoje hobby? 

G. M. :Lubię czytać oraz amatorsko piszę książki, hobbystycznie tworzę grafikę komputerową i interesu-

ję się sztuczną inteligencją. 

                                                                            Wywiad przeprowadził Bartosz Mucha 
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Wasz sprawozdawca donosi…….. 

Czy wiesz, że….. 

Jabłek nie należy przechowywać z innymi owocami, ponieważ wydzielany przez nie ety-

len powoduje szybsze dojrzewanie i psucie się innych owoców. 

Zakończyliśmy zbiórkę darów dla bezdomniaków ze schroniska Na Kamieńcu. Serdecz-

nie dziękujemy za serce dla zwierzaków. 

Pamiętajcie– dobro powraca!!! 

Jabłko stało się  przyczyną sporu pomiędzy Herą , Afrodytą i Ateną. Konkurs piękności  

z polecenia Zeusa rozstrzygnął Parys. Każda z bogiń obiecała mu zapłatę za przyznanie 

jabłka: Hera – bogactwo, Atena – mądrość, Afrodyta – najpiękniejszą kobietę za żonę. 

Wygrała Afrodyta, która obiecała mu żonę króla Sparty Menelaosa, Helenę. Uprowadze-

nie Heleny przez Parysa było powodem rozpoczęcia wojny trojańskiej.  

Przypominamy, że do końca roku zbieramy plastikowe nakrętki.  

Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygod-

nie. 

 To motto przyświecało nam przez cały Tydzień Życzliwości, który został ogło-

szony w naszej szkole. Tego dnia zaczęła działać Skrzyneczka Życzliwości. Po tygodniu 

przeprowadziliśmy ankietę , w której wybraliśmy najbardziej życzliwych uczniów naszej 

szkoły. Oto wyniki: 

Najżyczliwsi Uczniowie Naszej Szkoły 

Oddział przedszkolny- Patryk Łysoń 

Klasa I- Hubert Szczepanik 

Klasa II- Aleksandra Stachura 

Klasa IV- Oliwier Mularczyk 

Klasa V- Bartosz Mucha 

Przed nami jeszcze tylko 4 miesiące nauki. Warto o tym pamiętać. Jeszcze jest czas na 

poprawienie ocen. Liczymy na to, że w tym roku szkolnym świadectwo z czerwonym pa-

skiem odbierze najwięcej uczniów w całej historii szkoły... 

Zjedz jedno 

jabłko 

 dziennie,  

a lekarz  

nie będzie ci 

wcale  

potrzebny 
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Wykreślanka 

Jasiu, który się jąkał poszedł z 

kolegami do sadu na jabłka. Chłopcy 

kazali mu stać na czatach.  

Jeden mówi do Jasia:  

- Jak będziesz kogoś widział to krzycz 

"chłop".  

Koledzy zbierają jabłka. Nagle Jasio 

krzyczy:  

- Chłop...chłop...  

Chłopcy błyskawicznie zeszli z 

drzewa i uciekają a Jasio:  

- Chłop..chłop..chłopaki zostawcie mi 

kilka jabłek. 

 

Siedzą wariaci na drzewie i udają 

jabłka. Jeden pyta drugiego:  

-Dojrzałeś?  

-Tak  

-No to spadamy! 

 

Jasio przynosi do domu torbę pełną 

jabłek. Mama pyta go: 

- Skąd masz te jabłka? 

Na to Jasiu: 

- Od sąsiada. 

- A on wie o tym? - pyta mama. 

- No pewnie, przecież mnie gonił! 

Chłop wyhodował dwutonowe jabłko.  

Wsadził na wóz i zawiózł na targ.  

Niestety nie ma na nie chętnych.  

Wreszcie pod wieczór podchodzi facet 

i pyta:  

- To pana jabłko?  

- No!  

- To cofnij pan wozem, bo mi robak 

konia zeżarł!  
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Wśród liter ukryły się ( poziomo, pionowo, ukośnie) na-

zwy odmian jabłek. Wykreśl je i odczytaj hasło. Zapisz 

hasło na kuponie. Każdy kupon  z poprawnym rozwiąza-

niem  weźmie udział w losowaniu nagrody. 

L I G O L A P A P I E R Ó W K A 

E I P J O N A G O L D O U P L L 

D E R S B C O R T L A N D B F A 

O R E E O S P A R T A N U R I G 

L I M T D K O K S A L W A S A N 

G L O S T E R A N T O N Ó W K A 


