
 

Strzał w 10 

 

Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 
 

   www.sp10lomza.pl     e-mail: sekretariat@sp10lomza.pl           Nr 1(105) rok szk. 2019/2020 

 

 

 

Dziś w numerze: 
 

 Chwila z Patronem 

 80. rocznica wybuchu II wojny światowej 

 Chcemy Wam o tym opowiedzieć 

 Nasze prace 

 Czytać, ale co 

 

http://www.sp10lomza.pl/
mailto:sekretariat@sp10lomza.pl


Chwila z Patronem  

Dzień Papieski 

15 października 2019 r. z okazji Dnia 

Papieskiego w naszej szkole odbył się apel pod 

hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Wszyscy uczniowie przyszli 

w strojach galowych, bo jak co roku obchodziliśmy ten 

dzień bardzo uroczyście, ponieważ Jan Paweł II jest 

patronem dziesiątki. 

Z tej okazji klasy IV-VIII zebrały się w sali 

gimnastycznej, gdzie  uczniowie klasy VIc zaprezentowali 

montaż słowno-muzyczny. Przypomnieli najważniejsze 

fakty z życia Papieża - Świętego Jana Pawła II. Odczytali 

jego przemówienia, w których Ojciec Święty wzywał nas 

do życia w miłości, pokoju i sprawiedliwości oraz byśmy 

dzielili się swoją wiarą z innymi ludźmi. Wystąpienia 

artystów przeplatały się ze śpiewem chórku przy 

akompaniamencie gitary i występami solistów. 

Pamiętajmy, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i pokoju, a także postępujmy zgodnie 

z naukami patrona naszej szkoły Jana Pawła II, który stał się naszym przewodnikiem. 

Zuzanna Modzelewska, kl. VIe 

Konkurs na najpiękniejszy różaniec 

 W październiku w naszej szkole odbył się konkurs na najpiękniejszy różaniec dla 

uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej 

oraz rozwijanie kreatywności uczniów. Bardzo wielu z nich zaangażowało się w wykonanie 

koronki różańcowej, którą w sposób szczególny ukochał nasz patron - święty Jan Paweł II. 

Piękne różańce można było podziwiać na wystawie w holu szkoły. 

Komisja konkursowa z wielkim trudem wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: 

Dawid Targoński z kl. Vk - I miejsce 

Roksana Dudzińska z kl. VIc - II miejsce 

Kamila Bałazy z kl. Va - III miejsce 

Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za chęci i trud pracy. 
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XIX Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

Grupa uczniów naszej szkoły w dniach 09-

11.10.2019 r. udała się na pielgrzymkę Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II do Częstochowy.  

Wcześnie rano, bo o godzinie 05:45, spotkaliśmy 

się przy kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży, przy 

którym czekał na nas autobus. Spakowaliśmy bagaże 

i pojechaliśmy w dal. 

Naszym pierwszym przystankiem były Wadowice. 

Zawitaliśmy do 

domu Jana Pawła 

II, w którym 

mieści się teraz muzeum poświęcone jego pamięci. 

Oprowadzała nas po nim bardzo miła zakonnica, dzięki 

której dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji 

o patronie naszej szkoły. Później mieliśmy czas na 

zwiedzanie tego 

pięknego 

miasteczka. Wraz 

z koleżankami nie omieszkałyśmy skosztować 

ulubionych przez Jana Pawła II kremówek - były 

wyśmienite. Wieczorem dotarliśmy do domu 

pielgrzyma i pełni wrażeń udaliśmy się na odpoczynek. 

Następnego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej mszy 

świętej szkół imienia Jana Pawła II. 

 Po nabożeństwie udaliśmy się w podróż do 

Kazimierza Dolnego. Wieczorem dotarliśmy do hotelu, 

gdzie przed pójściem spać wraz z koleżankami 

i księdzem Jakubem zagraliśmy w bilard. Kolejnego 

dnia zwiedzaliśmy Kazimierz Dolny. Oglądaliśmy 

spichlerze zbożowe oraz przepiękne kamienice. Pani 

przewodnik opowiadała nam wiele ciekawostek, 

dowiedzieliśmy się na przykład jak polska szlachta 

wzbogacała się na sprzedaży zboża oraz miodu.  

Kolejnym przystankiem był obóz koncentracyjny 

na Majdanku. Oglądaliśmy komory gazowe, prycze 

i miejsce, w którym rozstrzeliwano Żydów. Muszę 

przyznać, że było to bardzo wstrząsające a zarazem 

przerażające doświadczenie. Wyczerpani, ale pełni 

wrażeń i pozytywnych emocji wróciliśmy wieczorem 

do domu. 

Składam serdeczne podziękowania naszym 

opiekunom - panu Józefowi Janczewskiemu, panu 

Henrykowi Witkowskiemu i księdzu Jakubowi za 

zorganizowanie wspaniałej wycieczki, troskliwą 

opiekę i dostarczenie nam wielu pięknych 

wspomnień. Polecam wszystkim udział w kolejnych 

pielgrzymkach śladami Jana Pawła II. 
 Olivia Makowska, kl. VIe 

C h w i l a  z  P a t r o n e m  
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Jesienne smutki  

Patrzę smutno na zatokę, 

wszędzie szarość wielkich fal. 

Tęsknię za słonecznym latem, 

w sercu moim mieszka żal. 

Serce tęskni za radością, 

którą niesie promień słońca. 

Proszę, powiedz mi, Mamusiu,  

czy ta jesień nie ma końca?  

 Szymon Dębski, kl. VIc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła 

Do szkoły czas już iść, 

Lecz o czymś zapomniałem, 

Na lekcję spóźnię się, 

Bo się nie spakowałem. 

 

Zadzwonił dzwonek już, 

Spóźnienie otrzymałem. 

Od pani uwagę dostałem. 

 

Kolegów mam wspaniałych, 

Więc lekcje przepisałem. 

Na następny dzień się przygotowałem 

Kamil Iwanowski, kl. VIh 

 

Przychodzę o świcie, 

Witam się ze słońcem. 

Kończę wasze sny 

I marzenia snujące. 

 

- Czas do pracy moi mili! 

Promieniami słonecznymi 

Przebijam się przez okno 

- byście się wreszcie zbudzili! 

Kamila Bałazy, kl. Va 

 

Jesień 

Ze szkoły wracam wesoło, 

Wokół tak kolorowo! 

Słoneczko nieśmiało świeci. 

Klucz żurawi wysoko leci. 

Wiatr rumieniec na mej twarzy maluje. 

Soczyste jabłko bardzo mi  smakuje. 

Jarzębina czerwienią się uśmiecha. 

W powietrzu czuję pieczone ziemniaki, 

Ach, te jesienne smaki. 

W salonie postawię bukiecik liści kolorowych, 

I zjem ze smakiem garść orzechów laskowych. 

Od progu kusi mnie zupa dyniowa, 

Na stole pyszni się tarta śliwkowa. 

A ja o plackach z cukinii myślę już, 

Bo bez nich ani rusz. 

Ściskam orzecha włoskiego w dłoni, 

Po szybie kropla deszczu kroplę goni. 

Grzybki wystawiają kapelusze w lesie, 

A ja myślę – pyszna jest ta jesień! 

Liwia Litwińczyk, kl. VIc 

 Jesień 

Pani jesień przyszła, 

Piękne, kolorowe dary nam przyniosła. 

Kosze z owocami, kasztanami, 

Żołędziami i grzybami, 

Tym się pani jesień dzieli z nami. 

 

Wszyscy cieszą się i radują, 

Prezentami jesieni się delektują. 

Tylko lato smutne idzie w tył, 

Bo już wie, że jesieni nastał czas. 

Aleksander Polkowski, kl. VIc 

 Królestwo nocy 

I. Gwiazdy na niebie układam do snu. 

Przykrywam je kołderką z chmur.  

I włączam im lampkę księżycową, 

bo jestem Nocą - Królową. 

 

II. Tulę do snu wszystkie ptaki, 

zamykam kwiatom płatki. 

I wszystkim stworzeniom na świecie 

Szepczę słodziutko: Smacznie zaśniecie! 

  Patryk Godlewski, kl. Va 
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27 lipca 2019 r. wybrałem się z rodziną do leśniczówki Zamordeje na Mazurach. To 

wyjątkowo malownicze miejsce, w którym odpoczywamy od kilku lat. 

W tym roku po raz pierwszy był z nami mój malutki brat Franio. Kąpaliśmy się 

w jeziorze, co dla Franusia było wielką frajdą. Jeździliśmy rowerami na długie wyprawy po 

lesie, podczas których zbieraliśmy jagody i borówki. Mój braciszek jadł je z wielkim 

apetytem, mówiąc, że to bojuty. Pływanie łódką po jeziorze i obserwowanie żab i ślimaków 

na trawie robiło na Franiu wielkie wrażenie. 

Obserwując reakcje małego dziecka na przyrodę i otoczenie, spojrzałem na znane  mi 

miejsce z innej perspektywy i na nowo odkryłem jego piękno. 
Jan Kochanowski, kl. VIc 

03.09.2019 r. 

Wakacje niestety już się skończyły i trzeba wrócić do 

szkoły. Ja jednak wciąż przypominam sobie pewien słoneczny, 

lipcowy piątek, kiedy wraz z dziadkami i młodszą siostrą 

wybraliśmy się nad jezioro. 

Było wtedy bardzo gorąco, więc cieszyłem się, że będę się 

mógł schłodzić w wodzie. Wraz z moją młodszą siostrą 

poszliśmy pobawić się w piasku. Pamiętam, jak się śmiałem, gdy 

Tosia zakopała mi nogi w piasku. Potem poszedłem do jeziora popływać. Nie było zbyt 

głęboko, ale i tak świetnie się bawiłem. To był wspaniały dzień. 

Czas jednak wrócić myślami do szkoły i zostawić za sobą wakacje, choć chętnie bym je 

powtórzył.  
Szymon Dębski, kl. VIc 

Dzisiaj na szkolnych korytarzach zabrzmiał pierwszy w nowym roku szkolnym dzwonek. 

Jestem już uczennicą klasy VI. Ach! Jak ten czas szybko mija…  

Pamiętam, jaka byłam szczęśliwa, gdy zaczynały się 

wakacje. Pełna entuzjazmu pakowałam swój bagaż przed 

wyjazdem na tak długo wyczekiwany odpoczynek. Uwielbiam 

nasze rodzinne pobyty nad Bałtykiem, kiedy tata pomaga mi 

pokonywać morskie przeszkody albo kiedy z mamą i siostrą 

zbieramy muszelki, a wieczorem podziwiamy pomarańczowe 

słońce, które powoli zatapia się w morzu. Ktoś pewnie powie, 

że to nudne, ale dla mnie to magiczny czas, który spędzam z bliskimi.  

Ach! Wspomnienia… Lecz teraz muszę się skupić na nauce, a kolejne wakacje już za 

dziesięć miesięcy. 
Julia Bagińska, kl. VIc 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

K a r t k i  z  p a m i ę t n i k a   

Sprostowanie 

W czerwcowym numerze Strzału w 10 informowaliśmy o wynikach Mistrza 

Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża - konkursu, który 16 maja 2019 r. odbył 

się w naszej szkole. Błędnie podaliśmy imię laureatki, co niniejszym prostujemy. 

Zwyciężczyniami konkursu zostały: 

I miejsce Natalia Pijanowska (SP10), 

II miejsce Anna Tarnacka (SP5), 

III miejsce Zuzanna Rostkowska (SP7). 

Za pomyłkę gorąco przepraszamy. 

Redakcja 
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Jaka jestem 

Nazywam się Dominika Borawska. 

Chodzę do klasy IIIf i mam dziewięć lat. 

Jestem szczupła i nie za wysoka. Mam 

długie, proste, brązowe włosy. Moje oczy są 

koloru niebieskiego.  

Jestem osobą koleżeńską, uczynną 

i wesołą. Bardzo lubię opiekować się 

zwierzętami. W wolnym czasie uwielbiam 

bawić się z moim bratem Olegiem i grać 

w różne gry.  

Uważam, że jestem miłą osobą, na którą 

zawsze można liczyć. 

tekst i rysunek Dominika Borawska, kl. IIIf 

Moje zwierzątko 

Nazywam się Patryk i mam 10 lat. Uczę się w klasie Va i jak każde dziecko nie przepadam 

za chodzeniem do szkoły. Ale jak już uporam się z lekcjami, to oddaję się realizacji swoich pasji. 

Od dziecka pragnąłem mieć w domu własne zwierzątko. Moim marzeniem było posiadanie 

psa. Nawet wymyśliłem dla niego oryginalne imię - Łapka. Ilekroć wspominałem o tym 

rodzicom, czułem na sobie mrożące krew w żyłach spojrzenie mamy i słyszałem stanowcze : 

NIE! Wtedy kierowałem błagalny wzrok w stronę taty, licząc na jego wsparcie, ale niestety – 

u niego też nie znajdowałem pomocy. Zawsze popierał mamę! 

Aż pewnego dnia, chyba po mojej setnej prośbie, wzięła górę męska solidarność i tata 

wstawił się za mną. Po długiej i burzliwej naradzie rodzice poinformowali, iż poddadzą mnie 

próbie. Oświadczyli, że ciocia z wujkiem wyjeżdżają na wakacje i potrzebują kogoś, kto zajmie 

się ich psem. Bardzo się ucieszyłem i serce waliło mi jak młot! Pomyślałem, że w końcu będę 

mógł udowodnić rodzicom, jaki jestem odpowiedzialny. 

Kiedy pojawił się w naszym domu Agat – bo tak wabił się pies cioci i wujka – postanowiłem 

sporządzić listę obowiązków: wyprowadzanie pupila, karmienie, higiena, sprzątanie po nim. 

Nazajutrz, a były już wakacje, o godzinie 6 rano,
 

zbudziło mnie głośne szczekanie psa. 

Uważałem, że po całym roku ciężkiej pracy należy mi się choć trochę odpoczynku i ani 

myślałem otworzyć oczu. Nakryłem się poduszką na głowę, chciałem spać! Wówczas poczułem, 

że ktoś szarpie za moją kołdrę i co ujrzałem… Agat rozszarpał pazurami i zębami całą poszewkę. 

Zdenerwowany zerwałem się z łóżka, żeby w końcu wyprowadzić psa na spacer, jednak było już 

za późno… Pod stopami poczułem coś mokrego. Spojrzałem w dół i… zabrakło mi słów! 

Zrozumiałem, że nie muszę już nigdzie wychodzić, ale też nie mogę położyć się spać, ponieważ 

czekało mnie szorowanie podłogi.  

I tak było przez cały miesiąc. Próbowałem nauczyć Agata odpowiedzialności 

i posłuszeństwa, lecz był to jeszcze szczeniak i w dodatku bardzo uparty. Zazwyczaj w naszym 

związku to on grał pierwsze skrzypce. Po czterech tygodniach męczenia się z wielką radością 

oddałem zwierzaka cioci i wujkowi.  

Po pewnym czasie podjąłem decyzję i porosiłem rodziców o… chomika. Mój mały, słodki 

Fredzio jest o wiele mniej wymagającym zwierzęciem. A co najważniejsze, nie trzeba go rano 

wyprowadzać!!! 

Patryk Godlewski, kl. Va 
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Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 

2 września 2019 roku miało miejsce 

wydarzenie, które u młodzieży wzbudza różne 

emocje. Łatwo można się domyślić, że chodzi 

o zakończenie wakacji, z czym wiąże się 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

W tym dniu wszyscy uczniowie oraz cała 

Rada Pedagogiczna zebrali się pod Szkołą 

Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, a potem przeszli do kościołów pw. Bożego 

Ciała i pw. Krzyża Świętego, gdzie odbyły się uroczyste msze święte.  

Następnie wróciliśmy przed szkołę, ponieważ miał się odbyć apel. Wówczas poprawił mi 

się humor, ponieważ ujrzałem wielu moich przyjaciół, z którymi nie rozmawiałem od dawna. 

Wszystkich zebranych serdecznie przywitała pani dyrektor, Jadwiga Kirejczyk. Ponadto 

przeczytała list od prezydenta Łomży, który życzył nam udanego roku szkolnego 

i wytrwałości w nauce.  

Potem głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, a następnie udaliśmy się do swoich 

sal. Pani wychowawczyni przekazała nam kilka ważnych informacji, po czym pozwoliła pójść 

do domów.  

Jest mi przykro, że wakacje się skończyły, były naprawdę przyjemne, ale z drugiej strony 

cieszę się, że znowu będę się uczył i będę przebywał w dobrym towarzystwie, z moimi 

przyjaciółmi. Mam też nadzieję, że ten rok szkolny będzie udany. 

Erwin Niebrzydowski, kl. VIa  
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, Jadwiga Kirejczyk, witając wszystkich 

zgromadzonych, m. in. księży proboszczów parafii pw. Bożego Ciała Wojciecha Nowackiego 

oraz Krzyża Świętego Andrzeja Godlewskiego, Pana Dyrektora Leszka Sobocińskiego, Panią 

Dyrektor Hannę Gałązkę oraz przedstawicieli Rady Rodziców.    

Chór pod kierunkiem pani Agaty Durzyńskiej wykonał 

kilka utworów, uświetniając tę uroczystość. Uczniowie 

recytowali wiersze i śpiewali piosenki specjalnie dla 

nauczycieli. Wiersz „Matematyka” Juliana Tuwima  

zadedykowany oczywiście była matematykom, a „Skok 

o tyczce” nauczycielom wychowania fizycznego. Dla Pani 

Dyrektor zatańczono walca wiedeńskiego i angielskiego. 

Pedagogom uczącym przedmiotów przyrodniczych poświęcono 

wiersz Konstantego Gałczyńskiego „Jutro popłyniemy daleko”, 

„Post scriptum” wyrecytowano dla nauczycieli historii, a bajkę 

„Bryła lodu i kryształ” dla nauczycieli fizyki. Nie pominięto 

również chemików ani anglistów – profesorowie wysłuchali 

„Pieśni o chemii” oraz „Riptide” w wykonaniu mojej koleżanki 

z klasy, Mai Przestrzelskiej. Nauczycielom religii zaprezentowano „Wiarę” Czesława 

Miłosza, natomiast nauczyciele muzyki i plastyki mieli okazję wysłuchać utworów granych 

na skrzypcach.  

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pedagogom za trud wkładany w nauczanie dzieci 

i młodzieży. Wręczono również nagrody Dyrektora Szkoły.  

Uroczystość podobała mi się i uważam, że wszystko było bardzo dopracowane. 

Najbardziej do gustu przypadła mi bajka Ignacego Krasickiego pt. „Bryła lodu i kryształ”, 

która w zabawny sposób ukazała przewrotność losu. 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  
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Obchody Światowego Dnia Sybiraka 

17 września 2019 roku poczet sztandarowy naszej 

szkoły wraz z panią dyrektor Jadwigą Kirejczyk 

i opiekunem sztandaru - p. Karoliną Jankowską 

uczestniczył w miejskich obchodach upamiętniających 80. 

rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Polskę oraz 

w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15:00 mszą 

świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży pod 

przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza 

Bronakowskiego. 

Następnie wysłuchaliśmy okazjonalnych przemówień 

pełnych wspomnień o losach zesłanych na Syberię 

Polaków oraz wzruszających utworów o miłości do 

Ojczyzny w wykonaniu młodzieży. Wręczone zostały 

także odznaczenia i medale z okazji Światowego Dnia 

Sybiraka. 

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod 

symbolicznym pomnikiem Sybiraków. 

Jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, reprezentując społeczność 

Dziesiątki. Cześć pamięci poległych w obronie Ojczyzny! 

Adam Konopka, kl. VIIa 

Ważna rocznica 

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez 

wojska niemiecka, a siedemnastego września przez wojska 

rosyjskie (dawniej ZSRR). W celu uczczenia bohaterskiej 

postawy polskich żołnierzy w czasie tych wydarzeń, 

w naszej szkole została przygotowana uroczysta akademia, 

w której występowali uczniowie klas V-VIII pod kierunkiem 

pani Beaty Obryckiej i pani Agaty Durzyńskiej. Odbyła się 

ona 17 września na trzeciej godzinie lekcyjnej. 

Prowadzące apel uczennice klasy VII przypomniały 

ważne wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat. Zilustrowano 

je pięknymi wierszami o tematyce wojennej. Szczególnie 

wzruszyła publiczność  „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. 

Podniosły nastrój uroczystości  podtrzymały utwory 

wokalno-instrumentalne takie jak: „Warszawo ma!” i „Dziś 

idę walczyć, mamo”. Podczas tej uroczystości 

uświadomiliśmy sobie, jak wielu Polaków brało udział 

w tych wydarzeniach oraz jak wielu z nich zginęło.  

Aby  oddać hołd tym, którzy walczyli w obronie Polski, 

wszyscy uczniowie założyli odświętne stroje oraz przypięli 

do koszuli biało-czerwone kokardki. Podniosłym momentem 

uroczystości było uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły 

oraz odśpiewanie hymnu narodowego. 

Ta akademia wywarła na nas bardzo duże wrażenie. Dzięki niej poznaliśmy wiele 

ciekawych faktów. Cieszymy się, że mogliśmy obejrzeć tak wspaniały występ w wykonaniu 

naszych zdolnych koleżanek i kolegów. 
Julia Wierzbowska, kl. VIh 
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Wycieczka do Nowogrodu 

W piątek 27.09.19.roku wybraliśmy się wraz z klasą 6j na 

XXV rajd pieszy w okolice Czartorii i Nowogrodu. Wszyscy 

spotkaliśmy się przed szkołą, skąd poszliśmy na Plac 

Niepodległości. Na miejscu czekał już na nas autokar. Kierowca 

zawiózł nas do Czartorii, gdzie 

zaczynała się nasza wędrówka. 

Trasa prowadziła do 

Morgownik nad Pisą. Nazwa wsi Czartoria pochodzi od 

nierównej drogi - tak nam wytłumaczyła przewodniczka. 

Szliśmy trasą, która miała 8 km. Droga wiodła przez las, 

czasami przez górki lub trochę strome zbocza. Bardzo się 

zmęczyliśmy, dlatego na koniec wszyscy z radością sięgali 

po kiełbaski i piekli je . Do posiłku grał nam zespół, który składał się z dwóch panów: jeden 

śpiewał, drugi przepięknie grał na akordeonie. Wykonali znane piosenki patriotyczne, jak np. 

"Przybyli ułani", "Piechota", "My, Pierwsza Brygada".  

Celem wycieczki było poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci 

Narodowej na trasie rajdu, która prowadziła przez piękne rekreacyjnych terenów doliny 

Narwi i Pisy. Wycieczka bardzo mi się spodobała i polecam ją każdemu, kto lubi chodzić po 

pieszych szlakach. 

Magdalena Szumska, kl. VIh 

Wizyta w Zespole Szkół Weterynaryjnych nr 7 w Łomży 

W czwartek, 19 września 2019 r. pojechaliśmy razem z klasą 3b do Zespołu Szkół 

Weterynaryjnych nr 7 w Łomży, by wziąć udział w XIV edycji święta tejże placówki 

pt. ''Pupile Wety''. 

Wizytę naszą rozpoczęliśmy od obejrzenia zgromadzonych tam różnych gatunków 

zwierząt takich jak psy, koty, świnki morskie, papugi, kameleony, jaszczurki, gekony, jeże 

oraz skorpiony. Potem poszliśmy coś przekąsić. W ofercie były babeczki, pączki, owoce, 

ciastka, ciepłe bułeczki i grillowane kiełbaski sprzedawane przez uczniów Zespołu Szkół 

Weterynaryjnych. Następnie w sali chemicznej byliśmy świadkami wykonywania różnych 

eksperymentów. Święto szkoły zakończyło się loterią i wyborem Pupila Wety.  

Ten wyjazd wszystkim bardzo przypadł do gustu. Szczęśliwi i przepełnieni wrażeniami 

wróciliśmy do naszej szkoły. 
Lena Mieczkowska, kl. IIIf 
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rys. Zofii Chludzińskiej z kl. IVb 

Liwia Litwińczyk, kl. VIc 

 

Pasowanie na ucznia 

24 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się 

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. W uroczystości 

wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, rodzice 

oraz wychowawcy wraz z uczniami.  

Zgodnie z tradycją naszej szkoły przedstawiciele klas 

pierwszych wzięli udział w konkursie, który sprawdzał 

zdobytą wiedzę. Uczniowie pomyślnie odpowiadali na 

pytania, za co zostali nagrodzeni brawami. W niezwykle 

podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, 

pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami. Po złożeniu 

ślubowania pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk dokonała 

symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając 

zaczarowanym ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Każdy 

uczeń dostał pamiątkowy dyplom. Zgromadzeni widzowie 

obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez pierwszoklasistów pod kierunkiem p. Doroty 

Wierzbowskiej i p. Izabeli Szymczyk 

Po  części oficjalnej  uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcie i wraz z rodzicami udali się 

do swoich klas na skromny poczęstunek. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom 

niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo 

przyjętych uczniów. 
panie Dorota Wierzbowska, Izabela Szymczyk 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Na ratunek naszej planecie 

Usłyszałam w radiu, że w 2050 roku w oceanach będzie pływało więcej plastikowych butelek niż 

ryb. Przeraziła mnie ta wiadomość, więc postanowiłam bliżej przyjrzeć się temu problemowi. 

Rocznie każdy z nas wytwarza około 100 kilogramów 

plastikowych śmieci. 80% z nich trafia na wysypiska i do 

środowiska. Tylko 9% jest ponownie przetwarzanych, a 11% 

spalanych, co również nie jest obojętne naszemu otoczeniu. 

Produkcja tworzyw sztucznych ciągle rośnie. Przez ostatnie 

dziesięć lat wyprodukowano więcej plastiku niż przez całe 

poprzednie stulecie. Połowa produktów z tego materiału jest użyta 

tylko raz i wyrzucana! Plastik rozkłada się kilkaset lat, a np. 

styropian nawet kilka tysięcy lat. Zanim więc lekką ręką 

wyrzucimy do śmieci kolejna torbę foliową, plastikową butelkę 

lub słomkę, pamiętajmy, że znajdzie się ona w wodach oceanu, a następnie w brzuchu ryby, która być 

może trafi na nasz stół. 

Spróbujmy unikać przedmiotów jednorazowego użytku. Oczywiście całkowita rezygnacja z tego 

tworzywa nie jest możliwa, jednak bardzo realne jest jego ograniczenie lub zastąpienie innymi 

surowcami.  
Jednorazowe reklamówki wymieńmy na materiałowe kolorowe torby, które są bardziej trendy 

i posłużą nam dłużej niż płatna torebka foliowa, i oczywiście nie zanieczyszczą środowiska. Nie 

wkładajmy jednego jabłka lub jednego pomidora do foliowego woreczka. 

Jedzenie plastikowymi sztućcami na powyginanych plastikowych talerzykach nie jest niczym 

przyjemnym i wygodnym. Pamiętajmy, że pod wpływem ciepła plastik wydziela szkodliwe 

substancje. Zrezygnujmy z picia napojów przez słomki. Chyba że są one wykonane z metalu, szkła 

czy bambusa. Te z plastiku są najczęściej znajdowanym przedmiotem w oceanach. 

Wielkie korporacje czerpią niewiarygodne zyski z zalewania rynku plastikiem jednorazowego 

użytku, a my jako konsumenci nie mamy żadnej alternatywy. Ale dużo zależy od nas. Postarajmy się 

zmienić swoje nawyki. Nic nie stracimy, a wiele zyskamy. 
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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

Niedawno przeczytałam ciekawą książkę, pt. „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem”. 

Opowiada ona o trzynastoletnim Dawidzie, który wprowadza się na jakiś czas do nieco 

tajemniczego Melchiora- właściciela „Antykwariatu pod Błękitnym Lustrem”. 

Pewnego ranka Melchior znika. Krótka zaszyfrowana wiadomość pozwala Dawidowi 

i jego nowej koleżance Larisie podjąć poszukiwania. Wkrótce zaczynają odkrywać dziwne 

okoliczności zaginięcia Melchiora. 

Jest  to ciekawa i trzymająca w napięciu książka. Polecam ją każdemu i zachęcam do 

przeczytania innych książek z tej serii: „Trzynasty gość”, „Wyspa obłąkanych”, „Pod 

szklanym niebem” i „Pieśń szamana”. 
                                                          Amelia Kosińska, kl. VIh 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Maleszka Magiczne drzewo: Czerwone krzesło 

Moja ulubiona książką to Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki. Jest to książka 

fantastyczna. 

Zdarzyło się, że burza uszkodziła ogromny dąb - drzewo o cudownych i magicznych 

właściwościach. Z jego drewna wytwarzano potem wiele przedmiotów, przy czym każdy 

posiadał magiczne właściwości. Wśród nich znalazło się czerwone 

krzesło, które trafiło do rodziny Filipa, Tośki i Kukiego. Ich 

rodzice stracili pracę w orkiestrze i zaczęło im nagle zależeć na 

pieniądzach, a to wszystko nastąpiło przez pochopnie 

wypowiedziane życzenie. Kiedy mama i tata wyjechali, by 

zarabiać występami na statku, zostawili dzieci pod opieką 

nielubianej ciotki. U niej poznają niezwykłe właściwości krzesła 

i… postanawiają udać się w podróż, by odnaleźć rodziców.  

Choć jest to opowieść ckliwa, to nie brakuje w niej 

emocjonujących elementów. Na rodzeństwo i ich ciotkę na 

każdym kroku czyhały liczne niebezpieczeństwa. Większość ludzi 

pragnęła mieć krzesło, które spełniało wszystkie życzenia.  

Uważam, że książka Andrzeja Maleszki jest godna polecenia 

i naprawdę warto ją przeczytać. Pokazuje ona walkę dzieci, które na swojej drodze mają do 

pokonania wiele trudności, lecz mimo to nie poddają się. Pomimo że książka może wydawać 

się dziecinna, to i tak w każdym wieku można ją czytać, ponieważ pobudza wyobraźnię, 

zawiera wiele mądrości i humorystycznych scenek . Autor napisał jeszcze dziewięć tytułów 

z tej serii i mam nadzieję, że wszystkie są równie fantastyczne i pasjonujące. 
Amelia Kosińska, kl. VIh 
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1. Gwiazda najbliższa Ziemi.  

2. Chodzi do szkoły.  

4. Zawsze możesz na niego liczyć.  

5. Trwa 45 minut. 

7. Mieszkał w nim Plastuś.  

9.  Chciał zostać strażakiem. 

10.  Przepływa przez Łomżę. 

11. Wlazł na tyczkę i przedrzeźniał 

ogrodniczkę. 

13. Bez niej nie ma życia. 

14. Pływa po morzach i oceanach. 

15. Nie je, nie pije, a chodzi i bije. 

 

 

 

 

 

17. Znalazła błękitny koralik spełniający  życzenia. 

18. Ojciec opery polskiej, autor „Halki”. 

19. Pies - towarzysz Stasia i Nel. 

21. Dawna nazwa zeszytu 

22. Autor Etiudy rewolucyjnej. 

23. Imię Wojtyły. 

24. X muza. 

25. Rzeka w Hadesie, pływał po niej Charon. 

26. Artysta, który gra bez słów. 
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