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Wspominamy wakacyjny czas
Wakacyjna przygoda
Idę sobie raz wesoła,
aż tu nagle leci pszczoła!
Zatrzymałam się na trochę,
ona siadła na mój nosek.
Chciałam ją odpędzić szybko,
ona poleciała nisko.
Nagle czuję, oj mój palec!
Zabolało niesłychanie,
pokazałam więc to mamie.
Aleksandra Żebrowska, kl. II f

Skarby z wakacji
Wakacje, wakacje wspaniały to czas.
Jezioro, plaża, góry i las.
Teraz gdy książka zmęczy czasem mnie,
zamykam oczy i wraca wspomnienie.
Wiatr ciepły, szum morza i trawa.
Z rodzicami super zabawa.
Mała muszelka, żółty kamyczek
zaschnięte zioło, krzywy patyczek.
Zofia Zdancewicz, kl. II f
Ku pamięci
Przez całe wakacje skarby zbierałam,
teraz je w pudełeczku schowałam.
Leżą tam kamyczki niebieskie jak woda,
pocztówki z Druskiennik, Mazur, Krakowa.
Piękne, kolorowe muszelki z jeziora.
A na monecie – Kopernik Mikołaj.
Leży też paszport wakacyjny do nieba,
ze zdjęciem przyjaciół – lepszych nie trzeba.
Hanna Jadczak, kl. II f
Wycieczka do ZOO

rys. Marta Obiedzińska

Wakacje
Cudowny czas to wakacje,
Każdy z nas przyzna rację.
I nieważne, czy nad morzem,
Czy w górach,
Pod namiotem na Mazurach.
Byleby tylko wypocząć
I z energią nowy rok szkolny rozpocząć.
Karolina Zakrzewska, kl. V b

Muszla
Wakacje, wakacje
to piękny czas
słońce świeci
cieszą się wszystkie dzieci.
Wakacje, wakacje
to szumiąca plaża
to szumiąca muszla
z wakacyjnych dni.
Natalia Papież, kl. II f
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W sobotni sierpniowy poranek
w Warszawie przy ulicy Ratuszowej
ujrzałem piękny park,
a w tym parku zwierząt tysiące.
Małpy, lwy, słonie, tygrysy, ptaki, owce.
Był też krokodyl i bezkręgowce.
Wszystko ładnie, czysto i miło,
bo to przecież ZOO było!
Nawet nie wiem, jak się szybko
zwiedzanie skończyło.
Dziękuję Tacie i Mamie
za wszystkie atrakcje, które
mogłem przeżyć w te wakacje.
Hubert Sierzputowski, kl. II f

Wakacje
mogłem przeżyć w te wakacje.
Hubert słońcem,
Sierzputowski, kl. II f
Tęsknię za morzem, za ciepłym
za szumem tańczących fal,
a najbardziej, za tęczowym odbiciem w wodzie.
Chcę znów usiąść na gorącym piasku, bez żadnego pośpiechu.
I wbić oczy w horyzont.
rys. Marta Obiedzińska
Pragnę jeszcze raz rozpuścić myśli,
morze niech szumi, toczy kołyszące się fale.
Tęsknię za ciszą i głębią spokoju.
A teraz… patrzę na muszelki,
które zebrane leżą leniwie w koszyczku. rys. Marta Obiedzińska
Ach, wakacje!
rys. Marta Obiedzińska
Joanna Pogroszewska,, kl. VI f

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Moje wakacje
Pewnego słonecznego dnia razem z tatą, wujkiem Adamem, siostrą cioteczną Polą
i dużym psem Luną wybrałam się na spływ kajakowy Krutynią.
Nie mogłam doczekać się, gdy Luna po
raz pierwszy zobaczy tak dużo wody. Kiedy
dotarliśmy na miejsce, pies bez chwili namysłu
był już w wodzie. Ustaliłam, że będę siedzieć
w łódce z Polą i Lusią. Wypłynęłyśmy jako
pierwsze, a za nami tata i wujek. Przez chwilę
płynęłyśmy chaotycznie. Co jakiś czas
wpadałyśmy to na wystające konary drzew, to
na trzcinę. Nagle pies podniósł się, najeżył jak
kot i zaczął warczeć. Wtem z gęstych chaszczy
wypłynęła mała, słodziutka kaczuszka. Luna
jak strzała skoczyła do wody, a za nią
wpadłyśmy ja i Pola. Wyglądałam jak zmokła kura. W tym
momencie nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać.
Wszyscy dookoła śmiali się z nas do rozpuku.
Mimo że byłam przemoknięta, bardzo podobał mi się ten wyjazd. Mam nadzieję, że
jeszcze raz przeżyję taka przygodę.
rys. Klaudia Okurowska, kl. VI d

Marta Janczewska, kl. VI f

Skarby z wakacji
Ubrałam we wspomnienia
blask rosy na trawie
wiatr ukryty w muszelce
pocałunki słonka na twarzy
i zapach lata w plecaku.
Ubrałam we wspomnienia
wędrówki po lesie
ciepły piasek pod stopami
tańczące iskierki ogniska
i smak soczystych truskawek.
Dominika Serafin, kl. II f
rys. Klaudia Okurowska, kl. VI d

Nasz wspólny skarb
Myślę, że przyjaźń jest jak roślina. Na początku kogoś poznajemy, czyli sadzimy
ziarenko, potem staramy się nawiązać kontakt z drugą osobą, czyli podlewamy nasionko,
następnie zaczynamy lepiej się poznawać, czyli roślinka zaczyna kiełkować. Możemy dbać
o przyjaźń, po prostu ją pielęgnując. Wtedy druga osoba zrozumie, że zależy nam na niej.
Gdy będziemy dbać o nasz wspólny skarb, to wyrośnie duża roślina, jeśli natomiast będziemy
zaniedbywać nasze ziarenko, to uschnie z braku miłości oraz poczucia, że nam na niej zależy.
Przyjaźń to naprawdę nie jest błaha sprawa. Gdy mamy przyjaciela, wtedy ufamy
komuś, wierzymy, czujemy się przy tej osobie bezpiecznie. Bywa tak, że dzięki przyjaciółce
polubimy jazdę na rowerze lub sięgniemy po książkę. Przyjaciółka jest z nami nawet wtedy,
kiedy nie jeździmy na rowerze lub czytamy zupełnie inne książki niż ona. Najważniejsze jest
to, że przyjaciele nie zmieniają na siłę swoich przyjaciół.
Alicja Kaczyńska, kl. VI f
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Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Spotkanie uczniów klas I-III
zaczęło się o godzinie 815. Następnie
wszyscy
uczniowie
wraz
z nauczycielami
i
rodzicami
uczestniczyli we mszy św., po której
pan dyrektor Leszek Sobociński
wygłosił krótkie przemówienie do
uczniów klas IV-VI, a pani dyrektor Jadwiga
Kirejczyk przeczytała list od prezydenta Łomży –
Mieczysława Czerniawskiego. Potem uczniowie
spotkali się z wychowawcami.
Wszyscy z uśmiechem na twarzy powitali szkołę.
Aleksandra Borawska, kl. V c
Sprzątanie świata
14 września 2012 roku wraz z panią Zarembą poszliśmy sprzątać boisko szkolne. Na
parterze od przedstawicieli samorządu dostaliśmy rękawiczki i worki.
Najpierw dobraliśmy się w trzyosobowe grupy. Później
zaczęliśmy zbierać śmieci. Niestety było co robić! Po około 30 minutach
nasze worki były pełne butelek szklanych i plastikowych, puszek, folii,
papierosów. Poszliśmy więc je wyrzucić. Potem mogliśmy już wrócić do
szkoły.
To sprzątanie było bardzo przyjemną przygodą. Szkoda tylko, że śmieci było tak
dużo.
Tomasz Brzóska, Karol Grabowski, kl. V c
Nasza wycieczka
27 września 2012 roku wraz z klasą I c pojechaliśmy na wycieczkę do malowniczo
położonego Siedliska na Kurpiach w miejscowości Siwiki.
Gdy dojechaliśmy na miejsce zobaczyliśmy wspaniały plac zabaw ukryty
w sosnowym
zagajniku.
Byliśmy
zaskoczeni tak dużą ilością atrakcji.
Na początku pani przedstawiła
nam regulamin bezpiecznej zabawy.
Następnie rozbiegliśmy się po całym
wyznaczonym terenie. Bawiliśmy się na
placu zabaw, skakaliśmy na trampolinie,
graliśmy w ping – ponga, koszykówkę,
strzelaliśmy z łuku. Chłopcy rozegrali
mecz piłki nożnej.
Dziewczynkom
spodobał się domek na drzewie. Po grach
i zabawach sportowych nadszedł czas na
pyszne pieczone kiełbaski. Później
w dogasającym ognisku zostały upieczone
także ziemniaki. Wszystko było smakowite.
Zadowoleni i z pełnymi brzuszkami wróciliśmy do domu. To był wspaniały dzień.
Julia Kozak, kl. II c
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Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń
20 września w naszej szkole odbył się
zespół wychowawczy pt. Bezpieczna szkoła,
bezpieczny uczeń. Brali w nim udział
pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz
rada pedagogiczna.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo. Pani dyrektor odczytała zasady
i harmonogram programu, w którym nasza szkoła bierze udział. Następnie zgromadzeni
zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było wypisanie miejsc i sytuacji w szkole, które
czasem bywają niebezpieczne. Po dokończeniu prac zostały one zaprezentowane, co skłoniło
zebranych do dyskusji nt. sposobów poprawienia bezpieczeństwa w naszej szkole .
Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży i przyczyni się do umacniania przyjaznego klimatu w naszej szkole.
Aleksandra Borawska, kl. V c
Dyskoteka szkolna
1 października 2012 roku w stołówce naszej szkoły odbyła się
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.
Rozpoczęła się ona o godz. 1700, a skończyła około godziny 2000. Na
imprezę przyszły dzieci z klas IV-VI. Chłopcy z klas IV obsługiwali sprzęt
muzyczny. Na dyskotece wszyscy świetnie się bawili. Uczniowie tańczyli
w parach oraz kółkach, a także śpiewali znane im piosenki.
Wszystkim dzieciom podobała się ta dyskoteka i już czekają na
następną.
Anita Tomaszewska, kl. V c
rys. Klaudia Okurowska, kl. VI d
Tańce i muzyka
16 października 2012 roku odbył się koncert Filharmonii Warszawskiej. Poznaliśmy
na nim piosenki i tańce, które grano i tańczono na balach.
W tym koncercie muzycy grali na trzech rodzajach
fletów, krzywule i klawesynie. Wystąpili też tancerze Alicja
Petrus oraz Krzysztof Antkowiak.
Tematem koncertu było pokazanie nam, jak kiedyś
ludzie w Krakowie bawili się, tańczyli i grali. Najpierw
usłyszeliśmy piosenkę, która na balach towarzyszyła błaznom.
Następnie zagrali piosenkę, która oznaczała wejście pary
królewskiej na salę balową. Z kolei obejrzeliśmy
przedstawienie taneczne. Następnie tancerze wykonali jeszcze
dwa tańce, wottę oraz taniec, w którym dziewczyna nie
pozwalała chłopakowi zabrać chusteczkę. Na sam koniec pani
prowadząca wyjaśniła widowni, jak tancerze byli ubrani.
Bardzo podobał mi się ten koncert, rys. Klaudia Okurowska, kl. VI d
rys. Klaudia Okurowska, kl. VI d
ponieważ opowiadał on o dawnym życiu
ludzi. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będę miała okazję uczestniczyć w tak ciekawych
wydarzeniach.
Zofia Borkowska, kl. V c
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XII pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy
10 - 12 X 2012 r. delegacja naszej szkoły wzięła udział w XII pielgrzymce Rodziny
Szkół Jana Pawła II. Na Jasną Górę pojechaliśmy autokarem razem z pielgrzymami
z polskich szkół im. Jana Pawła II z Wilna.
W spotkaniu, które odbyło się 11 X, uczestniczyło 430 szkół, wystawiono ponad 380
pocztów sztandarowych, w tym dwa z Wilna. Intencją
pielgrzymowania Rodziny Szkół Jana Pawła II była modlitwa o
kanonizację papieża Polaka oraz dziękczynienie za udaną
inicjatywę budowy szkoły w Togo.
Po południu przedstawiciele szkół spotkali się w Sali
Papieskiej z biskupem Henrykiem Tomasikiem, duszpasterzem
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Po tym spotkaniu nasza grupa
zwiedziła muzeum jasnogórskie, a wieczorem odbyliśmy Drogę
Krzyżową na wałach klasztornych, prowadzoną przez księdza
Tomasza Myśliwego.
W drodze powrotnej 12 X 2012 r. odwiedziliśmy Sanktuarium Ojca Pio w Mstowie
(15km od Częstochowy).
Dzięki udziałowi w pielgrzymce przygotowaliśmy się do świętowania XII Dnia
Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny.
Mirosława Rakowska, Jolanta Siwik

Dzień Nauczyciela
15 października o godzinie 1100 w naszej szkole
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.
Po powitalnym przemówieniu wygłoszonym przez
pana dyrektora Leszka Sobocińskiego obejrzeliśmy część
artystyczną przygotowaną przez panią Katarzynę Koziatek.
Przedstawieniu towarzyszyły piosenki chóru, który
prowadziła pani Agata Durzyńska.
Następnym ważnym punktem programu było
rys. Klaudia Okurowska
wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom szkoły.
Ta uroczystość przygotowana na tle pięknych rys. Klaudia Okurowska
kwiatów wykonanych przez panią Martę Kisiel była udana i wesoła.
Aleksandra Borawska, kl. V c
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Dzień Papieski
Dnia 16 października 2012 roku w SP 10 obchodziliśmy XII Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.
Najpierw uczniowie klas I – VI, a także nauczyciele i rodzice uczestniczyli
w warsztatach. Podczas tych spotkań rozmawiano o wartościach rodzinnych przekazywanych
nam przez naszego umiłowanego Patrona. Swoje wnioski uczestnicy warsztatów
zaprezentowali na kolorowych plakatach. Mówiły one o wychowaniu i roli rodziny we
współczesnym świecie.
Później wszystkie grupy spotkały się w stołówce szkolnej na sympozjum. Na początku
wysłuchaliśmy wykładu księdza Wojciecha Turowskiego pt. „Jan Paweł II naucza jak żyć”
połączonego z prezentacją multimedialną. Potem odbyła się krótka część artystyczna
w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowana przez panie Wiesławę Domalewską i
panią Agatę Durzyńską. Chór śpiewał pieśni: Modlitwa za rodziny i Weź mnie na ręce.
Podobny występ odbył się w niedzielę w kościołach pw. Bożego Ciała i Krzyża Świętego.
Następnie przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali wnioski z warsztatów.
Pod koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejszy dzień
w mojej rodzinie”. Laureaci i wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
książki i figurki aniołków i ptaszków.
W kategorii klas I – III nagrodzeni zostali:
Karolina Bartnik z kl. I c – I m.
Wojciech Sokołowski z kl. I c – II m.
Aleksandra Cymek z kl. I d – III m.
Piotr Kołodziejczyk z kl. II a – III m.
Wyróżnienia otrzymali:
Ewa Gosk z kl. II a
Hanna Jadczak z kl. II f
Adrian Kalinowski z kl. III a
Paweł Piaścik z kl. III d
Oliwia Niedbała z kl. II b
Kinga Dziemińska z kl. I c.
W kategorii klas IV - VI nagrody otrzymali:
Marta Obiedzińska z kl. V c – I m.
Mateusz Krakowiecki z kl. VI f – II m.
Anita Szepelska z kl. VI e – III m.
Wyróżnienia otrzymali:
Natalia Sierbińska z kl. V c
Marta Zaręba z kl. VI e
Karolina Matuszewska z kl. VI d
Monika Brzeczko z kl. V d
Julia Kozłowska z kl. V f.
Na koniec wszyscy uczestnicy sympozjum udali się na pierwsze piętro, gdzie mogli
podziwiać wystawę nagrodzonych prac, a także zjeść coś słodkiego.
Joanna Farfułowicz, kl. V b i Marta Obiedzińska, kl. V c
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Dni Biblioteki
W dniach 25 - 26 października odbyły się Dni Biblioteki. Z tej okazji można było
wpisać się w bibliotece do księgi odwiedzin. W tym roku odnotowano 248 wpisów. Do
pudełka można było złożyć propozycje na najciekawszą książkę lub napisać życzenia dla
biblioteki. Niektórzy podarowali czytelni książki i zakładki.
Z okazji Dni Biblioteki zorganizowano konkursy. Klasy 0-I miały wykonać ilustrację
do ulubionej książki, natomiast uczniowie II i III klas musieli narysować okładkę dowolnej
książki. Uczniowie klas starszych mieli za zadanie wymyślić slogan reklamujący bibliotekę,
książkę lub zachęcający czytelników do czytania lektur.
26 października zostały ogłoszone wyniki. Wszystkim laureatom gratulujemy
i zachęcamy do odwiedzin w bibliotece.
Aleksandra Borawska i Marta Obiedzińska, kl. V c
Wyniki konkursów ogłoszonych z okazji Święta Biblioteki
Konkurs plastyczny „Projektujemy okładkę książki”
I miejsce - Bartosz Kotowski II F
II miejsce - Hania Jadczak II F
III miejsce - Piotr Kołodziejczyk II A
Wyróżnienia:
Bartek Tyszka II D
Wiktor Iwanowski II B
Gabrysia Łukasik III F
Ala Stasik III A
Nina Gadzińska III E
Ada Sobocińska III B
Kinga Wiórkowska II D
Łukasz Gawek II B
Laura Litwińczuk III E
Julia Gawęcka III A
Bartek Ptak III C
Konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki"
I miejsce - Weronika Bachanek I A
II miejsce - Karolina Szajner O B
III miejsce - Ania Czerwińska I A
Wyróżnieni:
Oliwia Tombak O B
Dawid Cwalina O A
Magda Kuczewska O B
OlaSikorska O B
Dominika Kozikowska I A
Krzysztof Rychlik O B
Wiktoria Czerniak I E
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„Moda na czytanie" - konkurs na slogan reklamujący bibliotekę, książki i czytanie
I miejsce - Karolina Bikowska VI F
II miejsce - Aneta Grodzka VI E
Kacper Kutny VI F
III miejsce - Ola Rogowska IV E
Cezary Choiński VI F

Korowód Postaci Baśniowych
I miejsce - Karol Zalewski IV C
II miejsce - Amelia Milczarska IV C
III miejsce - Przemysław Zuzga IV B

Wyróżnienia:
Marta Obiedzińska V C
Aleksander Chojnowski VI F
Klaudia Ramotowska VI F
Natalia Poreda VI E
Joanna Krysiak V F
Mateusz Krakowiecki VI F
Marta Janczewska VI F
Paulina Rabek V F
Natalia Wiktorzak VI E
Anita Szepelska VI E
Ada Brzezińska IV E
Zbyszek Wroczyński VI E
Eliza Modzelewska VI F
Joanna Pogroszewska VI F
Paulina Szczekała V E
Magdalena Bałazy V D

Slogany reklamujące bibliotekę, książki i czytanie
Bez czytelnika książka znika.
Karolina Bikowska, kl. VI f

Powie ci to siostra, powie ci to brat,
w bibliotece ukryty jest cały świat.
Ola Rogowska, kl. IV e

Czytanie książek wzbogaca,
Więc na pewno się opłaca!
Aneta Grodzka, kl. VI e

Szkolna biblioteka skarbnicą wiedzy
młodego człowieka.
Kacper Kutny, kl. VI f

Biblioteka jak apteka,
dobrze działa na człowieka!
Cezary Choiński, kl. VI f

Smak przygód poznać chcesz,
Do biblioteki się spiesz!
Natalia Wiktorzak, kl. VI e
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Ślubowanie klas I
W tym roku ślubowanie klas I odbyło się
25 października 2012 r. Była to szczególna
uroczystość, ponieważ gościło u nas wielu
znamienitych gości, m.in. ksiądz biskup Tadeusz
Bronakowski, wicewojewoda podlaski Wojciech
Dzierzgowski, Mirosława Kluczek - zastępca
prezydenta miasta Łomża i Dorota Szymonowicz dyrektor
Delegatury
Kuratorium
Oświaty
w Białymstoku.
Na początku został odśpiewany hymn
państwowy, po którym dziewczynki z klasy IV c
przywitały pierwszoklasistów w gronie uczniów
naszej szkoły. Później głos zabrał wicewojewoda.
Podziękował za zaproszenie i wręczył niektórym
nauczycielom Złote Medale za Długoletnią Służbę. Spośród nauczycieli naszej szkoły
odznaczeni zostali p. dyrektor Jadwiga Kirejczyk, p. Wanda Majewska i p. dyrektor Leszek
Sobociński.
Potem pierwszoklasiści zostali pasowani na prawdziwych uczniów i otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Klasy I f i I b przygotowały piękne przedstawienie. Grupa taneczna
wykonała także profesjonalny pokaz tańca towarzyskiego.
Gratulujemy uczniom klas I przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły.
Aleksandra Borawska, kl. V c


Wywiad z pierwszakiem
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po chwilach odpoczynku powróciliśmy do naszych
klas, koleżanek, kolegów, pań. Wiemy już, jakie mamy obowiązki. Jednak są dzieci, które
próg szkoły przekroczyły po raz pierwszy, są to pierwszaki. Jednym z nich jest moja młodsza
siostra Gabrysia, uczennica klasy I c. Zapytałam ją, jakie są jej wrażenia i odczucia na temat
szkoły.
Ja: Powiedz mi, Gabrysiu, jak wspominasz
Gabrysia: Początkowo trochę się gubiłam.
swój pierwszy dzień w szkole?
Ale teraz jest to bardzo proste.
Gabrysia: Całkiem dobrze, chociaż
Ja: Co najbardziej podoba ci się w szkole?
czułam się trochę obco, prawie nikogo nie
Gabrysia: Najbardziej podoba mi się to,
znałam. Brakowało mi też zabawek.
że mam nowe koleżanki i wspaniałą panią
Ja: A czy nie gubisz się, idąc do swojej
Marzenę Przybyszewską.
klasy? Przecież budynek naszej szkoły jest
ogromny.
Cd. wywiadu na str. 11.
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Komiks

Eliza Modzelewska, kl. VI f


Wywiad z pierwszakiem – ciąg dalszy
Ja: Czy widzisz różnicę między zajęciami
w szkole a zajęciami w zerówce ?
Gabrysia: Hmm… W pierwszej klasie
dostajemy stopnie, na razie
same piątki. Jednak uważam, że
trzeba zacząć się już uczyć, bo
mogą to być inne oceny. Pani
zadaje nam również prace
domowe, a w zerówce pani
nawet o tym nie wspomniała
Ja: Niedawno było ślubowanie,
czy czujesz się już prawdziwym
uczniem?
Gabrysia: Tak, bo przecież pan dyrektor
mianował mnie na ucznia, więc tak jest.
Ja: Słyszałam, że na ślubowaniu było
mnóstwo ludzi. Jak poradziłaś sobie z tremą?

Gabrysia: Recytując wiersz, wyobrażałam
sobie, że na sali jestem tylko ja i moja pani
i dzięki temu szło mi łatwiej.
Ja: Na zakończenie
powiedz mi, proszę, czy
lubisz chodzić do naszej
szkoły?
Gabrysia: Tak, bardzo
lubię. W szkole jest
wspaniale.
Ja: Dziękuję Ci za
rozmowę i życzę wielu
sukcesów i postępów w nauce.
Wywiad przeprowadziła Karolina Zakrzewska
z kl. V b
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R o z r y w k a
1.
2.

Niedawno się skończyły.
Jest go dużo na plaży.
Osoba uprawiająca turystykę.
Potrzebna w podróży, by się nie
zgubić.
5. Po lecie.
6. Można je zbierać nad morzem.
7. Inaczej gra.
8. Może być ,np. turystyczny.
9. Jest w Sopocie.
10. Inaczej Morze Bałtyckie.
11. 22 września skończyło się
kalendarzowe ................ .
1.
2.
3.
4.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hasło: ................................................ .

10.

Marta Obiedzińska, kl. V c

11.

Czytać, ale co?
J.K. Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic
Jest to druga książka z serii J. K. Rowling o magicznym chłopcu
Harrym Potterze, który tuż po narodzinach został sierotą. Jego rodziców zabił
największy czarnoksiężnik wszechczasów, Lord Voldemort, lecz nie udało
mu się zrobić tego z niemowlęciem. Wtedy załamała się potęga
czarnoksiężnika Voldemorta.
Harry dowiedział się o tym wszystkim od Hagrida, gajowego
w Hogwarcie, szkole dla młodych magów. Przedtem jego wuj i ciotka,
u których mieszkał, wmawiali mu, że jego rodzice zginęli w wypadku
samochodowym i że jest on zwykłym chłopcem.
Akcja książki toczy się w drugim roku nauki Harry’ego w Hogwarcie.
W tym roku w szkole dzieje się coś dziwnego. Wiele osób zostaje spetryfikowanych i wszyscy
uczniowie myślą, że to wina Harry'ego. Czy to on jest legendarnym dziedzicem Slytherina?
Przeczytajcie, a się dowiecie.
Książka ta jest bardzo ciekawa, odznacza się żywą akcją i humorem. Nie można się od niej
oderwać. Poznając losy Harry'ego, można też czasem wzruszyć się do łez. Co prawda występuje tu
wiele niezrozumiałych dla czytelnika terminów, lecz na szczęście na końcu każdego tomu znajduje
się słowniczek z objaśnieniami.
Książka ta zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach. Ja zgadzam się z tymi
decyzjami. Zachęcam wszystkich do jej przeczytania.
Patryk Nikonowicz, kl. VI f
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