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Pół żartem, pół serio
Wiosna
Do ogrodu przyszła wiosna,
cała w pąkach jest, radosna.
Zwiewną w kwiaty ma sukienkę,
Słońce świeci jej na rękę.
Witają ją gady, ptaki,
drzewa i przydrożne krzaki.
Kwiatki główki pochylają,
Dzieci radośnie śpiewają.
Maciej Lemański, kl. III a

Pory roku
Wiosna, lato, jesień, zima…
Tak to wszystko się zaczyna:
Wiosna - kwiaty, piękne łąki,
Wszędzie śpiewają skowronki.
Lato - słońce mocno grzeje,
są wakacje, przyjaciele.
Jesień - wiatry wieją
wkoło,
Lecz na dworze jest
wesoło.
No, a zima, jak to zima:
Zimna, więc nas w domu
trzyma.
Lecz się zimy nie boimy
I bałwany wciąż lepimy!
Wiosna, lato, jesień, zima
Wciąż wesoła każda mina!
Iza Wasiliew, kl. VI d

Sąsiad
Moim sąsiadem jest pewien podróżnik,
Jego małe oczy są bardzo duże.
Opalona twarz jest biała jak papier.
On ciągle nierozmownymi ustami kłapie.
Jest łysy, ma rude włosy,
Chodzi w butach, ale bosy.
Nosi długie szorty i niebieskie bursztyny.
Mówi, że z gorącej Grenlandii przybył.
Czyścioch z niego - ciągle chodzi brudny.
Gdy się śmieje, jest smutny.
Rosół doprawia mlekiem Jest zupełnie normalnym człowiekiem.
Nina Adamczak, kl. V b
Wakacyjne plany
Wstaję rano, słońce świeci
Na podwórzu dużo dzieci.
Kacper jeździ na rowerze,
A ja na kocyku leżę.
Myślę sobie… piasek, woda,
Do tego słoneczna pogoda.
Ja chcę leżeć pod palmami.
Takie plany wiążę
z WAKACJAMI!
Aleksandra Sadowska, kl. V b

Kotek
Po zielonej łące spaceruje kotek Doroty.
W jego małej głowie same pomysły na psoty:
Pajęczą sieć zerwie,
Liść młody oberwie,
Pogoni motyla,
Już się do robaka wychyla,
Zaczepi biedronkę,
Ugryzie stonkę,
Na drzewo się wdrapie,
Tłustego wróbla złapie,
Zje pasikonika,
A w spokoju zostawi królika.
Lecz gdy wieczór nastanie,
W domu ciepły kąt zastanie.
Nawet jeśli na jedzenie nie będzie miał ochoty –
Szybko zaśnie na łóżku Doroty.
Nina Adamczak, kl. V b
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Marta Obiedzińska (Ekokotek), kl. Vc

Trzecioklasiści piszą
Poranek w ogródku
Bladym świtem, tuż po obudzeniu poszedłem do
swojego ogrodu. Rosa srebrzyła trawę, cicho szumiały
kwitnące wiśnie, a w gałęziach zawodził słowik. Odurzająco
pachniały ciemnofioletowe bzy. Pod wpływem słońca
rozchylały główki różnokolorowe tulipany. Nad ogrodem
unosił się zapach świeżości i wiosny. Panował w nim
niezwykły nastrój.
Tekst i rysunek Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. IIIf

Udane popołudnie
Pewnego dnia Józio wybrał się do biblioteki. Wypożyczył tam książkę o dinozaurach.
W drodze do domu spotkał kolegów, którzy zaprosili go do wspólnej zabawy. Józio
zgodził się. Bawili się świetnie na placu zabaw. Po chwili chłopiec
zaproponował pozostałym, aby poszli z nim do domu. Gdy byli już w
mieszkaniu, Józio przeczytał gościom fragment książki, którą
wypożyczył. Przyjaciele słuchali z zaciekawieniem, zainteresowała ich
historia dziejów naszej planety i żyjących dawniej dinozaurów.
Niespodziewanie tekst przeniósł czytelników w świat straszliwych
potworów o niespotykanej sile. Dzieci podziwiały też ilustracje przedstawiające różne rodzaje
gadów. Niepostrzeżenie nastał wieczór, więc koledzy rozeszli się do domów.
Józek był szczęśliwy, że miło spędził dzień w gronie znajomych. Dzięki dobrej
lekturze poznał rozmaite gatunki prehistorycznych zwierząt i warunki, w jakich żyły.
Damian Jastrzębski, kl. IIIc
Domek dla ptaków
Pewnego słonecznego dnia Jacek wybrał się do ogrodu. Zainteresował
go szum na jednym z drzew. Hałas powodowały latające wokół ptaki.
Podczas obserwacji zauważył, że czegoś
im brakuje. Błyskawicznie postanowił zbudować
domek dla ćwierkających przyjaciół. Po kilku
godzinach wytrwałej pracy budka była gotowa. Chłopiec z dumą
zawiesił swoje dzieło na drzewie. Fruwający śpiewacy od razu
zaczęli zasiedlać swoje mieszkanko, ogromnie przy tym
hałasując.
Rys. Patryk i Oliwia z kl. II e
Jacek z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku
położył się pod drzewkiem i wsłuchiwał się w śpiew zadowolonych mieszkańców.
Julia Gałązka, kl. IIIc
Jak Tomek wyruszył w podróż na materacu
Był piękny, letni dzień. Trzej chłopcy wybrali się nad jezioro. Marek i Kuba
postanowili się poopalać, gdyż mocno świeciło słońce. Szybko rozłożyli matę i położyli się
na niej.
W tym czasie Tomek wziął materac i poszedł pływać. Po kilku minutach, leżąc
wygodnie na nim, zasnął. Nie zauważył, że fala znosi go na środek jeziora. Koledzy zobaczyli
to i błyskawicznie zawiadomili straż wodną. Ratownik natychmiast przypłynął na miejsce
i zabrał Tomka do łodzi. Po chwili byli już na brzegu.
Ta przygoda zakończyła się szczęśliwie. Chłopcy zapamiętali, że nad jezioro należy
chodzić pod opieką dorosłych.
Łukasz Nowakowski, kl. IIIc
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Ortofrajda w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży
24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się konkurs
ortograficzno–sportowy pod nazwą Ortofrajda. W konkursie brały
udział reprezentacje łomżyńskich szkół podstawowych. Naszą
szkołę reprezentowało pięcioro uczniów. Zawody składały się
z konkurencji sportowych połączonych z rozwiązywaniem zadań
ortograficznych.
Nasze zdenerwowanie przed rozpoczęciem zawodów było
trudne do opisania, jednak po przystąpieniu do pierwszej
konkurencji skupiłam się tylko na poprawnym rozwiązaniu zadań.
W trzeciej konkurencji bałam się, że popełniłam błąd. Na
szczęście nasza szkoła zdobyła w tym zadaniu maksymalną liczbę
punktów. Poczułam wielką ulgę, gdyż nie chciałam zawieść mojej drużyny. Emocje
towarzyszące zawodom sprawiły, że nie słyszeliśmy bardzo głośnego dopingu kibiców naszej
szkoły.
Po zakończeniu piątej konkurencji i słodkim poczęstunku z niepokojem
oczekiwaliśmy na wynik. Napięcie wzrastało wraz z wyczytywaniem szkół, które zajęły
dalsze miejsca. Gdy pozostały dwie niewyczytane drużyny, wstrzymałam oddech. Kiedy
usłyszałam, że drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5, zaczęliśmy skakać
z radości, bo wiedzieliśmy już, że to MY zajęliśmy pierwsze miejsce. Cała drużyna, nasi
rodzice, koleżanki i koledzy, którzy nas dopingowali, oraz panie, które nas przygotowały,
Agnieszka Gronwald i Barbara Nowakowska, wszyscy poczuliśmy ogromną radość i ulgę.
Wiwatom i gratulacjom nie było końca.
W momencie wręczenia nagrody za osiągnięcie pierwszego miejsca byłam dumna, że
godnie reprezentuję moją szkołę. Po ceremonii rozdania nagród wpadłam w ramiona moich
rodziców, którzy gratulowali nam świetnego wyniku.
Natalia Bieniek, kl. IId

Wycieczka do Olszyn
W piątek 14 czerwca klasa IIc wraz
z wychowawczynią panią Lidią Obiedzińską pojechała do
Kompleksu Agroturystycznego w Olszynach.
Po krótkiej podróży autobusem dojechaliśmy na
miejsce. Tam na wysepce pośrodku stawu spotkaliśmy się
z panią animatorką, która przedstawiła nam regulamin
bezpiecznej zabawy. Następnie czekała na nas pierwsza
atrakcja w postaci wielkiej pompowanej kuli, w której
każdy z nas mógł się potoczyć. To było ciekawe doświadczenie. Mogliśmy poczuć się jak
małe chomiczki.
Później przeszliśmy do małego lasku, w którym
przygotowany był tor przeszkód. Myślę, że jak na naszą
klasę nie był zbyt trudny. Najwięcej emocji przeżyliśmy
przy czołganiu się pod kolczastym drutem. Naszym
zmaganiom fizycznym uważnie przyglądało się stado
dzików. Po różnych grach i zabawach zespołowych
przyszedł czas na pieczone w ognisku kiełbaski.
Po tak pięknym, słonecznym i pełnym atrakcji dniu
zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Łomży.
Julia Kozak, kl. IIc
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Matematyczno-sportowe zmagania
25 kwietnia odbył się w stołówce naszej szkoły X konkurs
przyrodniczo-matematyczny MIX. Wzięły w nim udział delegacje
(po trzech uczniów) uczniów klas szóstych łomżyńskich szkół.
Zadania konkursowe były bardzo trudne i trzeba było nad nimi
pomyśleć. Konkurencje sportowe, które
uatrakcyjniały konkurs, wymagały wysiłku
i sprytu, ale równocześnie były śmieszne
i świetnie się bawiliśmy. Wszystkie zadania
wymagały szybkiego myślenia, lecz
największy kłopot sprawiły nam dwa
zadania matematyczne.
Myślę, że dzielnie reprezentowaliśmy naszą szkołę
i oczywiście walczyliśmy do końca.
Natalia Wiktorzak, kl. VIe

IX edycja konkursu Mistrz Ortografii Miasta Łomża
16 maja 2013 r. w Szkole
Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II odbyła
się IX edycja konkursu Mistrz Ortografii
Miasta Łomża pod honorowym patronatem
prezydenta naszego miasta pana Mieczysława
Czerniawskiego.
Najpierw wszyscy zgromadzili się
w sali 103. Po krótkim powitaniu gości przez
p. dyrektora Leszka Sobocińskiego zabrała
głos pani wiceprezydent Mirosława Kluczek
i dokonała uroczystego otwarcia konkursu.
Następnie uczniowie wraz z panią Joanną
Szkop – twórcą dyktanda - udali się do sali 101. Swoich sił postanowiła też spróbować pani
wiceprezydent. Tekst dyktanda był związany z twórczością Juliana Tuwima, któremu
poświęcony jest obecny rok. Uczniom problemów przysporzyły małe i wielkie litery
w nazwach bohaterów wierszy, np. słoń Trąbalski, Zosia Samosia, Grześ kłamczuszek.
Później wszyscy uczestnicy poszli do Sali Papieskiej na słodki poczęstunek, a komisja zajęła
się sprawdzaniem prac. Po kilkunastu minutach wróciliśmy do sali 103, gdzie obejrzeliśmy
przedstawienie pt. „Kantor wymiany liter” w wykonaniu
uczniów naszej szkoły, których przygotowała pani Joanna
Lewczuk. Wszyscy z niecierpliwością czekali na wyniki.
W końcu nastąpił upragniony moment. Okazało się, że:
I miejsce zdobył Tomasz Modzelewski ze Szkoły
Podstawowej nr 7,
II miejsce zajęła Wiktoria Perzanowska – uczennica naszej
szkoły,
III miejsce - Sylwia Sulkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Uczestnicy konkursu otrzymali puchary, pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!
Marta Obiedzińska, kl. Vc
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Poezja patriotyczna w wykonaniu uczennic klas IV-VI
18.04. 2013 r. w Sali Papieskiej odbył się konkurs recytatorski klas IVVI. Uczennice z klas IVc, Vc, Vf i VIe deklamowały wiersze patriotyczne
i o powstaniu styczniowym. Wzruszyły publiczność, mówiąc wiersze: Polska,
Wstańcie, larum znowu grają, Czarny krzyżyk, Pieśń o żołnierzach
z Westerplatte, Zima, Ktokolwiek jesteś bez
ojczyzny, Myślałem nieraz, czyli to podobna,
Elegia o chłopcu polskim, Szliśmy do ciebie, To
jest Polska oraz Zapach.
W konkursie wyróżniły się Anna
Franciszkowicz, Marta Obiedzińska, Laura
Narolewska i Katarzyna Natusiewicz, choć
wszystkie uczestniczki pięknie recytowały
wybrane teksty.
Bardzo się cieszę, że w naszej szkole organizowane są takie
konkursy. Jestem dumna, że uczniowie pamiętają, że są Polakami.
Iza Wasiliew, kl. VId
Patriotyczna uroczystość
30 kwietnia 2013r. odbyły się szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Później
uczniowie kl. IV – VI pod czujnym okiem pani Izabeli Ramatowskiej przedstawili krótką
część artystyczną. Recytowane utwory przypomniały nam wydarzenia i bohaterów
narodowych sprzed ponad dwóch wieków. Występ wzbogacił chór, którym dyrygowała pani
Agata Durzyńska. Usłyszeliśmy wiele patriotycznych pieśni, m. in. Witaj majowa jutrzenko,
Zgoda sejmu to sprawiła i Polska flaga. Na koniec występu uczniowie zaprezentowali
piosenkę Żeby Polska była Polską.
Mam nadzieję, że piękne utwory wzbogaciły wiedzę historyczną i przybliżyły
uczniom wydarzenia majowe z 1791 r.
Marta Obiedzińska, kl Vc
Muzyka na klawisze i smyczki
22.05.2013r. uczniowie klas V obejrzeli koncert filharmonii pt. Tajemnice
kameralistyki- kwartet fortepianowy muzyka na klawisze i smyczki.
W owym koncercie wystąpiło wiele utalentowanych osób
grających na różnych instrumentach muzycznych. Na
skrzypcach przepięknie zaprezentował się Mateusz Naziębło,
równie ładną melodię wydobył z altówki Adam Dębski. Na
wiolonczeli zagrał Adam Misiak, natomiast na pianinie grał
Tomasz Pawłowski.
Na koncercie dominowały utwory z bajek i kreskówek,
m. in. Jaskółki w locie. Słyszeliśmy też niektóre dzieła
Beethovena. Moją uwagę przykuł autorski utwór pana Tomasza Pawłowskiego. Najbardziej
podobał mi się jednak walc. Słuchając go, naprawdę uwierzyłam, że słoń tańczy. W uszach
brzmiały mi jego wyraziste kroki, a w duszy śmiałam się, wyobrażając sobie tańczące dzikie
zwierzę. Podczas tego koncertu dowiedziałam się, co to jest muzyka kameralna.
Koncert bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że zajęcia tego typu będą odbywały się
częściej.
Aleksandra Sadowska, kl. Vb
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Aktorem być…
26 kwietnia 2013 roku miało miejsce bardzo ważne
wydarzenie. W świetlicy szkolnej odbyła się premiera
przedstawienia pt. Brzydkie kaczątko. Już od poniedziałku
bawiliśmy się w teatr. Razem z paniami Dorotą Czerwińską
i Janiną Mojską przygotowaliśmy dekoracje i rekwizyty,
a w piątek korytarz przed świetlicą zamienił się w salę
teatralną.
W bohaterów wcieliły się dzieci I zmiany,
przebywające
przed
lekcjami
w
świetlicy.
Tytułową
rolę
„wyśpiewała”
Viktoria
Siwik z kl. III f. Widzowie
z
klas
pierwszych
i zerówek nagrodzili nas
brawami
i
tak
jak
w prawdziwym teatrze aktorzy otrzymują kwiaty, tak my
dostaliśmy kosz lizaków.
Aktorem być jest wspaniale, ponieważ lubimy, gdy inni nas podziwiają, chociaż
kosztuje to dużo pracy i wysiłku.
Viktoria Siwik, kl. III f, Hubert Sierzputowski,kl. IIf, Bartosz Tyszka, kl. II e

Z okazji Dnia Matki
W ramach przygotowań do Dnia Matki w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia, na
których powstały przepisy na piękne życie. Autorami są uczniowie uczęszczający na I zmianę
pod kierunkiem pani Doroty Czerwińskiej. Oto one.
Przepis na szczęśliwe życie
Do garnka wlewamy trzy litry uśmiechów dzieci, doprawione listkiem laurowym z drzewa mamy i
taty i zagotowujemy. Łyżką cedzakową zbieramy fochy i niezadowolenie. Bardzo dokładnie obieramy
lody i spacer po parku, ścieramy na drobnej tarce – dodajemy do
zupy. Wszystko gotujemy na wolnym ogniu wieczornego ogniska.
Pod koniec dodajemy kolegów i przyjaciół, tak aby ich tylko
zblanszować. Zupę „szczęśliwe życie” podajemy wszystkim,
których spotkamy.

Przepis na cudowne życie
Wsypać czubatą łyżkę mamy i taty. Szklankę babci wymieszać ze
szczyptą dziadka. Wszystko posypać rodzeństwem. Następnie wlać
dwie filiżanki spaceru po parku. Wszystko dokładnie wymieszać.
Odstawić na dwie godziny, aż wszystkie składniki się połączą. Upiec w temperaturze uczuć.
Przygotować polewę z dwóch szklanek gorącej miłości. Udekorować śmietanką uśmiechu. Zjadać
tylko z ukochanymi osobami.

Przepis na magiczne życie
Do miski wsypujemy filiżankę mamy i taty. Następnie wsypujemy łyżkę uśmiechu babci i dziadka. Do
suchych składników wlewamy pół litra piłki nożnej. Wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy
owoce miłości i okruchy szczęścia. Wszystko zagniatamy na gładką masę rodzinną. Następnie
wkładamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze letniego słońca. Po wyjęciu posypujemy pudrem
z Dnia Matki i Dnia Dziecka. Zjadamy podczas rodzinnego, niedzielnego obiadu.
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
MISTRZOWIE PRZEDMIOTU 2012/2013
MISTRZ ORTOGRAFII KLAS IV
1. Julia Nieciecka, kl. IVd
- op. p. Mirosława Bieniecka
2. Kacper Czerwiński, kl. IVa
- op. p. Katarzyna Koziatek
3. Zuzanna Kossakowska, kl. IVe
- op. p. Mirosława Bieniecka

MISTRZ HISTORII KLAS IV
1. Kacper Czerwiński, kl. IVa
- op. p. Izabela Ramatowska
2. Jakub Wierzbowski, kl. IVc
- op. p. Beata Obrycka
3. Kacper Borawski, kl. IVc
- op. p. Beata Obrycka

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS V
1. Marta Obiedzińska, kl. Vc
- op. p. Joanna Lewczuk
2. Weronika Korolczuk, kl. Vd
- op. p. Dorota Żbikowska
3. Maciej Kuliś, kl. Vd
- op. p. Dorota Żbikowska
Gabriela Plona, kl. Vf
- op. p. Wiesława Domalewska

MISTRZ HISTORII KLAS V
1. Marta Obiedzińska, kl. Vc
- op. p. Izabela Ramatowska
2. Adrian Ptak, kl. Vc
- op. p. Izabela Ramatowska
3. Wiktoria Śledziewska, kl. Ve
- op. p. Izabela Ramatowska

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VI
1. Filip Tomasz Wierzbowski, kl. VIa
- op. p. Renata Zaniewska
2. Wiktoria Perzanowska, kl. VIa
- op. p. Renata Zaniewska
3. Damian Kulesza, kl. VIa
- op. p. Renata Zaniewska
MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KLAS IV
1. Jakub Wierzbowski, kl. IVc
- op. p. Aleksandra Dzielnicka
2. Kacper Borawski, kl. IVc
- op. p. Aleksandra Dzielnicka
3. Zuzanna Kossakowska, kl. IVe
- op. p. Karolina Jankowska
MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KLAS V
1. Weronika Korolczuk, kl. Vd
- op. p. Izabela Wierciszewska
2. Maciej Kuliś, kl. Vd
- op. p. Izabela Wierciszewska
3. Paulina Rabek, kl. Vf
- op. p. Izabela Wierciszewska
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MISTRZ MATEMATYKI KLAS IV
1. Jakub Wierzbowski, kl. IVc
- op. p. Barbara Fiłonowicz
2. Wiktoria Koniecko, kl. IVb
- op. p. Hanna Poreda
3. Natalia Konopka, kl. IVb
- op. p. Hanna Poreda
MISTRZ MATEMATYKI KLAS V
1. Joanna Krysiak, kl. Vf
- op. p. Grażyna Kucharczyk
2. Gabriela Plona, kl. Vf
- op. p. Grażyna Kucharczyk
3. Maciej Kuliś, kl. Vd
- op. p. Anna Wysakowicz
MISTRZ PRZYRODY KLAS IV
1. Michał Milewski, kl. IVe
- op. p. Małgorzata Czerwińska
2. Jakub Wierzbowski, kl. IVc
- op. p. Małgorzata Czerwińska
3. Aleksandra Wierzbowska, kl. IVc
- op. p. Małgorzata Czerwińska
MISTRZ PRZYRODY KLAS V
1. Wiktoria Śledziewska, kl. Ve
- op. p. Joanna Nowińska
2. Marta Obiedzińska, kl. Vc
- op. p. Jolanta Gwizdon
3. Joanna Krysiak, kl. Vf
- op. p. Małgorzata Czerwińska

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
MISTRZOWIE ORTOGRAFII KLAS II-III W R. SZK. 2012/2013
Kl. II
1.
2.
3.

Maja Karwowska, kl. II c - wych. p. Lidia Obiedzińska
Martyna Gomuła, ucz kl. II d - wych. p. Agnieszka Gronwald
Izabela Jastrzębska, ucz. Kl. II e - wych. p. Ewa Chełstowska

1.
2.
3.

Kl. III
Marlena Osińska, kl. III f - wych. p. Barbara Sobocińska
Małgorzata Gałka III e - wych. p. Ewa Zalewska
Aleksandra Kotomska, kl. III a - wych. p. Renata Opyrchał

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń
W ciągu tego roku nasza szkoła prowadziła
wiele działań w ramach programu: Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń. Oto niektóre z nich:
5 marca odbyło się spotkanie z panią Jadwigą
Jadczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Opowiedziała nam o działaniach na rzecz ludzi
potrzebujących,
m. in.
o
pomocy udzielanej
bezdomnym,
cudzoziemcom,
osobom
niepełnosprawnym, dożywianiu dzieci i młodzieży,
Klubie Seniora.
8 marca uczniowie mieli okazję dowiedzieć się
o kolejnej instytucji działającej na rzecz dzieci:
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pan prezes Jan
Szymański powiedział nam o swojej działalności.
Dowiedzieliśmy się, że TPD organizuje kolonie dla
dzieci, także niepełnosprawnych, prowadzi telefon
zaufania, udziela pomocy materialnej i finansowej
najuboższym rodzinom.
22 marca 2013 r. mieliśmy okazję poznać panią pedagog Alicję Tarczewską
zatrudnioną w Centrum Pieczy Zastępczej. Pani Alicja omówiła nam sytuację dziecka
i rodziny, do której ma trafić. Dowiedzieliśmy się, kim jest asystent rodziny, jakie są jego
obowiązki oraz jak ważna jest jego rola.
W ciągu tego miesiąca bardzo dużo się nauczyliśmy. Wiemy jakie są nasze
prawa, obowiązki i gdzie możemy szukać pomocy.
Marta Obiedzińska, kl. Vc
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Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń
Nałogi
Moja mowa będzie krótka:
najgorsze są fajki i wódka.
Od palenia ma się raka,
a po alkoholu draka.
Więc nałogi te okrutne
zrobią wasze życie smutne,
bo jak ktoś już w to popadnie,
może szybko skończyć na dnie.
Tak więc palić nie zaczynaj
i od picia też się wstrzymaj.
W życiu lepsza jest rozrywka.
Jedz owoce i warzywka!
Iza Wasiliew, kl. VI d

Kto pali i pije,
ten długo nie pożyje!
Julia Zachłowska, kl. Vb
Po co palić?
Po co się truć?
Lepiej palenie szybko rzuć!
Julia Zachłowska, kl. Vb
Nie pal, chłopcze, pókiś młody,
to dla zdrowia i urody.
Wiktoria Wierzbowska, kl. Vb
Palenie to rakotwórczego
dymu do płuc dostarczanie.
Wiktoria Wierzbowska, kl. Vb

Łomża, 21.02.2013 r.
Droga Społeczności Szkoły!
W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z różnymi rodzajami używek,
których należy unikać. Nie można tego ignorować i należy uświadomić wszystkim zagrożenia
związane z uzależnieniem.
Nie możemy poddawać się założeniu, że skoro wszyscy palą, więc czemu ja miałbym nie
zażywać nikotyny? Papierosy wcale nie są taką przyjemnością dla organizmu. Każde zaciągnięcie
niszczy i zmienia setki, ba, nawet tysiące komórek, które mogą mutować się i doprowadzić do
nowotworu. Alkohol jest bardzo powszechną używką, która niszczy wątrobę i także mutuje nasz
organizm. Lecz największe zagrożenie wiąże się z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.
Jedno zaciągnięcie powoduje śmierć milionów składników budulcowych naszego organizmu,
jednocześnie do tego powstaje pamięć odurzenia, która sprawia, że coraz chętniej sięgamy po te
śmiercionośne używki. Niektóre zwiększają chwilowo wydolność, niektóre wprowadzają w stan
upojenia, lecz we wszystkich pojawiają się również efekty uboczne: osłabienie odporności,
problemy z poruszaniem się, wyniszczenie obszarów w mózgu kierujących wzrokiem, słuchem,
mową i czuciem. Nawet kofeina, tak popularna w dzisiejszych czasach, jest zaliczana
w większej dawce do środków psychoaktywnych.
Ludzie najczęściej sięgają po używki, chcąc odciąć się od problemów codziennego
świata. Myślą, że odcięcie się od świata przywróci im spokój i ustabilizuje ich życie. Niestety
nie wiedzą, że używki niszczą niejedno życie rodzinne i spokój. Ponadto przez nie można popaść
w konflikty z prawem, które mogą zablokować karierę zawodową.
Mam nadzieję, że zapamiętacie te słowa i nigdy nie popełnicie takiego błędu, lecz
będziecie unikać uzależnień i będziecie przestrzegać przed nimi innych.
Patryk Nikonowicz, kl. VIf
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Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń
Łomża, 28 .02.2013 r.
Drodzy Uczniowie!
Chciałabym przekazać Wam bardzo istotne informacje, dotyczące problemów korzystania
z różnych używek.
Koledzy i Koleżanki! Jednym z najbardziej uzależniających środków są narkotyki. Te
substancje zmieniają naszą świadomość oraz źle wpływają na mózg, układ nerwowy, serce, wątrobę,
układ trawienny i rozrodczy. Narkotyki powodują umieranie szarych komórek, niedotlenienie
organizmu, wiele chorób, a w najgorszym wypadku śmierć.
Kolejnym środkiem odurzającym jest alkohol. Przedawkowanie go może prowadzić do
paraliżu, ślepoty, a nawet zgonu. Alkohol wywołuje też reakcję o opóźnionym działaniu. Pijący
alkohol młodzi ludzie powodują częstsze konflikty z rodzicami, nauczycielami lub policją.
Poprzednie substancje są niebezpieczne dla naszego zdrowia, ale najczęściej stosowany
i równie szkodliwy jest tytoń. Badania pokazują, że co 10 sekund na świecie umiera ktoś z powodu
palenia. Papierosy powodują choroby serca, dróg oddechowych, przyśpieszają starzenie się skóry oraz
opóźniają gojenie ran. Palące dzieci są niższe, mają mniejszą wagę ciała i mniejszy obwód klatki
piersiowej od niepalących rówieśników. Widoczniejszy jest też u nich trądzik. Uczniowie palący mają
średnio o 25% słabsze wyniki w nauce oraz więcej czasu zajmuje im wykonanie zadań.
Używki bardzo uzależniają człowieka, a to może
zrujnować mu życie. Z nałogu jest bardzo trudno się wyrwać i nie
każdemu to się udaje. Te wszystkie szkodliwe substancje źle
wpływają też na wygląd, niszczą zęby, cerę i włosy. Nikt z nas nie
lubi przebywać w towarzystwie osoby, która o siebie nie dba
i szkodzi zdrowiu. Apeluję do Was, abyście nie korzystali z tego,
co niszczy Wasze życie lub życie ludzi z Waszego otoczenia.
Maja Zambrzycka, kl. VId
***
Łomża, 14.03.13 r.
Szanowni Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży!
Chciałabym w imieniu swoim i nauczycieli opowiedzieć
Wam o szkodliwości używek.
Zacznę od tego, jakie istnieją używki. Oprócz tytoniu,
alkoholu i narkotyków, czyli tego, co znamy wszyscy, używkami
są też napoje energetyczne, dopalacze, a dla ludzi bardzo młodych może być to nawet kawa, a także
leki przeciwbólowe i psychotropowe. Wszystko to poważnie szkodzi Waszemu zdrowiu, fizycznemu
jak i psychicznemu. Oprócz tego przez używki zaniedbujecie szkołę, rodzinę, przyjaciół i inne ważne
sprawy w życiu człowieka. Często doprowadzają one do tego, że potrafimy poświęcić wszystko byle
tylko dostać kolejną dawkę. W przypadku narkotyków, leków psychotropowych, przeciwbólowych i
dopalaczy możecie nawet umrzeć, a już na pewno wiążą się z tym bardzo poważne choroby. Trochę
innymi używkami są Internet, komputer, telewizja i telefon. Naukowo udowodniono, że mogą one
Was uzależnić. Istnieją nawet choroby z tym związane. Często są one powodem problemów
z kręgosłupem, wzrokiem. Do Internetu możecie uciekać też od problemów, zwierzać się ludziom tam
poznanym, jednak pamiętajcie, że nigdy nie wiadomo, kogo tam poznacie. Miałam kiedyś koleżankę,
która poznała w sieci chłopaka. Postanowiła się z nim spotkać, a później ledwo uszła z życiem.
Telewizja zaś zawiera mnóstwo przemocy i treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, co wywiera
bardzo negatywny wpływ na naszą psychikę. Telefon także potrafi uzależnić. Często jest dla Was
ważniejszy niż wszystko inne, wydajemy przez niego mnóstwo pieniędzy.
Przez używki możemy też zrobić coś, czego nie chcemy, popełnić przestępstwo, skrzywdzić kogoś.
Wtedy będziemy za to odpowiadać prze sądem i najpewniej zmarnujemy sobie resztę życia.
Mam nadzieję, że w pewnym sensie otworzyłam Wam oczy i ostrzegłam. Apeluję do Was,
byście z telewizji i Internetu korzystali rozważnie, zaś od używek trzymali się z daleka.
Z poważaniem
Agata Prostek, kl. VIb
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Rozrywka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Okresowe koszenie traw.
2. Pierwszy wakacyjny miesiąc.
3. Jedną z nich jest np. Sekwana.
4. Jedno z miast Trójmiasta.
5. Pływa się nią np. po jeziorze.
6. Francuski region uprawy win.
7. Konferencja niekoniecznie prasowa.
8. Zimowa stolica Polski.
9. Na przykład mineralna lub gazowana.
10. Baba-…
11. Drugą stolica Polski był…
12. Kraina tysiąca jezior to …
13. Daje schronienie w czasie upałów.
14. Czerwiec w języku angielskim to …
15. Drugi miesiąc wakacji.

10.

Karolina Zakrzewska, kl. Vb

11.
12.
13.
14.
15.

Czytać, ale co?
René Goscinny Mikołajek
Ostatnio nad Łomżą krążą deszczowe chmury. Co
wtedy robić? Jak przezwyciężyć nudę?
Najlepiej sięgnąć po książkę. Teraz nasuwa się
kolejne pytanie: Ale jaką? Ja chciałabym zaoferować Wam
serię książek o Mikołajku i jego zgranej paczce. Autorem
są René Goscinny i Jean Jacques Sempé. Akcja książki
rozgrywa się w XX w. we Francji. Głównym bohaterem
jest francuski uczeń – Mikołajek. Ma on wielu kolegów:
Alcesta, Kleofasa, Euzebiusza, Gotfryda, Joachima,
Rufusa i Makscencjusza. Każdy z chłopców ma inny
charakter, mimo to bardzo się lubią. Stanowią bardzo zżytą
paczkę. Mają dużo przygód i pomysłów.
Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania tej przezabawnej książki, która na 100%
was rozbawi. POLECAM!
Karolina Zakrzewska, kl. Vb
Skład redakcji: Marta Obiedzińska z kl. Vc, Iza Wasiliew z kl. VId, Karolina Zakrzewska, Nina Adamczak
z kl. Vb
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