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W świątecznym nastroju
W nadchodzącym nowym roku...
W nadchodzącym nowym roku
Życzę Wam wszystkiego najlepszego.
W nadchodzącym nowym roku
Życzę Wam postrzegania świata innego.
W nadchodzącym nowym roku
Życzę chęci do nauki.
W nadchodzącym nowym roku
Niech odejdą od Was wszystkie smutki.
W nadchodzącym nowym roku
Życzę smacznej strawy,
Ale przede wszystkim:
SZAMPAŃSKIEJ ZABAWY!

Drodzy Czytelnicy,
zespół redakcyjny
„Strzału w 10”
życzy Wam wielu
łask Bożych
w 2014 roku

Nina Adamczak, kl. VI b

***

***

Zima - to właściwie drugie lato,
Tylko jedno odznacza się bielą,
Drugie florą wielobarwną.
A bałwany się weselą
I zamiast na morzu
Wyrastają na placu, wśród mrozu.

Stukam do drzwi

Nina Adamczak, kl. VI b

do nieba
- Kto tam? – pyta anioł
- To ja… proszę o wiarę
i kawałek chleba
- Dziś Wigilia drzwi otwarte
dla każdego.
Na stole biały obrus
na nim sam Bóg na sianie
wyciąga do mnie ręce
Prosząc bym go wziął
i podzielił się MIŁOŚCIĄ.
Małgorzata Gałka, kl. IV e
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Święto Biblioteki
7 i 8 października nasza szkolna biblioteka
obchodziła swoje święto. Można było wtedy wpisać się do
księgi odwiedzających, co zrobiło ponad 270 uczniów
i nauczycieli! Można było też zagłosować na najciekawszą
książkę, zaproponować książeczki, które powinny być
zakupione do biblioteki, ale także złożyć życzenia z okazji
Święta Biblioteki. Najciekawszymi książkami w bibliotece – zdaniem uczniów - okazały się
równorzędnie „Harry Potter” i „Hobbit”.
Przy tej okazji odbyło się podsumowanie licznych
konkursów związanych z Julianem Tuwimem, które były
organizowane od początku roku szkolnego. Uczniowie
klas 0-I mieli narysować
ilustracje
do
wybranej
książki pisarza. Uczniowie
klas II musieli przedstawić
jeden z wierszy Tuwima.
Zadaniem klas III było wykonanie książeczki o wierszu autora.
Uczniowie klas IV musieli przebrać się za jedną z postaci z
wierszy Tuwima. Klasy V uczestniczyły w grupowym
konkursie ze znajomości twórczości pisarza, natomiast klasy VI
musiały napisać list lub wierszyk do pisarza bądź o jego twórczości. Konkursy pozwoliły
uczestniczącym w nich uczniom poznać postać Juliana Tuwima oraz napisane przez niego
utwory.
Obchody Święta Biblioteki były bardzo udane. Mam nadzieję, że dzięki nim wiele
osób systematycznie będzie odwiedzało naszą bibliotekę.
Aleksandra Borawska, kl. VI c

Uwaga! Nadwaga!
22 października 2013 roku w naszej szkole odbyła się
prelekcja dla klas VI pod hasłem: „Uwaga! Nadwaga.”
Odwiedziły nas dwie panie z centrum dietetycznego
Naturhouse, które mieści się w
Łomży przy ul. Mazowieckiej
1/11.
Najpierw przedstawiły nam piramidę żywieniową.
Potem opowiedziały o zdrowych nawykach żywieniowych
i regularnym spożywaniu posiłków. Panie przypomniały też,
że codziennie należy spożywać 5 porcji owoców i warzyw.
Dowiedzieliśmy się także, jak powinny wyglądać zdrowe
posiłki: śniadanie, obiad i kolacja oraz jakie sporty
powinniśmy uprawiać, aby spalać dużo kilokalorii. Później
panie dietetyczki zadawały nam pytania, sprawdzając naszą
wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania. W nagrodę za
poprawną odpowiedź można było otrzymać jabłko. Na koniec
uczniowie mieli możliwość zadawać pytania, na które nie
uzyskali odpowiedzi podczas prelekcji.
Dzięki temu spotkaniu dowiedziałam się, jak ważne w
naszym życiu jest zdrowe odżywianie.
Marta Obiedzińska, kl. VI c
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Nasza Pani
Nasza Pani jest najlepsza na całym świecie
I nieważne, czy jesteśmy pierwsi czy ostatni na mecie.
Ona nas przytula, ma dla nas dobrą radę
I rozwiąże każdą naszą niepotrzebną zwadę.
Wiedzę ma ogromną i talent niemały.
Umie nam skutecznie przekazać materiał cały.
Chcemy podziękować Pani w dniu Jej święta
I zapewnić szczerze, że cała klasa o Niej pamięta!
Karolina Zakrzewska, kl. VI b

Życzenia
Życzenia dziś składamy:
Dla pani z pierwszej klasy, co liter uczyła
I dla każdego z nas jak mama była.
Dla pani od polskiego, co uczyła ortografii,
Tak że każdy gżegżółka napisać potrafi.
Dla pani od rachunków, co dużo wymagała,
Tak że sprawdziany na piątkę pisała klasa cała.
Dla pani od przyrody, co jak NASA była,
I tajniki kosmosu na lekcji nam przedstawiła.
Dla pani od historii, co patriotką była,
I dzieje Polski i świata do głowy nam wbiła.
Życzymy Wam wszystkim tego, co najlepsze.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w nauczaniu dzieci - wytrwałości!
Karolina Zakrzewska, kl. VI b

Dzień Nauczyciela
14 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela, na który
zostali zaproszeni wszyscy pracownicy SP 10.
Na początku p. Dyrektor wygłosił przemówienie, składając życzenia nauczycielom
i pedagogom. Potem dzieci z klasy III a pod
kierunkiem p. Małgorzaty Domaszewskiej i p.
Alicji Żelaznej przedstawiły część artystyczną
skierowaną
do
naszych
wychowawców.
Występowi towarzyszył niezawodny chór oraz
zespół muzyczny przygotowany przez p. Agatę
Durzyńską. Po chwili p. Leszek Sobociński
wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora. Na
koniec goście udali się na słodki poczęstunek.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
nauczycielom i życzymy im sukcesów
zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
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Ćwierć wieku „Dziesiątki”
25 października odbyła się szczególna
uroczystość. Nasza szkoła skończyła 25 lat.
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza św.
w kościele pw. Bożego Ciała, w której
uczestniczyli uczniowie klasy I - VI oraz dyrekcja
i nauczyciele. Następnie wszyscy udali się do
szkoły, gdzie w obecności znamienitych gości
rozpoczęła się uroczystość.
Na
początku
wystąpili
tancerze
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
wśród których znajdowali się absolwenci naszej
szkoły. Następnie pan dyrektor Leszek Sobociński wygłosił przemówienie krótko
podsumowujące minione 25 lat, a trzy uczennice przypomniały historię naszej szkoły,
wspominając najistotniejsze wydarzenia. Ważnym momentem uroczystości była chwila
wręczenia nauczycielom łomżyńskich szkół medali oraz nagród.
W wesoły nastrój wprowadził gości program artystyczny przygotowany pod kierunkiem
p. Katarzyny Koziatek, p. Joanny Lewczuk, p. Doroty Żbikowskiej oraz p. Agaty
Durzyńskiej. Przedstawienie opowiadało o szkolnej rzeczywistości. Występowi towarzyszył
chór oraz szkolny „boysband”. Na koniec części artystycznej podczas piosenki na melodię
„Srebrne wesele” wjechał tort. Następnie zabierali głos nasi goście, którzy składali życzenia
i wręczali na ręce p. dyrektora upominki z okazji jubileuszu „Dziesiątki”.
Pod
koniec
uroczystości
nastąpiła
chwila
rozstrzygnięcia
konkursu
literacko-plastycznego pod tytułem My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy
przemieniać, który został ogłoszony z okazji jubileuszu szkoły. Zwycięzcom konkursu
wręczono nagrody i wyróżnienia oraz pogratulowano dogłębnej znajomości nauki Jana
Pawła II.
Uroczystości jubileuszowe były wielkim wydarzeniem w historii naszej szkoły. Miejmy
nadzieję, że SP 10 dotrwa do 100-lecia.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
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Kartka z kalendarza
Józef Piłsudski
Urodził się on 05.12.1867 roku w Zułowie pod Wilnem w rodzinie,
która bardzo dbała o patriotyczne tradycje. Chciał ojczyzny wolnej od
rządów zaborców, silnej i demokratycznej. Do jego największych zasług
należy wygrana w bitwie z Armią Czerwoną, którą Józef Piłsudski
stoczył wraz ze swoimi legionami w dniach 12-13 sierpnia 1920 r. pod
Warszawą. Bitwa ta nazywana jest Cudem nad Wisłą. Piłsudski zmarł 12
maja 1935 roku na nieuleczalną chorobę - raka wątroby. Jego pogrzeb
stał się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu
Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu, serce
zaś zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem umieszczono w srebrnej urnie
i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło na Cmentarzu na Rossie w grobie jego matki.
Oprac. Karolina Zakrzewska, kl. VI b

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Święto Niepodległości w naszej szkole
12 listopada 2013 roku odbył się apel z okazji Dnia
Niepodległości. Przygotowała go pani Izabela Ramatowska,
a chór prowadziła pani Agata Durzyńska.
Na początku został wprowadzony poczet sztandarowy.
Później razem z chórem zaśpiewaliśmy hymn Polski.
Następnie wysłuchaliśmy pieśni pt. „Pożegnanie ojczyzny”
i wtedy już rozpoczęło się przedstawienie. Wszystkie wiersze
nawiązywały do Dnia Niepodległości. Narratorzy podawali nam wiele informacji na temat
historii ojczyzny. W czasie przedstawienia chór zaśpiewał wiele pieśni wojskowych. To
wszystko wpłynęło na podniosły nastrój uroczystości.
Kiedy spektakl się skończył, głos zabrała pani dyrektor
Jolanta Gwizdon, która podziękowała recytatorom, chórowi
i nauczycielom za przygotowanie apelu. Na koniec wszystkie
klasy, które uczestniczyły w apelu, rozeszły się do swoich
klas. W inscenizacji brali udział uczniowie z klas: VI c , VI f
i V c.
Przedstawienie to bardzo nam się podobało. Mamy
nadzieję, że wszyscy uczniowie będą lepiej znali dzięki niemu historię naszej ojczyzny.
Karol Grabowski, Mikołaj Kossakowski, kl. VI c

Dyskoteka andrzejkowa
28 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa. Inicjatorem imprezy dla uczniów
klas IV-VI był Samorząd Uczniowski.
O godz. 1700 na jednym ze szkolnych korytarzy
rozpoczęła się zabawa. Wszyscy tańczyli w rytm znanych
piosenek. Odbyła się też loteria, na której uczniowie mogli
losować fanty i posłuchać śmiesznych wierszyków o swojej
przyszłości. Pieniądze zarobione podczas loterii i część pieniędzy za bilety wstępu na
dyskotekę zostały przeznaczone na leczenie chorego na białaczkę taty naszego kolegi. Po
długiej zabawie nadszedł czas na ostatnią piosenkę. Dyskoteka zakończyła się o godz. 1930.
Zapraszamy na następną zabawę, której motywem przewodnim będą lata 80.
Samorząd Uczniowski
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Konkurs „Znam Juliana Tuwima”
31 października w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Łomży odbył się konkurs pt. „Znam Juliana Tuwima”.
Brali w nim udział uczniowie klasy VI naszej szkoły
oraz I klasy gimnazjalne. W konkursie uczestniczyło
siedmiu uczniów z podstawówki oraz trzech
gimnazjalistów.
Pierwszą częścią konkursu był quiz ze znajomości
życiorysu pisarza oraz jego
utworów
o tematyce
dziecięcej. Po napisaniu
testu
uczestnicy
wyrecytowali
bądź
przeczytali wiersze Juliana Tuwima. Następnie mieliśmy okazję
obejrzeć przygotowaną przez gimnazjalistki część artystyczną
o Julianie Tuwimie.
Po krótkiej przerwie jury ogłosiło wyniki. Oto one:
I miejsce - Aleksandra Kulikowska, ucz. kl. VI c
II miejsce - Aleksandra Borawska, ucz. kl. VI c
III miejsce - Paulina Rabek, ucz. kl. VI f.
Cała trójka to uczennice naszej szkoły. Zwyciężczynie otrzymały
dyplomy oraz pluszowe maskotki. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom i mały
upominek – kaczkę temperówkę.
Myślę, że warto brać udział w takich konkursach. Można zdobyć nowe wiadomości, ale
także dostać ciekawe nagrody.
Aleksandra Borawska, kl. VI c

Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu
13.12.2013r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się VI Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu. Wzięli w nim udział uczniowie z Jedwabnego oraz
z Łomży ze Szkół Podstawowych nr 4, 9 i 10. Naszą szkołę reprezentowały Marta
Obiedzińska z kl. VI c i Joanna Krysiak
z kl. VI f.
Konkurs dzielił się na dwa etapy.
W pierwszej jego części trzeba było
rozwiązać test wiedzy o Adamie
Mickiewiczu. Spośród jego uczestników
wyłoniono pięcioro najlepszych, którzy
wzięli udział w drugim etapie konkursu.
Pierwszym zadaniem tej części konkursu
było wskazanie, które z usłyszanych zdań
jest prawdziwe, a które fałszywe. Kolejne
ćwiczenia polegały m.in. na rozwiązaniu
krzyżówki, skojarzeniu obrazka z wierszem
A. Mickiewicza
czy
wypisaniu
jak
największej liczby epitetów występujących w krótkim filmie.
Na koniec komisja udała się na narady, aby podliczyć punkty, a uczniów i nauczycieli
zaproszono na słodki poczęstunek. Wkrótce ogłoszono wyniki. Było nam bardzo miło,
ponieważ ja zajęłam I, a Joanna Krysiak III miejsce.
Marta Obiedzińska, kl. VI c
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Warsztaty Fundacji OCALENIE
4.11.2013 r. do naszej szkoły przyjechali
pracownicy Fundacji „Ocalenie”, która znajduje się
w Łomży przy ul. Dmowskiego. Ma ona na celu
niesienie pomocy uchodźcom i emigrantom na terenie
Polski. Te zajęcia zapoczątkowały cykl, dzięki
któremu mieliśmy zdobyć wiedzę o trudnej sytuacji
uchodźców.
Na początku pani Anna opowiedziała nam
o zadaniach fundacji. Dowiedzieliśmy się, czym różni
emigrant od uchodźcy. Przypomnieliśmy także, co to są
kolonie. Nie chodziło tu o takie kolonie, na które
wyjeżdżamy w wakacje, tylko o obszary podbite przez
jakieś państwo i wykorzystywane przez nie.
Potem pan Emil, który był w Brazylii, opowiedział
nam o tym kraju. Poznaliśmy trudne warunki życia
Brazylijczyków w slumsach. Dowiedzieliśmy się, że w tym
kraju wiele dzieci posiada broń i kradnie.
Na koniec zaśpiewaliśmy piosenkę po portugalsku. To był już koniec naszych
pierwszych zajęć.
Kolejne spotkania odbyły się 18 i 19 listopada 2013
roku. Najpierw w małych grupach rozmawialiśmy
o kulturze Czeczenii, a potem na spotkaniu w sali
gimnastycznej
obejrzeliśmy
pokazy
kapuery.
Zaprezentowano nam także tradycyjne stroje czeczeńskie,
a ubrani w nie uczniowie próbowali zatańczyć tańce
czeczeńskie. Miłą niespodzianką były przygotowane przez
organizatorów
regionalne
potrawy,
którymi
się
częstowaliśmy.
Dzięki
warsztatom
prowadzonym
przez
pracowników Fundacji „Ocalenie” mogliśmy poznać kulturę innego narodu i przekonaliśmy
się, że cudzoziemcy mimo innej kultury są takimi samymi ludźmi jak my.
Aleksandra Borawska, kl. VI c


Nasi stypendyści
28 listopada 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży miała
miejsce niezwykła uroczystość. Pan Prezydent Mieczysław Czerniawski
wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe za rok szkolny
2012/2013. Stypendystami za wysokie wyniki w nauce zostało 73,
a w sporcie 14 uczniów łomżyńskich szkół. Wśród nagrodzonych znaleźli się
również uczniowie naszej szkoły. Stypendia
naukowe otrzymali: Michał Grzesiuk, Maciej
Kuliś, Patryk Nikonowicz, Marta Obiedzińska,
Michał Ruszczyk, Anita Szepelska, Filip
Wierzbowski,
Maja
Zambrzycka,
zaś
stypendium sportowe - Wiktoria Nowacka.
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim
stypendystom, ich nauczycielom i rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów!
Marta Obiedzińska, kl. VI c
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Edukacja filmowa
2 grudnia 2013 roku uczniowie z klas 4-6 wybrali się na edukację
filmową do sali widowiskowej Zespołu Szkół Katolickich.
Podczas edukacji filmowej poznaliśmy początki filmu i kina oraz
twórców tej sztuki. Dowiedzieliśmy się także, co oznacza wyrażenie
„X muza”. Zapoznaliśmy się także z kolejnymi etapami tworzenia dzieła
filmowego. Zdziwiło nas, że z początku film był niemy, krótkometrażowy,
biało-czarny i występowali w nim przypadkowi przechodnie. Później
nabierał on kolorów, stawał się coraz dłuższy, a także występowali w nim
prawdziwi aktorzy. Po edukacji filmowej obejrzeliśmy komedię pt. Podróże
Guliwera, która była ciekawa i zabawna.
Te zajęcia dotyczące sztuki filmowej bardzo mi się podobały. Przybliżyły nam wiedzę
na temat X muzy.
Anita Tomaszewska, kl. VI c
Wigilijne spotkanie diabetyków
W mikołajki 6 grudnia w naszej szkole obyło się wigilijne spotkanie członków
Rejonowego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łomży.
Nasza klasa pod opieką wychowawczyni p. Lidii
Obiedzińskiej została poproszona o przygotowanie
części artystycznej. Spotkaliśmy się o godz. 16.00
w szkolnej stołówce.
Gdy dostojni goście zajęli miejsca, nasza koleżanka
przywitała wszystkich i zaprosiła do wysłuchania
i obejrzenia świątecznego przedstawienia. Podczas
występu zaprezentowaliśmy różne utwory związane
z tematyką bożonarodzeniową. Nie zabrakło też kolęd
i piosenki
o Świętym
Mikołaju.
Zgromadzeni
podziwiali również nasze umiejętności taneczne rozwijane przez p. Jacka
Baczewskiego - instruktora tańca towarzyskiego klubu AKAT. Na koniec zaśpiewaliśmy
świąteczną piosenkę i chórem złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia. W zamian dostaliśmy
gromkie brawa oraz dużą torbę cukierków.
Wszyscy goście byli zachwyceni i wzruszeni.
Julia Kozak, Inga Woronowicz, kl. III c
Nietypowa lekcja języka angielskiego w klasie II c
13 grudnia mamy uczennic klasy IIc postanowiły na
jedną godzinę lekcyjną zostać nauczycielkami swoich dzieci
i w ramach ogólnopolskiej i ogólnoeuropejskiej akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom - All Europe Reads to Children
zorganizowały lekcję bożonarodzeniową, która miała na celu
zachęcić dzieci do czytania książek, także w języku angielskim.
Czytanie bajki pt. Christmas stories – Santa Claus is
Resting odbyło się w dwóch językach. Mama Marysi Faszcza
czytała bajkę w języku angielskim, a mama Wiktorii Paras
w języku polskim. Podczas lekcji dzieci nauczyły się piosenki o reniferach Świętego Mikołaja oraz
wielu angielskich słów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Po czytaniu odbyły się radosne
gry i zabawy, w których uczestniczył gość specjalny – maskotka Kangurzyca. Na pożegnanie
Kangurzyca podarowała uczniom drobne upominki, w tym dyplomy dla grzecznych dzieci od
Świętego Mikołaja!
Maria Faszcza, Wiktoria Paras, kl. II c
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Koncert Mikołajkowy
6.12.2013 r., czyli jak co roku w mikołajki,
wybraliśmy się do Zespołu Szkół Katolickich na koncert
pt. Mikołajkowe Rozmaitości Artystyczne przygotowany
przez instruktorów ROK-u. Koncert składał się z występów
tanecznych oraz wokalnych.
Na początku przywitali nas tancerze z klubu AKAT,
a po nich na scenie pojawili się wokaliści. Wiktoria
Perzanowska, absolwentka naszej szkoły, wykonała
przepiękny utwór świąteczny. Widowni tak spodobał się jej występ, że wszyscy zaczęli machać
rękoma w rytm melodii. Następnie Mateusz Krakowiecki, także były
uczeń SP10, wykonał znany nam utwór „Merry Christmas
everyone”. Publiczność tym razem także nie zawiodła. Po chwili na
scenie pojawili się artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Łomża
i wykonali tańce ludowe.
Atrakcją koncertu były odwiedziny św. Mikołaja.
Przeprowadził on konkurs świąteczny, a jego uczestników nagrodził
upominkami. Koncert zakończyła piosenka „Santa Claus is coming
to Town”.
Przedstawienie wprowadziło nas w świąteczną atmosferę. Jest mi przykro, że jako
szóstoklasistka widziałam ten wspaniały koncert razem z moją klasą po raz ostatni.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
Mikołajkowi goście
6 grudnia 2013 roku z okazji mikołajek przyszli do naszej szkoły uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 2. Odwiedzili uczniów klas VI. Chłopiec przebrany był za
św. Mikołaja, a dziewczynki za śnieżynki. Zadawali oni różne łatwe pytania, a każdą poprawną
odpowiedź nagradzali słodkimi upominkami.
Spodobał nam się ten miły gest gimnazjalistów.
Patrycja Kamińska, kl. VI c
Apel bożonarodzeniowy
20 grudnia 2013 r. wraz z klasą II f przygotowaliśmy apel świąteczny pod kierunkiem naszych
wychowawczyń – pań Barbary Nowakowskiej oraz Marzeny Przybyszewskiej.
Na początku panie rozdały nam czerwone czapki Mikołaja z białymi pomponikami. Gdy pani
dyrektor nas zapowiedziała, Kamila zaśpiewała piękną kolędę Gdy śliczna panna, zaraz po niej inne
dzieci wyrecytowały wiersze i wigilijne ciekawostki. Nieco później grałyśmy na instrumentach. Ola
na flecie zagrała kolędę Do szopy, Dominika na trąbce Pójdźmy
wszyscy do stajenki, a Kamila na wiolonczeli Lulajże Jezuniu.
Następnie ukłoniliśmy się wszyscy i zaśpiewaliśmy końcową
piosenkę. Pod koniec gospodarze klas dostali od nas opłatki, aby
podzielić się nimi w swojej klasie i złożyć sobie życzenia. Pani i Pan
dyrektor też skierowali do zgromadzonych piękne życzenia.
Nasz występ podobał się wszystkim. Na koniec otrzymaliśmy
gromkie brawa. Przygotowań było niemało, ale tak czy inaczej to
było wspaniałe przeżycie.
Aleksandra Żebrowska, Julia Frydrych, Dominika Serafin, Kamila Dymek, kl. III f
Magia i moc świąt
Święta to magiczny czas. Razem śpiewamy kolędy, ubieramy choinkę, pieczemy ciasta
i ciasteczka. Niełatwo jest opisać panującą wtedy atmosferę. Dzieci z niecierpliwością oczekują
św. Mikołaja oraz jego wielkich sań i prezentów. Dorośli krzątają się, by wszystko przygotować na
czas. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie liczą się prezenty, lecz czas spędzony z rodziną.
Małgorzata Gałka, kl. IV e
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Wigilia
16 grudnia 2013 r. o godzinie 1700
odbyło
się
spotkanie
opłatkowe
pracowników szkoły. Mieliśmy okazję
obejrzeć na nim premierę jasełek
przygotowanych przez panie: Agnieszkę
Matukin, Alicję Żelazną, Bogumiłę Gosk
(aktorkę z TLiA w Łomży) i Małgorzatę
Sadowską. Wykonawcami byli członkowie
scholi działającej przy kościele pw. Krzyża Świętego nie tylko z naszej szkoły, ale także z SP
7 i 9 w Łomży. Występowi towarzyszył także chór przygotowany przez panią Agatę
Durzyńską. Jasełka były interesujące i ukazywały oczekiwanie całego świata przyrody na
przyjście Jezusa. Chór i aktorzy w nagrodę za trud włożony w przygotowanie do tej
uroczystości otrzymali słodkie upominki.
Po części artystycznej głos zabrał pan dyrektor Leszek Sobociński, który wszystkim
złożył życzenia świąteczne. Później wystąpiła p. Anna Nawrotek, która w imieniu Rady
Rodziców życzyła wszystkim błogosławionych Świąt. Na zakończenie części oficjalnej
ks. biskup Tadeusz Bronakowski słowami bł. Jana Pawła II przypomniał znaczenie świąt
Bożego Narodzenia oraz błogosławił nas na ten ważny czas. Wtedy – jak na każdym
spotkaniu wigilijnym – nadeszła chwila dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
Aleksandra Borawska, kl. VI c

Bożonarodzeniowy apel
19 grudnia odbył się apel z okazji świąt Bożego
Narodzenia. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy IV i V.
Wszyscy uważnie i w skupieniu obejrzeli
inscenizację, którą przygotowała grupa teatralna z kościoła
pw. Krzyża Świętego w Łomży. W trakcie występu
usłyszeliśmy
wiele
piosenek
i
kolęd
w wykonaniu szkolnego chóru. Pod koniec głos zabrali pan
i pani dyrektor. W swoich przemówieniach życzyli nam
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Apel był bardzo ciekawy i mogliśmy dzięki niemu
poczuć atmosferę świąt.
Nina Adamczak, Julia Zachłowska, kl. VI b

Jasełka w gimnazjum
20 grudnia 2013 r. wybraliśmy się do
PG 2 w Łomży na jasełka.
To
przedstawienie
opowiadało
o diabłach, które dowiedziały się o narodzinach
Jezusa i powiedziały o tym Herodowi, a on
wysłał swoje wojska, aby zabiły wszystkie małe
dzieci. Wtedy diabły zabrały go do piekła.
Gdy pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Dzieciątka, szybko pobiegli do Betlejem.
Po drodze widzieli królów, którzy też jechali do Betlejem. Wszyscy spotkali się w szopce
i pogodzili się przy żłóbku.
To były świetne jasełka. Cieszę się, że mogliśmy je obejrzeć.
Natalia Sierbińska, kl. VI c
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Relaks
Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Dzielimy się nim w czasie Wigilii.
2. Zostawiamy je dla nieznajomego
przybysza.
3. Kładziemy je pod obrusem wigilijnym.
4. Miasto, w którym narodził się Pan Jezus.
5. Ciągnie sanie św. Mikołaja.
6. Ryba, która gości na wigilijnym stole.
7. Śpiewamy je w czasie świąt Bożego
Narodzenia.
8. Przystrajamy nim choinkę.
HASŁO:_________________

7.

Marta Obiedzińska, kl. VI c

8.

Czytać, ale co?
Anna Onichimowska Najwyższa góra świata
Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. Często zastanawiamy się,
co wówczas robić i dochodzę do wniosku, że najlepiej przeczytać jakąś ciekawą
książkę.
Ja proponuję Wam powieść Anny Onichimowskiej pt. Najwyższa góra
świata. Polecam ją zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. Lektura ta składa
się ze zbioru opowiadań, dlatego każdy czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie.
Porusza problemy, które mogą spotkać każdego z nas, a opisane historie niosą
ze sobą mądre i pouczające przesłanie. Warto również dodać, że została ona
wpisana na Listę Honorową IBBY.
Zapewniam wszystkich, że z tą książką czas minie szybko i pożytecznie.
Julia Zachłowska, kl. VI b


Timothée de Fombelle Tobi
Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia oprócz wielu prezentów Mikołaj
przyniósł mi również wspaniałą książkę Timothée de Fombelle pt. Tobi.
Opowiada ona o dwunastoletnim chłopcu, który ma półtora milimetra wzrostu.
Chłopiec wraz ze swoją rodziną mieszka na Drzewie. Pewnego dnia rodzice
Tobiego zostają porwani przez Jo Mitcha. Teraz jedynym pragnieniem małego
marzyciela jest niesienie pomocy najbliższym mu osobom. Podczas tego
wyzwania czekają go niezwykłe, trzymające w napięciu przygody.
Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłam Was do przeczytania tej
wzruszającej książki.
Karolina Zakrzewska, kl. VI b
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