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Chwila z Patronem
Jan Paweł Wielki
Jan Paweł II – papież wszechczasów,
to wielka chluba i duma Polaków.
Życie zadało mu wiele ran,
najgłębszą wtedy, gdy został sam.
„Totus Tuus” – Maryi zawierzenie
sprawiło, że przemijało wszelkie zagrożenie.
Niepojęte wrodzone zdolności
pokazywały księdza olbrzymie możliwości.
Na jego wykłady przybywały tłumy,
chyliły głowy największe rozumy.
Z pracownika kamieniołomu
szybko awansował na następcę Piotrowego tronu.
Zamieniał wędrówki w ukochane góry
na pielgrzymki światowe – burząc wszelkie mury.
Potężna moc jego słowa
spowodowała, że w Ojczyźnie rozpoczęła się
odnowa.
Strudzony naród zjednoczył siły,
by prawda i wolność wkrótce zwyciężyły.
Otwierał bramy Watykanu,
chcąc zjednać nawet wyznawców Koranu.
Łamał stereotypy, zacierał granice,
a posłudze papieskiej nadał nowe oblicze.
Ceniony przez mocarzy, kochany przez ludy,
do końca z pokorą znosił wszelkie trudy.
Za jego przyczyną niejeden cud się wydarza,
a świat szybko nowym przydomkiem go obdarza.

Mówiłeś: „Bogiem powinna być silna rodzina”,
mówiłeś: „Młodzi są przyszłością świata”.
Wiedziałeś, jak dążyć do świętości,
by wszystkich ludzi w imię Boga zbratać.
Broniłeś rodziny, ideologii nie słuchałeś,
zawsze nas kochałeś.
Teraz moi bliscy i ja bardzo się staramy,
by naśladować Ciebie i trafić do nieba bramy.

Magda Maciejewska, kl. IIIc

Weronika Pliszewska, kl. IVc

Maja Alejnikow, kl. Vf

Pouczająca historia
(na podstawie bajki I. Krasickiego pt. Źrebiec i koń stary)
Dawno temu żył młody źrebak, który chciał móc robić to, co jego starsi koledzy.
Uważał, że tak jak inni powinien być dosiadany. Z niecierpliwością czekał na chwilę,
w której wreszcie stanie w szeregach pięknych, silnych wyścigowych koni. Nareszcie
nadszedł ten czas. Dumny ze swojego powołania chętnie dał włożyć sobie w pysk metalowy
drążek i ściśle przywiązać pas trzymający siodło. Natychmiast jednak poczuł wielki
dyskomfort. Nie mógł oddychać, rzemień ściskał bardzo mocno, a jego grzbiet nie
wytrzymywał ciężaru jeźdźca. Ogromnie nieszczęśliwy rozpłakał się. Stary koń niewzruszony
pouczył źrebaka. Wyjaśnił mu, że pragnął czegoś, czego nie znał, a płacz już mu nic nie
pomoże.
Bajka uczy nas, że niektóre rzeczy są gorsze, niż się wydają.
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Maja Karwowska, kl. Vc

Zimowe refleksje
Przyszła zima

rys. Maja Łukianiuk, kl. VIe

Czekałam…
Przyszła.
Skłoniła się nisko, jakby do tańca prosiła,
szepcząc: „Chodź na lodowisko”.
Suknię miała białą z płatków śniegu,
Haftowaną od brzegu do brzegu.
Włosy lśniące, w warkocze splecione,
A na głowie srebrną koronę.
Oczy chłodne, mrozem malowane
srogo patrzyły chwilę…
Tak! Tak! To zima przyszła!
Ja się nie mylę!
Małgorzata Gałka, kl. VIe

Zima
Ach, zima! Magiczna pora!
To wtedy zajączek do norki się chowa,
bo w lesie ciągle śnieżek prószy.
Marzną łapki, marzną uszy.
I co ma zajączek począć?
– Lepiej odpocząć! – woła sosna. –
Póki nie przyjdzie słoneczna wiosna.
Zajączek posłuchał tej dobrej rady
od sosny, co głowę ma nie od parady.
Oj zajączku, zajączku, nawet nie wiesz,
co cię ominie!
Nie ujrzysz świata całego
zatopionego w zimie…
Małgorzata Gałka kl. VIe

Zima
Przyszła całkiem niedawno nasza Wielka
Królowa,
W płaszczu białym niczym polarna zorza.
Drzewa, co straszyły niczym duch,
pokrył biały puch.
Stanęły już w rzędach grube bałwany
I cieszą się dzieci, że zimę mamy.
Rzeki się lodem pokryły
i szklaną taflę do jazdy stworzyły.
Harce, swawole, hulanki…
Zbieramy się wszyscy i idziemy na sanki.
Po drodze nakarmimy tych, co boją się zimy.
Zawiesimy im na drzewkach trochę słoniny.
Nina Gadzińska, kl. VIe

Zima
Jak co roku o tej porze
Bardzo zimno jest na dworze.
Marzną nosy, szczypie w uszyrys. Kacper Cekała, kl. IIe
No i śniegiem czasem prószy.
Można rzucać śnieżkami
Z przyjaciółmi, rodzicami.
Zuzanna Modzelewska, kl. IIe

Łomża, 1. 12. 2015 r.

rys. Julia Orzechowska, kl. Vf

Nadal nie mogę zapomnieć pierwszej nocy, którą
spędziłam u koleżanki. Długo musiałam namawiać mamę,
aby mi pozwoliła, ale w końcu mogłam nocować
u Wiktorii!
Od samego początku byłam podekscytowana.
Spakowałam ubrania do plecaka i ruszyłam w drogę. Na
miejscu rozgościłam się bardzo szybko. Razem z Wiką
zastanawiałyśmy się, co będziemy robić. Zaczęłyśmy od
zrobienia maseczek i śpiewania karaoke. Ale była zabawa!
Próbowałyśmy farbować włosy łupinkami od kredek oraz
obejrzałyśmy film pt: „Gwiazd naszych wina”. Nie mogło
się również obejść bez czytania strasznych historii.
Niestety o godzinie czwartej nad ranem wrócił tata
Wiktorii i kazał nam iść spać.
Nigdy nie zapomnę tego wydarzenia!
Julia Frąckiewicz, kl. VIe
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Wakacyjnych wspomnień czar
Łomża, 1. 12. 2015 r.

Już jest grudzień. Jesień naprawdę szybko minęła, a ja wciąż pamiętam gorące lato
i wakacje. Wspomnienia…
Moim najciekawszym przeżyciem było zwiedzanie
rowerami górskiego miasteczka- Kościeliska. Co prawda nie
była to przyjemna wycieczka, choć zapowiadała się wspaniale,
ale jednak uważam, że było świetnie! Pewnie myślę tak
dlatego, że już zapomniałam o piekącym kolanie. Mój wypadek
nie miał nawet nic wspólnego z rowerami. Rozcięłam je sobie,
zbiegając z betonowego podjazdu. Krew lała się strumieniami,
a nie mieliśmy żadnych opatrunków. Do najbliższej stacji były rys. Oliwia Ruszczyk, kl. Ve
dwa kilometry. Musiałam to jakoś przecierpieć. Gdy moja mama
przykleiła mi plaster, poczułam ulgę. Przypominam sobie, jak ciężko było mi dalej jechać
z bolącym kolanem. Było strasznie! Do dziś pozostał mi ślad i będzie przypominał to
zdarzenie.
Małgorzata Gałka, kl. VIe
Łomża, 1.10.2015 r.

Zeszłoroczne wakacje będę długo wspominać. Spędziłam je na jednej z greckich wysp –
Krecie.
To piękne miejsce. Zachwycałam się na każdym kroku. Odbyliśmy tam wiele wycieczek,
jednak najwspanialsza była wyprawa na Santorini. Tak bajkowego miejsca nigdy nie
zapomnę.
Tego dnia wstaliśmy wcześnie rano. Byłam niewyspana, ale podekscytowana, gdy
płynęliśmy osiemsetosobowym katamaranem. Po trzech godzinach dopłynęliśmy do wysepki.
Dalsza podróż odbyła się autokarem. Droga pięła się w górę. Była wąska i stroma. Bałam się,
gdy patrzyłam w dół. Gdy dotarliśmy na samą górę, widoki, które ujrzałam, zaparły mi dech
w piersiach. Zaczęliśmy zwiedzanie cudownego miasteczka Ija. Białe budynki, kapliczki
i niebieskie dachy sprawiały, że czułam się jak w innym świecie. Niestety, nadszedł czas
zbiórki przed autokarem. Gdy przewodniczka policzyła wszystkie osoby, okazało się, że
kogoś brakuje. I tak nasz odjazd opóźnił się przez starszego pana, który źle usłyszał godzinę
spotkania. Byłam zmęczona i zła. Wszyscy obawialiśmy się, że nie zdążymy na statek.
Lecz ten czarny scenariusz nie sprawdził się. Wyruszyliśmy w drogę powrotną, a ja
przeglądałam zdjęcia tego fascynującego miejsca, które miałam szczęście zobaczyć.
Laura Litwińczyk, kl. VIe
Łomża, 1. 10. 2015 r

Wracam wspomnieniami do tegorocznych wakacji. Bardzo mi do nich tęskno i szkoda, że
tak szybko minęły.
Pamiętam, jak byłam z rodzicami w Zakopanem. Było cudownie. Gorące słońce padające
na Giewont wyglądało pięknie. Było bardzo gorąco. Nie zapomnę tego dnia, gdy wybraliśmy
się nad Morskie Oko. Na początku podobało mi się, ponieważ jechaliśmy autobusikiem
daleko w góry, lecz niezbyt byłam zachwycona, gdy przeczytaliśmy informację, że trzeba iść
dziewięć kilometrów w jedną stronę pieszo. Nogi bardzo mnie bolały, ale nie poddawałam
się. I udało się! Po ciężkiej drodze dotarliśmy nad Morskie Oko. Usiadłam na dużym
kamieniu i zebrałam kamyczki dla całej rodziny. Po godzinie odpoczynku trzeba było wracać.
Czekało na nas kolejne dziewięć kilometrów drogi powrotnej.
Nie zapomnę tej wyprawy do końca życia. Na zawsze utkwiła w mojej pamięci.
Eliza Gronostajska, kl. VIe
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Mój przyjaciel cień
Mój przyjaciel cień
Chodzi za mną cień,
chodzi cały dzień.
W pogodny dzień
jest ze mną od rana,
już nawet podczas śniadania.
Potem razem się bawimy,
skaczemy i biegamy,
a nocą razem ziewamy.
Gdy światło zgaśnie, on znika,
by rano ze mną razem wstać
i w piłkę grać.
Szymon Dębski, kl. IIc

Cień
Chodzi za mną cień.
Widzę go w słoneczny dzień.
Ja mu mówię – Nie bądź leń!
A on za mną wciąż jak cień.
Nagle, cóż to!
Nie ma cienia?
Czyż pogoda nam się zmienia?
Nie, to zbliża się już noc.
Na cały świat zakłada ciemny koc.
Jutro znowu wstanie dzień
i obudzi się nasz cień.
Szymon Dembski, kl. IIc
rys. Kacper Żmuda, kl. Ve

Mój cień

Chodzi za mną cień...
krok w krok, dzień w dzień,
bez przerwy.
Myślę, czy nadejdzie chwila,
gdy zniknie i zostawi mnie.
Czy nigdy nie zrobi sobie przerwy?
Tymczasem wystarczy skryć się w cieniu...
by nie pozostał ślad po cieniu.
Jan Kochanowski, kl. IIc

Cień

rys. Kacper Żmuda, kl. Ve

Cień
Chodzi za mną cień,
Chodzi za mną w noc i w dzień.
W szkolnej ławce ze mną siedzi,
wstaje razem do odpowiedzi.
Wszystko robi to co ja
i na przerwach za mną gna.
Gdy wieczorem w domu siedzę,
poczynania jego śledzę,
bo na ścianie z moich dłoni,
zając jakiegoś smoka goni.
Kiedy pora już na spanie,
gaszę światło w pokoiku.
Cień - przyjaciel fiku-miku
szybko znika z pokoiku.
Morał taki z tego wierszyka,
że przed cieniem nie trzeba zmykać!

Chodzi za mną cień
W taki piękny dzień.
Dzień słoneczny, dzień wesoły,
Kiedy ja idę do szkoły.
I ten dziwny cień
Śmieje się co dzień,
Że ja ciągle go widuję,
I codziennie obserwuję.
Roksana Dudzińska, kl. IIc

Alan Kamiński, kl. IIc
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Z okazji Dnia Dziadka
Pasje i zainteresowania mojego dziadka
Mój dziadek nazywa się Zdzisław. Ma 64 lata i mieszka
w Starych Kupiskach z moją babcią Grażyną. Jest już na
emeryturze, więc ma dużo wolnego czasu, który poświęca na
swoje pasje i zainteresowania.
Dziadek bardzo lubi rzeźbić w drewnie. Wyrzeźbił piękną
stycznia
parę starszych ludzi, którzy pod wpływem wiatru poruszają się
Dzień Dziadka
i tną drzewo. Z drewna wykonuje również małe kolorowe
wiatraczki oraz świderki. Bardzo lubi też szyć na maszynie.
W wolnych chwilach wszywa zamki, podkłada spodnie oraz
szyje poszewki na poduszki. Ostatnio uszył w prezencie urodzinowym dla mojej mamy
piękne nakrycie na kanapę.
Jednak największą pasją dziadka Zdziśka jest historia i związana z nią II wojna światowa,
a szczególnie postać Adolfa Hitlera. W domu dziadków znajduje się duża kolekcja książek
historycznych związana z tym tematem. Czytanie tych książek sprawia dziadkowi wiele
radości i satysfakcji, a dodatkowo poszerza jego wiedzę. W okresie wakacji wybraliśmy się
wspólnie na wycieczkę do Gierłoży w celu zwiedzania bunkrów Hitlera. Na miejscu
spotkaliśmy się z grupą zwiedzających oraz z przewodnikiem. W czasie wycieczki dziadek
zaczął poprawiać przewodnika, twierdząc, że przekazuje błędne informacje. Po długiej
rozmowie przewodnik przyznał rację dziadkowi oraz był bardzo zaskoczony, że posiada on
tak dużą wiedzę.
Jestem jedyną wnuczką mojego dziadka, bardzo mnie kocha i ja jego też. Mogę zawsze
na niego liczyć, chętnie pomaga mi w trudnych chwilach. Kilkakrotnie w ciągu dnia
rozmawiamy przez telefon. Zawsze pyta mnie, co było w szkole i jaką ocenę dostałam. Często
też spotykam się z nim. Jeździmy na rowerach, gramy w piłkę oraz w gry planszowe.
Żartujemy, śmiejemy się i czasem po prostu wygłupiamy.
Bardzo mocno kocham swojego dziadka. Cenię go za jego wszechstronne
zainteresowania, dobroć oraz za to, że mnie kocha.

2016

22

Aleksandra Zawadzka, kl. Ve

W baśniowej krainie
Za siódmą górą
Za siódmą górą mieszkał król, który od pewnego
czasu borykał się ze smokiem. Potwór swoim
zachowaniem uprzykrzał życie mieszkańcom królestwa.
Pewnego dnia bestia uprowadziła króla. Ogłoszono
nagrodę za głowę smoka i uratowanie władcy. Niestety
nie zgłosił się żaden śmiałek. Wszyscy rycerze bali się
ogromnego gada.
Po pewnym czasie, gdy nikt nie chciał podjąć się
zadania, na ratunek ojcu wyruszyła księżniczka Anna. Należy dodać, że smok mieszkał za
siódmym lasem, a dotarcie do jego pieczary trwało dość długo. Gdy po przybyciu na miejsce
dziewczyna weszła do jaskini, w której mieszkał potwór, oniemiała ze zdziwienia. Zastała
ojca, całego i zdrowego, grającego ze swoim porywaczem w szachy. Okazało się, że smok
wszystkim dokuczał, ponieważ był samotny i się nudził.
W związku z tym, że w królestwie było wielu świetnych graczy w różne gry planszowe,
smok miał zajęcie i już nikomu nie przeszkadzał. Wszyscy żyli od tej chwili długo
i szczęśliwie.
Szymon Dębski, kl. IIc
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W baśniowej krainie
Za siódmą górą
Dawno, dawno temu, w czasach, gdy
światem rządziły mroczne siły, za siódmą górą
żył dzielny lud nocy. Jego życie było smutne,
gdyż upływało w strachu przed legendarnym
smokiem strzegącym skarbów siódmej góry.
Nazywano go ludem nocy, ponieważ ci ludzie
byli aktywni tylko po zachodzie słońca.
Pracowali, uczyli się, bawili, a nawet świętowali
wyłącznie pod osłoną nocy. Od wielu pokoleń
bali się potężnego smoka, który niszczył ich
osady, palił pola uprawne i porywał dzieci. Nikt
nie wiedział, dlaczego bestia nienawidzi nocnego
ludu.
Pewnego dnia w samo południe przyszedł na
rys. Maja Łukianiuk, kl. VIe
świat najmłodszy syn wodza plemienia nocnych wojów. Jego
matka zmęczona ciągłym strachem i brakiem nadziei dała synkowi na imię Iskierka. Malec
rósł i rozwijał się. Uwielbiał słońce, ciepłe powietrze i porywisty wiatr. Niczego się nie bał,
nie słuchał też ostrzeżeń ojca. Przynosił wszystkim radość, spokój i nadzieję na lepsze dni.
Gdy Iskierka skończył siedem lat i poszedł do szkoły wojowników, smok znów
zaatakował. Oddziały pod dowództwem ojca chłopca wyruszyły pod siódmą górę, by
ostatecznie rozprawić się z bestią. Tego dnia Iskierka zniknął. Jego mama była przekonana, że
jej synek padł ofiarą mściwego gada.
Tymczasem Iskierka wyruszył na spotkanie smoka, wierząc, że uda mu się ochronić swój
lud. Okazało się, że optymizm i dobre serce chłopca były skuteczniejszą bronią w starciu
z wrogiem niż wszystkie miecze nocnych wojów. W grocie pod siódmą górą Iskierka spotkał
smoka i jego liczną rodzinę. Udało mu się porozmawiać z nimi i zrozumieć, że boją się ludzi
tak samo, jak nocny lud obawia się smoków. Iskierka namówił smoki na wyprawę do ludzkiej
osady i przedstawił je swoim braciom.
Od tego dnia zapanował pokój między ludźmi i smokami, a lud Iskierki mógł wyjść
z ukrycia i żyć w świetle dnia.
Jan Kochanowski, kl. IIc

Za siódmą górą
W dalekiej krainie za siódmą górą mieszkał
ogromny, czerwony smok. Potwór ten był strażnikiem
tajemniczej bramy. Wrota otwierały się tylko wtedy,
gdy smok nie znał odpowiedzi na zagadkę
wypowiedzianą przez podróżnika.
Pewnego dnia do bramy zbliżył się pan z długą
szarą brodą. Smok, gdy zobaczył przybysza,
pomyślał, że znów czeka go zwycięstwo. Tajemniczy
człowiek zadał matematyczną zagadkę strażnikowi
bramy. Czerwony potwór bardzo długo myślał, jednak
odpowiedź nie przychodziła mu do głowy. Smok
zmuszony był podnieść bramę. Gdy to nastąpiło, oczom podróżnika ukazał się…
Zadzwonił budzik i do pokoju weszła mama. Zrozumiałem, że był to piękny sen, a ja
zaraz muszę pójść do szkoły.
Aleksander Polkowski, kl. IIc
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Nasze ulubione zabawki
Mój pluszak Kami
Kami jest pluszowym kameleonem. Dostałem go od rodziców.
Pluszak jest niewielki i mieści się w mojej dłoni. Ma duże okrągłe oczy, cztery łapki
i długi, zawinięty ogonek. Jego głowa jest koloru zielonego, a brzuszek żółtego. Cały tułów
mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Uszyto go z mięciutkiego pluszu. Uśmiechnięty
pyszczek zawsze sprawia, że mam dobry humor.
Bardzo lubię Kamiego. Jest też ulubioną przytulanką mojej młodszej siostry Poli.
Eryk Męczkowski, kl. IIf

rys. Liwia Litwińczyk, kl. IIc

rys. Tosia Pisalska, kl. IIc

rys. Julia Bagińska, kl. IIc

Mój łoś
To jest łoś. Ma na imię Baz. Dostałem go od mamy.
Jest to średniej wielkości, mięciutki pluszak. Ma duże, okrągłe oczy, poroże i grzywkę.
Na łapkach ma czerwone rękawiczki, a na nóżkach - białe buciki. Na uszach ma słuchawki,
które sprawiają że wygląda zabawnie. Uszyto go z ciemnobrązowego zamszu.
Baz bardzo mi się podoba. Jest moją ulubioną zabawką.
Szymon Sobczyński, kl. IIf

Piłka nożna
Moją ulubioną zabawką jest piłka nożna. Dostałem ją od wujka na urodziny.
Swoim kształtem przypomina kulę. Zdobią ją biało-czarne łatki. Jest zrobiona ze skóry.
Wokół ma mocne szwy, aby podczas gry się nie przebiła. Zawsze jest twarda, ma w sobie
dużo powietrza. Gdy mam wolny czas gram nią z kolegami na dworze.
Piłka jest mi bardzo bliska. Sprawia dużo radości. Dzięki niej rozwijam swoje
zainteresowania sportowe.
Bartosz Obrycki, kl. IIf

Samochód sportowy
To jest samochód Maksa. Jest to auto sportowe. Chłopiec wygrał go w konkursie Lego.
Samochód jest średniej wielkości. Ma otwierany dach oraz duży, dobrze widoczny silnik
z sześcioma żółtymi tłokami. Posiada cztery niewielkie koła i tylny napęd. Karoseria jest
koloru niebieskiego. Na drzwiach są płomienie ognia oraz czarne napisy. Sześć rur
wydechowych po obu stronach silnika nadaje autu wyjątkowy, sportowy charakter.
Samochód sportowy bardzo podoba się wszystkim. Jest ulubioną zabawką Maksa.
Maks Skrodzki, kl. IIf
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Święto Niepodległości
12 listopada o godzinie 9.00 w stołówce szkolnej odbył się apel z okazji Święta
Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Następnie zaśpiewaliśmy
hymn Polski. Później narratorzy kilka minut opowiadali o tym święcie i dowiedzieliśmy się,
że Polska była pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Nasz kraj odzyskał wolność w 1918 roku
po 123 latach niewoli. Chór pod kierunkiem pani Agaty Durzyńskiej śpiewał pieśni
patriotyczne. Dzieci recytowały wiersze o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a wszyscy
uważnie słuchali. Przedstawienie opowiadało o tym, jak Polska odzyskała niepodległość i że
ludzie musieli żyć pod władzą innych państw. Jednym z elementów inscenizacji była krótka
scenka - dialog mężczyzn z kosami, którzy cieszyli się niepodległością Polski.
Apel zakończył się wielkimi brawami dla artystów i nauczycieli, którzy przygotowali
przedstawienie. Potem odprowadzony został sztandar. Na zakończenie zabrał głos pan
dyrektor Leszek Sobociński i podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
części artystycznej. Bardzo podobały się nam występy naszych koleżanek i kolegów. Według
nas przedstawienie było ciekawe i pouczające.
Paweł Nowicki, Natalia Papież, Kacper Raszkiewicz, Dominika Serafin, Hubert Sierzputowski, Paweł
Wierzbowski, Zofia Zdancewicz, kl. Vf

Ślubowanie klas I
29. 10. 2015 r. odbyło się pasowanie
pierwszaków na uczniów. Wspólnie z moimi
koleżankami wyprowadzałyśmy dzieci do pasowania
na środek sali oraz brałyśmy udział w części
artystycznej.
Na początku uroczystości wszyscy powitaliśmy
przybyłych
gości
i
wysłuchaliśmy
wielu
przemówień. Potem nastąpił malutki konkursik,
w którym sprawdzono, czy pierwszoklasiści są
gotowi na zostanie
uczniami. Po chwili
dzieci ślubowały, że
będą starały się
godnie
reprezentować
szkołę i dobrze się
uczyć. W końcu
nadszedł
moment
pasowania.
Pan
dyrektor przykładał do ich ramienia ogromny ołówek,
a wybrani goście wręczali im dyplomy. Następnie odbyło się
przedstawienie bardzo podobne do tego, które ja oglądałam w
pierwszej klasie. Potem małe dziewczynki pięknie zatańczyły
w rytm szkolnej piosenki. Klasa mojej wychowawczyni z klas
I- III zrobiła sobie ze mną i z moimi koleżankami pamiątkowe
zdjęcie. Następnie wszyscy wyruszyliśmy do sal na poczęstunek.
Ten dzień był wspaniały. Mogłam sobie przypomnieć czasy mojego dzieciństwa.
Julia Jaskółka, kl. Ve
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Muzyczna bajka
W czwartek 10 grudnia 2015 r. wybraliśmy się całą klasą do sali koncertowej Filharmonii
Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.
Kiedy zajęliśmy miejsca na widowni, na scenie pojawiła się pani Beata Antoniuk - narrator
w spektaklu pt. „Bajka muzyczna o małym krawczyku”. Przedstawiła nam dyrygenta i muzyków.
Następnie zaprezentowała instrumenty naśladujące różne dźwięki. Po chwili zaczęła czytać bajkę.
Opowiadała ona o przygodach chłopca, który uważał, że jest bardzo odważny, ponieważ pokonał
siedem much. Między kolejnymi historiami mieliśmy okazję słuchać pięknego podkładu muzycznego
w wykonaniu orkiestry. Najbardziej przypadła mi do gustu gra na kotłach.
Po przedstawieniu spotkała nas niespodzianka. Na scenę wszedł Święty Mikołaj. Niektórzy z nas
odpowiadali na zadane przez niego pytania. W nagrodę otrzymali drobne upominki. Dla wszystkich
obecnych dzieci Mikołaj miał przygotowane słodycze.
Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do szkoły. Chciałabym, aby takie wyjścia organizowane
były jak najczęściej.
Natalia Papież, kl. Vf

Konkurs wiedzy o Adamie Mickiewiczu
W Szkole Podstawowej nr 7 odbył się 15.12.2015 roku
VII Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu.
Uroczystość rozpoczęła się krótkim powitaniem laureatów
oraz zaproszonych gości przez panią dyrektor. Następnie
uczniowie udali się do sal, gdzie przez 45 minut pisali test
zawierający czterdzieści
pytań dotyczących życia
i twórczości
Adama
Mickiewicza, a rodzice
i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez
uczniów SP7. Po zakończeniu testu nastąpiła przerwa, podczas
której można było coś zjeść w oczekiwaniu na werdykt jury. Po
pełnej napięcia i wyczekiwania przerwie ogłoszono wyniki:
trzecie miejsce zajął chłopiec ze Szkoły Podstawowej nr 4,
drugie miejsce Alicja Kneć, a pierwsze Gabrysia Wawrzyniak –
obie z naszej szkoły.
Laureaci zostali nagrodzeni upominkami, a pozostali uczestnicy otrzymali torby ze słodyczami.
Zwyciężczynie cieszyły się nie tylko z nagród, ale również ze zdobycia wiedzy o życiu i twórczości
polskiego wieszcza.
Małgorzata Gałka, kl. VIe

Ciekawy koncert w szkole
Kolejny koncert z cyklu „Spotkania z muzyką” odbył się w naszej szkole 16 grudnia. Wyjątkowo,
zamiast muzyków z Filharmonii Narodowej, gościł u nas zespół Klezmafour. Tytuł występu –
„Sztukmistrze z Lublina” nawiązywał do książki Isaaca Bashevisa Singera, która opowiada
o żydowskim magiku z Lublina, dlatego artyści wykonywali żydowską muzykę tradycyjną.
W skład grupy wchodziło pięć osób. Grały one na skrzypcach akustycznych, kontrabasie
elektrycznym, perkusji, klarnecie i akordeonie. Oprócz utworów pochodzących z dawnych czasów,
takich jak „Nigun” czy „Hava nagila” można było usłyszeć własne kompozycje zespołu. Najbardziej
spodobał mi się utwór pod tytułem „Przystanek Lublin - Przystanek Białystok”. Melodia ta posiadała
budowę typową dla ludowej muzyki żydowskiej. Rozpoczęły ją rzewne brzmienia, lecz po chwili
kompozycja była szybka i żywiołowa, a muzycy pokazali prawdziwy kunszt gry na instrumentach.
Utwór pozwalał poczuć słuchaczowi klimat przedwojennych wielokulturowych miast.
Koncert bardzo mi się podobał i cieszę się, że mogłem go wysłuchać. Mam nadzieję na więcej
występów prezentujących nam różne oblicza muzyki.
Edgar Bagiński, kl. Ve
10 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Mikołajkowy koncert rozmaitości
Tegoroczny Koncert Mikołajkowy zorganizowany przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży odbył się w auli
Szkół Katolickich 7 grudnia. Uczestniczyłam w nim
z przyjemnością.
Występy rozpoczęły pary taneczne z Klubu Tańca
Towarzyskiego AKAT. Następnie podziwialiśmy dzieci
w strojach ludowych, które wykonały tańce regionalne. Potem z głośników rozbrzmiała
muzyka country, a na scenie pojawili się tancerze przebrani za kowbojów. Wśród nich były
osoby niepełnosprawne. Oprócz tancerzy na scenie prezentowali się młodzi wokaliści, którzy
swoimi piosenkami wprowadzili nas w świąteczny nastrój. Na zakończenie była
niespodzianka – przyszedł Święty Mikołaj. Ucieszyłam się, ponieważ wzięłam udział
w konkursie i dostałam od niego czekoladkę.
Bardzo podobał mi się ten koncert. Szkoda, że mikołajki są tylko raz w roku.
Julia Bagińska, kl. IIc

Jasełka w PG 2
We wtorek, 22 grudnia 2015 r. całą klasą wyruszyliśmy na przedstawienie jasełkowe do
Publicznego Gimnazjum nr 2, które mieści się obok naszej szkoły.
Na wstępie serdecznie przywitali nas pracownicy szkoły, a następnie prowadzący
spektakl: Iza i Mateusz. W czasie przedstawienia za sprawą aktorów przenieśliśmy się
w czasie, aż do narodzin Jezusa. Wehikułem czasu zabrali nas do miasteczka Betlejem.
Spotkaliśmy tam Maryję i Józefa, którzy zajęci byli poszukiwaniem jakiegoś schronienia,
ponieważ zbliżał się czas rozwiązania. Jezusek przyszedł na świat w bardzo ubogich
warunkach. Wprowadziło to spore zamieszanie, ponieważ wszyscy chcieli go zobaczyć. Jako
pierwsi pojawili się pastuszkowie oraz aniołowie, a niedługo potem przybyli Trzej Królowie,
aby złożyć dary Maleńkiemu.
Przez cały czas trwania jasełek występował chórek, który stwarzał podniosły nastrój, a na
koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali kolędy.
Jasełka bardzo mi się podobały. Wprowadziły nas dużymi krokami w klimat świąt,
a w mojej pamięci przywołały lata przedszkolne, w których to ja sama brałam udział
w jasełkowym przedstawieniu. Wielki ukłon dla uczniów, którzy zajęli się organizacją całego
spotkania.
Nina Gadzińska, kl. VIe

Apel bożonarodzeniowy
Uroczystość z okazji Bożego Narodzenia odbyła
się w naszej szkolnej stołówce 22.12.2015 roku.
Występ rozpoczął się od kolędy „Lulajże Jezuniu”
zagranej na dzwonkach. Po niej chór zaśpiewał pieśń
„W lesie pod śniegiem”, a następnie obejrzeliśmy
przedstawienie, ukazujące walkę dobra ze złem.
Bohaterami inscenizacji były anioły i diabły. Diabły nie chciały dopuścić do narodzin Jezusa,
więc zabrały jego kołyskę. Na szczęście aniołki odnalazły ją, przekonały też swych
przeciwników do czynienia dobra. Wtedy diabły stały się dobre
i wszystko skończyło się szczęśliwie.
Po przedstawieniu śpiewaliśmy kolędy i życzyliśmy sobie wesołych
świąt, dostaliśmy też opłatki, którymi później mieliśmy się podzielić
w klasach.
Kinga Grabowska, Weronika Kalinowska, kl. Vf
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Czytać,

ale

co?

Joanna Chmielewska Nawiedzony dom
Książka ta opowiada o przygodach Janeczki i Pawełka oraz ich dzielnego i
wiernego psa Chabra. Wraz z rodziną przeprowadzają się do domu, który pan
Chabrowicz otrzymał w spadku. Lecz dom skrywa tajemnicę… Jaką? Dowiecie
się po przeczytaniu książki.
Nina Gadzińska, kl. VIe

Joanna Papuzińska Asiunia
Dzięki tej książce, której akcja dzieje się w czasie drugiej wojny
światowej, zrozumiałam wiele rzeczy, na które wcześniej nie zwracałam
uwagi. Wówczas życie było zupełnie inne. Mała pięcioletnia Asiunia tuż po
swoich urodzinach musiała uporać się z wszelkimi trudnościami, które
stawiała przed nią znienawidzona wojna. Dla takiej dziewczynki jak Asia
wojenne przeżycia i strata mamy musiały być wielkim wstrząsem. Dzięki
książce dowiedziałam się, że nie każdy może mieć wspaniałe życie, co nie
oznacza, że jest gorszy.
Gabriela Wawrzyniak, kl. Vc
Elizsabeth Zöller Teraz twoja kolej

Książka składa się z kilku opowieści, w których zostały ukazane sytuacje związane z
przemocą. Poucza również, jak się w takich chwilach zachowywać. Dzięki tej książce
postanowiłam sobie, że zawsze będę stawać w obronie słabszych.
Gabriela Wawrzyniak, kl. Vc

Rozrywka
Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zimowy u niedźwiedzia.
2. Obecna pora roku.
3. Chętnie lepisz z niego bałwana.
4. Zimą nosisz go na szyi.
5. Jeździsz po nim na łyżwach.
Łukasz Nowakowski, kl. VIc
Szymon Dębski, kl. IIc
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