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W świątecznym nastroju
Działalność koła PCK
Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Czytać, ale co?
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Chwila z Patronem
Jan Paweł II
Kochany Janie Pawle II,
Poczyniłeś dla świata wielkie zasługi.
Byłeś naszym Papieżem, Papieżem Polakiem,
Wzorem doskonałości, drogowskazem, znakiem.
Byłeś przykładem dla wszystkich ludzi,
Pragnąłeś w nas miłość do innych rozbudzić.
Dziękujemy Ci za to, kim byłeś i jaki byłeś,
A przede wszystkim za to, że ludzkie serca odmieniłeś.
Szymon Sobczyński, kl. IIIf (wiersz i rysunek)

Spotkanie wigilijne klasy IIIc
W dniu 16 grudnia 2016 r. uczniowie naszej klasy wraz z panią wychowawczynią Lidią
Obiedzińską zorganizowali spotkanie wigilijne i zaprosili na nie rodziców.
Pani Lidia powitała zgromadzonych gości. Następnie zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas
przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, które przeplataliśmy wspólnym śpiewem kolęd,
pastorałek i świątecznych piosenek.
Po występie wszyscy zgromadzeni dzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie świąteczne
życzenia.
Potem rodzice zaprosili wszystkich na wspólny
posiłek. Na wigilijnym, pięknie przystrojonym stole,
nie zabrakło pierogów z kapustą i grzybami,
krokietów, smażonej ryby, śledzi, ryby po grecku,
postnej kapusty i klusek z makiem, a także
makowców, pierników i kompotu z suszonych
owoców. Wszystkie dania smakowały przepysznie.
Spotkanie było bardzo miłe i serdeczne. Najprzyjemniej wspominam wspólne kolędowanie.
Jan Kochanowski, kl. IIIc
Wigilia klasowa
16 grudnia 2016 roku z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia w naszej klasie odbyła się
wigilia przygotowana przez p. Barbarę Nowakowską
i p. Bogusławę Chełstowską.
Na początku było przedstawienie z udziałem
dzieci. Śpiewaliśmy kolędy, piosenki świąteczne oraz
recytowaliśmy wiersze. Po występie wręczyliśmy
rodzicom bombki i laurki świąteczne. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie
życzenia. Pod koniec był słodki poczęstunek.
W miłej atmosferze i świątecznym nastroju pożegnaliśmy się i wróciliśmy do swoich domów.
Wszystkim podobało się to spotkanie.
Adam Kowalski, kl. IIIf
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Rymowanki o kolędnikach
Wakacyjne wspomnienia

Gdy kolędnicy do domu pukają,
to dobrą nowinę domownikom ogłaszają.

Gdy orszak kolędników do domu przychodzi,
nowy rok w pomyślność i szczęście obrodzi.

Aleksander Polkowski, kl. IIIc

Antonina Pisalska, kl. IIIc

Turoń do domu wpada,
Za nim kolędników gromada.
Gwiazda jasno świeci,
Zdziwione miny mają dzieci.
Już razem kolędy wyśpiewują,
Starą tradycję podtrzymują.

Turoń
Dziki turoń sobie chodzi
i nikomu nic nie szkodzi.
Czasem strasznie kłapie paszczą,
ludzie cieszą się i klaszczą.
Tylko diabeł krzyczy z boku:
-„Weź ty, turoń, się uspokój”.

Liwia Litwińczyk, kl. IIIc

Szymon Dębski, kl. IIIc

Z kolędą na ustach,
W corocznych zapustach
Idzie orszak kolędników Przystrojonych zapustników.

Idą przez śniegi i mrozy,
niosąc Turonia wesoło.
Gwiazdka im jasno przyświeca,
głoszą kolędę wokoło.

Julia Bagińska, kl. IIIc

Jan Kochanowski, kl. IIIc

Kolędnicy
Kolędnicy kolędują, pastorałki wyśpiewują,
Piękne stroje wszyscy mają,
Do zabawy zapraszają.
Diabeł rogi ma czerwone i widełki zaostrzone,
Turoń paszczą groźnie klapie,
Pewnie kogoś zaraz złapie,
Anioł skrzydła piękne nosi
I do tańca chętnie prosi.
Król w koronie dumnie stoi
I niczego się nie boi.
Roksana Dudzińska, kl. IIIc

Bombka
Przedmiotem opisu jest bombka, którą moja mama dostała w prezencie od
swoich uczniów.
Jest okrągła, gładka, duża. Jej średnica ma około 15 cm. Wykonano ją ze
szkła i ozdobiono pięknymi malowidłami przedstawiającymi zimowy pejzaż.
Widać tu dom i wysokie, ośnieżone drzewa. Śnieg ozdobiono srebrnym brokatem.
Bombka ta bardzo mi się podoba. Jest wspaniałą dekoracją świątecznego stołu.
Szymon Sobczyński, kl. IIIf

Świąteczna ozdoba
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w klasie
robiliśmy bombki.
Moja bombka jest nieduża i kulista. Jest wykonana z cekinów
w kolorach złotym, srebrnym, zielonym oraz czerwonym. Bombka jest chropowata
i błyszcząca. Służy ona do ozdoby świątecznego drzewka.
Myślę, że moja bombka będzie piękną dekoracją choinki i spodoba się wszystkim.
Maksymilian Skrodzki, kl. IIIf
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Świąteczne nastroje
Fabryka św. Mikołaja
Daleko, daleko na biegunie północnym, w wielkim pałacu z tysiącem
pokoi, tysiącem warsztatów i tysiącem magazynów mieszka św. Mikołaj.
W jego zamku zadomowiły się krasnale, a w ogromnej stajni obok
hodowane są renifery św. Mikołaja.
Gdy pierwszego grudnia krasnal, który czuwa nad kalendarzem,
ogłasza pierwszy dzień właśnie tego miesiąca, zaczyna się ciężka praca.
Krasnale stajenni pielęgnują renifery. Szczotkują im zęby i sierść,
zmieniają posłanie i poją. Najtrudniej jest zadbać o dobre odżywianie Zuzanna Cieślik, kl. Ib
każdego ze zwierzaków. Rudolf, Gwiazdeczka i Zmarzlak jedzą trudne
do zdobycia na biegunie marchewki. Natomiast Biały, Śnieżynka i Humorek odżywiają się
wyłącznie paszą z liści eukaliptusa i pszenicą. Rozrabiaka, Docent i Profesorek muszą zjadać
kilogram cukru. Ta szczególna pielęgnacja trwa przez 24 dni, aż do Gwiazdki.
Krasnale listonosze w tym czasie też mają dużo pracy. Przynoszą miliardy listów od
dzieci z całego świata do wielkiej sali, gdzie Mikołaj siedzi w ogromnym fotelu, czyta listy
i sprawdza, czy dziecko było grzeczne. Szóstego grudnia, w mikołajki, święty posyła
krasnale, by porozdawały malutkie upominki wszystkim na świecie.
Tymczasem praca w fabryce jest ciężka i czasochłonna. Przy
maleńkich stoliczkach krasnale wykonują zabawki i inne rzeczy, o jakie
proszą dzieci, a każdy z nich specjalizuje się w czymś innym. Jedne
wykonują lalki, drugie formują plastikowe żołnierzyki, inne ciężko
pracują nad klockami „Lego”, kolejne szyją modne ubrania i torebki,
a niektóre programują smartfony i inne nowoczesne wynalazki. Nad
procesem wykonywania zabawek czuwa wielki krasnal Gienio. Pilnuje,
by nic się nie popsuło i sam kontroluje jakość wykonanego produktu.
Na końcu zabawki pakuje się do pudełek i zawija
Kaja Kurpiewska, Olek Cieślik,
kolorowymi papierami. Już rano, w wigilię Bożego
Alan Radgowski, kl. Ib
Narodzenia renifery zaprzęgane są do sań zapakowanych
licznymi workami z podarunkami. Wieczorem Mikołaj odlatuje z bieguna północnego, by
obdarować dzieci z całego świata.
Damian Pawlak, kl. VId

Świąteczna niespodzianka
Pewnej Wigilii obudziłam się wcześnie rano. Od razu wiedziałam, że ten dzień będzie
wspaniały…
Słońce świeciło, zimny śnieg leżał w ogródku, w domu nie było słychać nikogo.
Wstałam, umyłam się i ubrałam. W tym samym czasie, dziadkowie i mój brat obudzili się.
Przygotowaliśmy śniadanie i usiedliśmy do stołu. Wszyscy byli bardzo weseli. W pewnym
momencie nasze rozmowy przerwał dzwonek. To wujek z ciocią i moi kuzyni przyjechali
z Warszawy. Gdy już się rozpakowali, zaczęliśmy przygotowywać kolację. Mama lepiła
pierogi, babcia kończyła gotować barszcz, a ja i rodzeństwo poszliśmy przebrać się
w odświętne stroje. Później nakryliśmy do stołu i pomogliśmy nauczyć się najmłodszej
siostrze czytać fragment Ewangelii. Nagle usłyszeliśmy głos babci wołający nas do stołu.
Pachniało pięknie. Na stole stał karp, ciepłe kluski z makiem, słodki kompot z suszu, śledzie
i piernik. Po podzieleniu się opłatkiem i pysznej kolacji pobiegliśmy na górę. Po paru
minutach zawołała nas mama. Pod choinką leżało mnóstwo kolorowych prezentów. Okazało
się, że nie ma żadnego dla mnie. Jednak mój brat zauważył, że za drzewkiem przy ścianie
stoi duże zawiniątko. Wyciągnęłam je i zobaczyłam karteczkę z moim imieniem. Gdy
odwinęłam prezent z papieru, ujrzałam piękny rower.
Ta sytuacja nauczyła mnie tego, że warto być cierpliwym i nie poddawać się.
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Julia Kochanowska, kl. VId

Świąteczne nastroje
Świąteczna niespodzianka
Pewnego zimowego dnia obudziłam się i pobiegłam do dużego
pokoju, aby otworzyć prezenty. Mama zabroniła mi je ruszać. Kazała
poczekać na wszystkich gości.
Po południu wszyscy członkowie rodziny byli u nas w domu, a gdy
na niebie zabłysła pierwsza gwiazdka, cała rodzina zasiadła do stołu.
Kiedy każdy spróbował wszystkich potraw, zaczęliśmy rozpakowywać
prezenty. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyłam mój
upominek. Dostałam pieska, o którym zawsze marzyłam! Cały wieczór
widziałam lekko ruszające się pudełko, lecz myślałam, że to może rys. Oliwia Kosewicz, kl. IVe
jakaś zabawka się włączyła. Jednak nie. To był szczeniaczek rasy
labrador. Bardzo się cieszyłam. Nazwałam go Łapi. Zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi.
Teraz mój pupil ma cztery lata. Nie umiem sobie wyobrazić bez niego życia. Bardzo go
kocham.
Natalia Zuzga, kl. VId

Strach ma wielkie oczy
Dwa lata temu, w piękny zimowy poranek, wybrałam się na spacer do lasu z moimi
rodzicami i wujostwem. Spacerowaliśmy spokojnie, gdy nagle zauważyłam piękny
przebiśnieg. Podeszłam do niego i delikatnie dotknęłam lekko ośnieżonych płatków.
Wstałam, bo chciałam pochwalić się rodzinie znaleziskiem, ale nie zobaczyłam nikogo.
- Mamo! Tato! - zawołałam drżącym ze strachu głosem. W odpowiedzi usłyszałam jedynie
lodowatą ciszę.
Nagle usłyszałam strzał i przerażona odruchowo upadłam na śnieg. Z pobliskich krzaków
usłyszałam mruknięcie. Sparaliżowana strachem nawet nie podniosłam głowy. Zapadła
chwilowa cisza. Po chwili poczułam, że coś wącha moje stopy. Delikatnie przechyliłam
głowę i zobaczyłam małego wilka o rudo-brązowym kolorze sierści. Małe, paciorkowate oczy
wpatrywały się we mnie. To szczenię było straszne, a kiedy otworzyło paszczę, ujrzałam
szereg ostrych zębisk. Ledwo powstrzymałam krzyk, kiedy zwierzę złapało mnie za nogawkę
i próbowało odciągnąć gdzieś na bok. Powietrze po raz drugi przeszył huk wystrzału
i spłoszony wilk uciekł. Usłyszałam kroki i ujrzałam mężczyznę ze strzelbą w dłoni. Ubrany
był w wielką puchatą czapkę, gruby kożuch i ciężkie zimowe buty. Podał mi rękę i pomógł
wstać.
- Wszystko w porządku? - zapytał mężczyzna. - Jestem
leśniczym - dodał, widząc moje zdziwione spojrzenie.
- Zgubiłam się - odpowiedziałam.
Leśniczy uśmiechnął się tajemniczo i powiedział:
- Twoja rodzina czeka na ciebie w leśniczówce. Natalia?
- zapytał, a kiedy pokiwałam głową roześmiał się.
Okazało się, że rodzice, szukając mnie, wpadli na
leśniczego, który obiecał, że mnie znajdzie. Dodał
mamie i tacie, że w lesie jest za dużo lisów i mogę się
rys. Maja Przestrzelska, kl. IVe
ich przestraszyć. Od razu skojarzyłam fakty. Krwiożercza
bestia, która mnie zaatakowała nie była wilkiem, ale lisem. Rodzice i wujostwo bardzo
ucieszyli się, że leśniczy mnie znalazł.
Teraz moją przygodę wspominamy co roku w święta i zawsze się śmiejemy. Ta historia
nauczyła mnie, że w każdej sytuacji trzeba pilnować się rodziców. Wywnioskowałam też, że
strach nie zawsze jest dobry i trzeba na niego uważać.
Natalia Bieniek, kl. VId
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
II edycja konkursu plastyczno-muzycznego „Barwy Muzyki”
8 grudnia 2016r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury przy
Szkołach Katolickich w Łomży odbyło się uroczyste zakończenie II
edycji konkursu plastyczno-muzycznego „Barwy Muzyki”.
Organizatorem tego wydarzenia była Filharmonia Kameralna im.
Witolda Lutosławskiego w Łomży.
W konkursie brały udział dzieci z wielu szkół naszego miasta
i okolic. Zgłoszono 114 prac. Jury przyznało 3 równorzędne pierwsze
miejsca oraz nagrodę specjalną i 10 wyróżnień. Byłam
bardzo podekscytowana, ponieważ w tym konkursie
zajęłam pierwsze miejsce. Dzięki uprzejmości organizatorów, dyrekcji szkoły
oraz naszej wychowawczyni pani Lidii Obiedzińskiej moja klasa mogła
towarzyszyć mi podczas wręczenia nagród. Uroczystość otworzył Jan Miłosz
Zarzycki - dyrygent Orkiestry Filharmonii Kameralnej. Zapowiedział
przewodniczącego jury pana Henryka Gałę, który po krótkim przemówieniu
odczytał nazwiska zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych. Otrzymaliśmy
gratulacje i nagrody oraz gromkie brawa. Następnie wysłuchaliśmy baśni pt. „Peer Gynt”.
Swoim wspaniałym głosem przedstawił nam ją znany aktor Wojciech Wysocki, a ilustrację
stanowiła muzyka Edwarda Griega w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Kameralnej pod
batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. Mogliśmy również podziwiać rysunki wykonane przez
uczniów Liceum Plastycznego w Łomży, które ukazywały postaci i wydarzenia występujące
w baśni. Wyświetlano je w formie slajdów na dużym ekranie.
Po zakończeniu koncertu na sali pojawił się Mikołaj. Przyniósł nam mnóstwo cukierków.
Byliśmy bardzo szczęśliwi. Szczególnie ja, ponieważ swoją radością mogłam dzielić się
z bliskimi oraz panią wychowawczynią, a także z koleżankami i kolegami z klasy. To był
niezapomniany dzień.
Antonina Pisalska, kl. IIIc

I miejsce zajęła Antonina Pisalska z kl. IIIc
Tytuł pracy: Muzyczne opowieści. Inspiracja muzyczna:
J. Bielecki Koncert na dwa flety cz. II.
Praca powstała pod kierunkiem p. Agnieszki Korbel i p. Moniki
Góralczyk.

Zagadki muzyczne
Jaki to instrument?
Ma trzy nogi – nie do biegania,
klawisze – nie do pisania,
pedały – nie do gazu,
gdy zagra, poznasz go od razu.
Gabriela Wierzbicka, kl. IIIc

Na lewym ramieniu opierane,
podbródkiem podtrzymywane.
Cztery strojne struny mają,
lecz bez smyczka nie zagrają.
Bach, Vivaldi je kochali,
pięknie na nich wygrywali.
Roksana Dudzińska, kl. IIIc
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Siedzisz przy nim,
choć to nie jest stół.
Ma klawiaturę,
choć to nie jest komputer.
Filip Chełstowski, kl. IIIc

Może brązowy, a może czarny byś chciał.
Fryderyk Chopin także na nim grał.
Gdy palce przebiegną po klawiaturze,
muzyka serca unosi się ku górze.
Oliwia Kurpiewska, kl. IIIc

Forte – głośno, piano – cicho,
na trzech nogach stoi.
Choć ma dużo białych zębów,
nikt się go nie boi.
Antonina Pisalska, kl. IIIc

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Warsztaty plastyczne „Magiczne Inspiracje”
My, uczniowie klasy IIIe, bardzo lubimy
uczestniczyć w warsztatach plastycznych „Magiczne
Inspiracje” prowadzonych przez panią Monikę
Góralczyk.
W czasie zajęć poznaliśmy nowe techniki
plastyczne: scrapbooking, haft matematyczny i wiele
innych. Do tej pory wykonaliśmy wiele ciekawych
prac:
bożonarodzeniowe
i okazjonalne
pocztówki,
zawieszki i ozdoby na choinkę,
świeczniki z masy solnej,
bombki. Nasza praca została doceniona przez pana dyrektora Leszka
Sobocińskiego, który poprosił nas o wykonanie pocztówek
świątecznych. Zostały one wysłane do przyjaciół naszej szkoły.
Zajęcia bardzo nam się podobały. Dzięki nim zdobyliśmy wiele
ciekawych umiejętności, które z pewnością nam się przydadzą. Wiemy
już, jak kreatywnie i twórczo spędzać czas wolny od nauki.
Zuzanna Modzelewska, Łucja Kornelia Olender, kl. IIIe

Turniej Mikołajkowy
06.12.2016r.w naszej szkole odbył
się Turniej Mikołajkowy.
W pięciu konkurencjach sportowych zmagali się
uczniowie klas trzecich. Do każdej z nich zostali wybrani
uczniowie z poszczególnych klas. Była konkurencja
z rozkładaniem i chowaniem prezentów, kozłowanie piłki,
rzut do celu, a także skoki na skakance. Najwięcej emocji
wzbudziła konkurencja, w której brali udział rodzice. Turniej mikołajkowy wygrała klasa
IIIg, ale przegranych nie było, gdyż wszyscy doskonale się bawili. Na zakończenie pięknie
zaśpiewała uczennica naszej szkoły i odwiedził nas święty Mikołaj. Wszystkim wręczył
drobne upominki.
Sądzę, że turniej sprawił uczniom wiele radości. Z uśmiechem będziemy go długo
wspominać.
Bartosz Obrycki, kl. IIIf

Turniej Sportowy Klas Trzecich bardzo mi się
podobał. Konkurencje były ciekawe i zajmujące.
W dwóch z nich brałem udział. Bardzo dobrze się
bawiłem. Jestem dumny, że moja klasa zajęła
IV miejsce”.
Kacper Cekała, kl. IIIe

Turniej Sportowy Klas Trzecich bardzo mi się
podobał, a najbardziej konkurencja z rodzicami
i wykładanie prezentów do kółek ringo. Przed
zawodami trochę się denerwowałam, gdyż chciałam
dać z siebie jak najwięcej. Na szczęście dobrze poradziłam sobie z zadaniami. Uważam, że
takie zawody powinny być organizowane jak najczęściej.
Olivia Roxane Makowska, kl. IIIe
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Działalność Samorządu Uczniowskiego w I semestrze
Ostanie miesiące były dla Samorządu Uczniowskiego bardzo pracowite. Aktywnie
uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach organizowanych w naszej szkole. Jako jedna
z osób działających w SU chciałabym w skrócie przedstawić Wam najważniejsze wybrane
wydarzenia.
W listopadzie miała miejsce akcja charytatywna, w której nasza
szkoła bierze aktywny udział już od kilku lat. Po raz kolejny zebraliśmy
ogromną ilość karmy i akcesoriów typu miski, zabawki itp. dla
bezdomnych zwierząt. Wszystko to trafiło później do bezpańskich
czworonogów z łomżyńskiego schroniska ,,Arka”.
Dnia 11.01 odbyła się dyskoteka noworoczna, w której
zorganizowaniu braliśmy czynny udział. Wielu uczniów przyszło
w maskach karnawałowych. Przygotowaliśmy muzykę, a trzy osoby
nadzorowały charytatywną zbiórkę przyborów dla dzieci
przebywających w łomżyńskim szpitalu. Muszę podkreślić, że dzięki
szczodrości wszystkich uczniów zebraliśmy bardzo dużo kredek,
Galeria prac kl. IV-VI
mazaków, zeszytów, kolorowanek i innych materiałów papierniczych.
W czasie zabawy pilnowaliśmy również porządku, sprawdzaliśmy, czy nikt nie chodzi bez
celu po terenie szkoły i czy żaden uczeń nie spędza dyskoteki w szatni.
W dniach 10-11.01.2017 w naszej szkole odbył się etap rejonowy Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego i matematyki. Przed konkursami
przedstawiciele samorządu uczniowskiego witali gości i wskazywali drogę do klas, w których
odbywały się konkursy.
W chwili obecnej przygotowujemy się do przeprowadzenia akcji ,,Bezpieczne ferie”. Jej
celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z beztroską zabawą podczas

przerwy zimowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania prezentacji multimedialnej, którą
mamy zamiar pokazać w piątek przed feriami na długiej przerwie obiadowej.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom pomagającym w zorganizowaniu wyżej
przedstawionych akcji.
Natalia Bieniek, kl. VId

Przedświąteczna wizyta
21 grudnia złożyliśmy wizytę łomżyńskim
seniorom. Przygotowaliśmy krótki występ artystyczny
oraz papierowe, własnoręcznie wykonane mikołaje.
Zagraliśmy im też na instrumentach perkusyjnych.
Wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Wszyscy byliśmy
bardzo wzruszeni, widząc radość w oczach widzów.
To był magiczny czas.
Uczniowie Ib
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Wolontariat w szkole – szkolne koło PCK
Chęć niesienia pomocy innym i potrzeba zaangażowania się w sprawy drugiego
człowieka spowodowały, że dwudziestu uczniów z klas 4-6 zaangażowało się w działalność
szkolnego koła PCK, gdy we wrześniu 2016 roku wznowiono jego działalność.
Od samego początku członkowie koła prężnie zabrali się do pracy i w efekcie we
wrześniu zorganizowali warsztaty dla klas 4-6 pt. ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej’’. Akcja cieszyła się ogromną popularnością. Widać było, że uczniowie
potrzebują tego typu działań. Ratowanie życia i zdrowia jest obowiązkiem każdego
człowieka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Kolejna akcja podjęta przez nasze koło
miała na celu zachęcić uczniów do dbałości o środowisko i odbywała się pod hasłem
,,Sprzątanie świata”. Uczestnicy porządkowali
teren wokół szkoły. Wrzesień przyniósł także
początek nowej inicjatywy pt. ,,Nakręć się na
pomaganie”. Głównym jej celem jest całoroczna
zbiórka na rzecz hospicjum i dzieci z autyzmem.
W październiku szkolne koło PCK
zorganizowało akcję ,,Podziel się kanapką”
w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem.
W trosce o dbałość higieny jamy ustnej podjęto
akcję fluoryzacji zębów. W ramach tej inicjatywy
odbył się także konkurs plastyczny pt. ,,Życie bez
próchnicy”. Podjęte działania miały na celu
rys. Wiktoria Śmiarowska, kl. IVc
uświadomienie dzieciom, jak ważna jest
dbałość o stan uzębienia.
W listopadzie nasze koło zorganizowało
kolejne wartościowe akcje. Jedna z nich
dotyczyła
uświadomienia
szkodliwości
palenia
papierosów.
Została
ona
przeprowadzona
na
godzinach
wychowawczych. Tworzone przez uczniów
plakaty miały zwiększyć świadomość na temat
zagrożeń wynikających z palenia papierosów.
Kolejne działanie miało na celu zachęcić do
działalności w wolontariacie przez zbiórkę
rys. Dominika Serafin, Klaudia Piechocińska,
książek dla dzieci z domu dziecka.
Ola Żebrowska, Julia Jodłowska, kl. VIf
Świąteczny nastrój grudnia przyniósł ze
sobą kolejne ciekawe i ważne akcje podjęte przez członków szkolnego koła PCK. W tym
okresie zorganizowano między innymi konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną oraz
przeprowadzono zbiórkę zabawek, gier i puzzli dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia,
a kl. IVc
przygotowała „Szlachetną
paczkę”.
Uczniowie
zaangażowani
w działalność szkolnego koła PCK nie
spoczywają na laurach, ale już planują
kolejne działania. Jeśli chcesz znaleźć się
w tym szlachetnym gronie, bez wahania
dołącz do PCK.
Alicja Przeździecka, kl. VIe
STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 9

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Wycieczka do Sejmu
W piątek 25 listopada 2016 roku o godzinie 7.30 wyjechaliśmy spod szkoły na wycieczkę
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na miejsce docelowe, czyli na
ulicę Wiejską w Warszawie, dotarliśmy
około godziny 10.45. Po odbyciu
formalności
oraz
kontroli
bezpieczeństwa weszliśmy do budynku
parlamentu. W holu czekała na nas pani
przewodnik. Od tej chwili byliśmy pod
jej opieką. Na początku pokazała nam
makietę budynków Sejmu i Senatu oraz
omówiła ich rozmieszczenie. Następnie
udaliśmy się na galerię Sali Posiedzeń
Sejmu. Tam dołączył do nas senator
Grzegorz Napieralski. Opowiedział nam o funkcjonowaniu parlamentu oraz o pracy posłów
i senatorów. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć udaliśmy się do budynku Senatu, tam również
wykonaliśmy fotografię całej naszej grupy. W trakcie dalszego zwiedzania przechodziliśmy
kolejno przez sejmowe korytarze, które doprowadziły nas pod tablice upamiętniające
parlamentarzystów poległych w czasie II wojny światowej oraz ofiary katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem. W następnej kolejności obejrzeliśmy Salę Kolumnową, która wykorzystywana
jest na posiedzenia komisji sejmowych. Moim zdaniem na szczególną uwagę w wystroju tego
pomieszczenia zasługują kryształowe kandelabry. Po opuszczeniu sali pożegnaliśmy senatora,
który nam do tej pory towarzyszył. W drodze do wyjścia widzieliśmy także gablotę z laskami
marszałkowskimi oraz dawne fotele Marszałka Sejmu. Po opuszczeniu budynku parlamentu
poszliśmy do swoich busów, aby pojechać do restauracji McDonald s. Po zjedzeniu posiłku
i chwili zabawy udaliśmy się w drogę powrotną do Łomży. Na miejsce dojechaliśmy około
godziny 15.40.
Uważam, że wyjazd do Sejmu był bardzo interesujący i pouczający.
Szymon Dębski, kl. IIIc

Oglądać, ale co?
W czasie zajęć edukacji filmowej obejrzałam film „Król złodziei”. Był on bardzo
ciekawy, bo zawierał wątki przygodowe i fantastyczne, które uwielbiam.
Opowiadał o braciach, którym mama zmarła. Darzyli się oni wielką miłością
i życzliwością. Mieli zostać rozdzieleni, bo ciocia nie chciała wziąć do swojego domu dwóch
chłopców, oni jednak pragnęli być razem. Starszy- Prosper zabrał od krewnej młodszego
Boba i uciekli razem do Wenecji. Wtedy ciotka wraz z wujem wynajęli agenta, aby go szukał.
Bracia na swej drodze spotykają króla złodziei, który zabiera ich do starego kina „Stella”.
Poznają tam wielu wspaniałych przyjaciół i wspólnie przeżywają niezwykłe przygody.
Najbardziej podobały mi się elementy fantastyczne, np. magiczna karuzela. Gdy się na
nią weszło, można było przemienić się z dziecka w osobę dorosłą lub odwrotnie. Zaciekawiły
mnie też sceny, w których młodszy z braci widział w mieście ruszające się postacie z karuzeli.
Moją uwagę zwróciło również piękne miasto – Wenecja, w którym rozgrywa się akcja.
Chętnie obejrzałabym ten film jeszcze raz.
Kamila Dymek, Hanna Jadczak, Julita Święszkowska, kl. VIf
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Czytać, ale co?
Mira Jaworczakowa Oto jest Kasia
Główną bohaterką książki Miry Jaworczakowej jest
dziewczynka o imieniu Kasia.
Dziewczynka ma 8 lat, okrągłą, rumianą buzię oraz ciemne
oczy. Jej nos jest zadarty, a włosy proste i gładko uczesane. Kasia
ubrana jest w kraciastą spódniczkę i granatowy sweter, który
zrobiła dla niej mama. Jest ona dobrą uczennicą, zawsze chce być
pierwsza i mieć dobre oceny. Kasia jest najmłodsza w domu
i rozpieszczana przez rodziców. Gdy na świat przychodzi jej
młodsza siostra, jest o nią zazdrosna. Bywa niemiła, kłótliwa
i niegrzeczna, czasami kapryśna i opryskliwa.
Kasia nie robi na mnie pozytywnego wrażenia, jednak
rozumiem ją, ponieważ gdy na świat przyszło moje młodsze
rodzeństwo, czułam się podobnie.
Ada Ponichtera, kl. IIIf (tekst i rysunek)

Wojciech Cejrowski „Gringo wśród dzikich plemion”
Książka Wojciecha Cejrowskiego to opowieść o tematyce podróżniczej. Zawiera około
200 stron niezależnych od siebie historii oraz anegdotek
(nierzadko bardzo śmiesznych) zaistniałych podczas podróży do
dzikich plemion. Każda z nich kończy się morałem, a zaczyna od
„Posłuchajcie…”
Książka jest napisana w taki sposób, jakby „wujek”
Cejrowski opowiadał nam - czytelnikom przy kominku
w domowym zaciszu, jakąś historię, a właściwie mnóstwo
historii. Są to opowieści o prawdziwych zdarzeniach z życia
Cejrowskiego, co zapewne ucieszy jego fanów, chcących go
bliżej poznać. Można się na przykład dowiedzieć, co według
autora oznacza „tupet zwykły” oraz „tupet jak taran”.
O rodzajach „tupetów” można przeczytać na marginesie w
uwagach od tłumacza. Po przeczytaniu całości czytelnik
dowiaduje się, że autor i tłumacz to ta sama osoba.
Pisarz lubi czasem zapomnieć o głównym wątku
i opowiedzieć o problemach na przykład z dostaniem wizy do
Hondurasu.
Osoba czytająca „Gringo…” po raz pierwszy może się czuć
nieco zagubiona z powodu tej niecodziennej formy, lecz po
dłuższym czytaniu zakocha się w niej na dobre. Powieść zadowoli zarówno osoby pragnące
wiedzy, jak i te, które chcą zwyczajnie się pośmiać. Sądzę, że jest to książka godna polecenia.
Kacper Żmuda, kl. VIe (tekst i rysunek)

René Goscinny i Jean-Jacques Sempé Nowe przygody Mikołajka
Jest to moja ulubiona książka. Składa się ona z krótkich historyjek, w których zostały
przedstawione zabawne perypetie głównego bohatera związane z różnymi sytuacjami
z codziennego życia.
Książka jest bardzo ciekawa, a lekturę uprzyjemniają prześmieszne ilustracje
zamieszczone przy opowiadaniach.
Zachęcam do jej przeczytania, ponieważ jest to lektura lekka i przyjemna.
Zofia Zdancewicz, kl. VIf
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Wykreślanka – ortogramy dla klasy II
Z diagramu wykreśl podane niżej wyrazy. Pamiętaj, że niektóre litery są wspólne dla
dwóch lub trzech słów. Powodzenia!
Pagórek, samochód, królewna, który, różne, ulica, uczeń, druga, lubię, długo, wujek, ludzie,
koleżanka, Żaneta, łyżka, duży, każdy, rzeka, morze, korytarz, zwierzęta, Grzegorz, talerz,
hałas, bohater, huśtawka, Hania, chłopiec, chmurzy się, chłodzi, chodnik, zajęcia, piękny,
będę, idę.
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Krzyżówka
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Tradycyjna zupa wigilijna.
2. Dzielimy się nim z biskimi.
3. Narodził się w nim Zbawiciel.
4. Syn Maryi.
5. Każdy dostaje je pod choinkę.
6. Matka Jezusa.
7. Ryba, którą jemy w Wigilię.
8. Drzewo stawiane w domu.
9. Świąteczne pieśni.
10. Świeci nad Betlejem.
11. …, Melchior, Baltazar.
12. Kładzie się je pod obrus.
13. Świąteczne ciastka.
14. Nabożeństwo o północy.
Aleksandra Bagińska, kl. VId
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