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Wiosenne nastroje
Las o świcie
Lubię rano z tatą wstać
i do lasu się wybrać.
Patrzeć, kiedy słońce wschodzi,
kiedy życie się rodzi.
Wtedy las się ze snu budzi,
gdy w pobliżu nie ma ludzi.
Ptaki śpiewem nas witają,
do spaceru zachęcają.
Często spotkam w lesie zwierza,
czasem łosia, czasem jeża,
czasem sarny na polanie,
bywa, że spotykam łanie.
Oświetlony rannym słońcem,
las się mieni barw tysiącem.
Cały wtedy świat ożywa,
jaka ja jestem szczęśliwa.
To, że moje oko młode,
widzi tak piękną przyrodę.
Chciałabym, by nasze lasy,
pozostały na wsze czasy.
Alicja Kneć kl. III c

Wielkanocne życzenia
Życzenia wielkanocne,
Zawsze są radosne,
A święto Zmartwychwstania,
Godne świętowania.
Więc życzę Ci, kolego,
Jajeczka smacznego,
Baranka bialutkiego,
Dyngusa mokrego,
W niedzielę pełno gości,
Dni pełnych miłości,
Smakołyków w koszyku,
Pisanek bez liku.

rys. Małgorzata Gałka, kl. VI e

Aleksandra Borawska, kl. VI c

Wiosna
Jeszcze niedawno śnieg leżał wkoło,
A teraz wiosna wita nas wesoło.
Skowronek na gałęzi pięknie śpiewa,
kwitną kwiaty i szumią drzewa.
Niedźwiedź budzi się ze snu,
w powietrzu czuć piękny zapach bzu.
Krokusy i pierwiosnki rozkwitają,
bociany wesoło nas witają.
Partycja Kamińska, Anita Tomaszewska,
kl. VI c

Wiosna
Listki już rosną na krzewach,
Ptaki już słychać na drzewach.
Słońce już częściej wychodzi,
I wielkie mrozy łagodzi.
Kaczki nad brzegiem rzeczki,
Na piesze chodzą wycieczki.
Bociany już powracają,
Do zabaw nas zachęcają.
Kwiaty piękne już rosną,
Tak jak to zawsze wiosną.
Chociaż wszyscy o tym wiecie,
To każdy marzy o lecie.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
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Wiosenne nastroje
Spacer po lesie
Pewnego marcowego ranka Zosia i jej koleżanka Maja wybrały się do lasu. Dziewczynki
chciały poszukać pierwszych oznak wiosny.
Dzień był bardzo słoneczny. Temperatura wynosiła 120C. Na drzewach pojawiały się
pierwsze pączki, z których wkrótce rozwiną się liście. Przyjaciółki fotografowały wiosenne
kwiaty: przebiśniegi, pierwiosnki, zawilce, krokusy i przylaszczki. Nad lasem leciał bocian,
a w powietrzu słychać było brzęczenie pszczół. Dziewczynki obawiały się, że zostaną
użądlone. Na szczęście owady nie zrobiły im nic złego, tylko spijały nektar z kwitnących
kwiatów. Maja zobaczyła dzięcioła szukającego korników w pniach drzew. Z zeschniętych
liści wygrzebywały się żabki i szły do pobliskiego stawu. Las był pełen niespodzianek.
Dziewczynki zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do domów na herbatkę. Opowiedziały
wszystko swoim rodzicom. Ta wycieczka powiedziała koleżankom jak przyroda budzi się do
życia z zimowego snu.
Hanna Jadczak, kl. III f

Wiosenna niespodzianka
Był pierwszy dzień wiosny. Za oknami, wśród kwitnących na drzewach kwiatków,
śpiewały rozmaite ptaki.
Słońce przygrzewało coraz mocniej. Z minuty na minutę robiło się cieplej i cieplej… Kilka
promieni wpadło również do sali od przyrody i oświetliło twarze znudzonych uczniów.
Połowa była już myślami w domu, natomiast reszta snuła plany na popołudnie. Na
szeleszczących karteczkach dzieci wymieniały się propozycjami tras wycieczek rowerowych
bądź długich spacerów. Nikt nawet nie zauważył, że pani przerwała tłumaczenie tematu i stała
na środku sali, przyglądając się im.
- Co wam się dzisiaj stało? – westchnęła - A zdążyłam już pochwalić waszą frekwencję.
Tylko widzę, że obecni jesteście tylko ciałem, natomiast myślami bujacie w obłokach.
Kilka osób zaczerwieniło się. Pani miała rację.
- Mam pomysł - powiedziała. - Możemy…
Zaczęła, ale nie skończyła, bo nagle przerwał jej krzyk Krzyśka:
- Samolot!
Wszyscy, włącznie z panią odwrócili głowy w stronę okna.
Rzeczywiście. Nisko nad ziemią leciał piękny samolot. Ktoś westchnął
głęboko. Rozmarzeni uczniowie odprowadzili wzrokiem piękną
maszynę, aż ta zupełnie schowała się za chmurami. Wtedy ciszę
przerwała Ania:
- Patrzcie…
Było na co patrzeć! Tuż przy oknie przelatywały dwa cudowne bociany. Nikt jeszcze nie
widział tych pięknych ptaków z tak bliska.
Było to dla wszystkich ogromne zaskoczenie. To była prawdziwa wiosenna
niespodzianka.
Nina Adamczak, kl. VI b

***
Urodziny mamy Kasi zbliżały się wielkimi krokami. Dziewczynka nie miała
jednak pieniędzy, aby kupić jej prezent. Dlatego postanowiła, że będzie oszczędzać
nawet drobne sumy i tak właśnie zrobiła. Rezygnowała ze wszystkich przyjemności,
nie kupowała dla siebie niepotrzebnych ubrań czy słodyczy. Po pewnym czasie udało
się jej uzbierać kwotę, za którą mogła kupić swojej mamie wymarzony prezent.
Kasia daje dobry przykład ludziom, którzy mają problem z oszczędzaniem
pieniędzy. Powinni oni wiedzieć, że ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
Anna Tomaszewska, kl. VI c
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Dyskoteka karnawałowa
27.02.2014 roku Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałową. Każdy
mógł się ubrać, jak chciał. Nie było wymagane przebieranie się. Przyszło bardzo wielu
uczniów. Samorząd, chcąc uatrakcyjnić zabawę, przygotował konkurs na najlepszy taniec, co
wpłynęło motywująco na dzieci. Wybór najlepszych tancerzy okazał się nie lada sztuką, bo
wielu uczniów korzysta lub korzystało z zajęć tanecznych. Komisja złożona z Zarządu
Samorządu Uczniowskiego doskonale poradziła sobie z tym zadaniem. Nagrodzonych zostało
6 osób.
Myślę, że spodobało się to Wam. A może macie jakieś ciekawe pomysły na
uatrakcyjnienie dyskotek? Swoje zdanie możecie wyrazić, pisząc do gazetki szkolnej lub
rozmawiając z opiekunami samorządu.
Joanna Farfułowicz, kl. VI b

Historia Dnia Kobiet
Obchody Dnia Kobiet zapoczątkowano w Rzymie. Święto
to nazywało się Matronalia. Obchodzone było w pierwszym
tygodniu marca. Z okazji Matronaliów mężowie obdarowywali
swoje żony prezentami. W Europie
ósmy marca zaczęto
świętować w 1914 roku. Jednak w Polsce obchodzono je dopiero
po drugiej wojnie światowej.
Geneza Święta Kobiet jest ściśle związana z walką pań o
równouprawnienie oraz lepsze warunki pracy i życia. Zaczęła się
ona w XIX wieku, w związku z uprzemysłowieniem i pracą
zawodową płci żeńskiej. Początek sięga 1857 roku, kiedy kobiety
zatrudnione w nowojorskiej przędzalni bawełny zorganizowały strajk i marsz sprzeciwu, w
którym domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia za pracę,
jakie otrzymywali mężczyźni.
Oprac. Karolina Zakrzewska, kl. VI b

Lekcja języka polskiego w PG 6
12.04.2014 r. w Gimnazjum nr 6 przy ulicy Bernatowicza p. Witkowski, organizujący
konkurs „Z Omnibusem do gimnazjum”, przeprowadził lekcję pozwalającą poznać nam kilka
nowych związków frazeologicznych.
Na lekcji było około 10 osób. Razem z profesorem prowadziły ją jeszcze
3 gimnazjalistki. Na wstępie poznaliśmy 3 typy związków frazeologicznych: zwroty, frazy
i wyrażenia. Pierwszy typ charakteryzuje się występowaniem czasownika z inną częścią
mowy, drugi zawiera zdanie, a w trzecim znajduje się rzeczownik np. z przymiotnikiem. Na
tablicy były wypisane różne frazeologizmy. Znaczenia większości z nich z łatwością
odgadliśmy. Na koniec p. Witkowski odczytał nasze wyniki z pierwszego etapu konkursu.
Myślę, że dzięki tym zajęciom poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat frazeologizmów
i mieliśmy okazję oswoić się z Gimnazjum nr 6.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Dyktando 2014
Marzec dla naszej szkoły rozpoczął się wspaniale! Trzyosobowa reprezentacja
trzecioklasistów: Ola Żebrowska (kl. III f), Maja Karwowska (kl. III c) i Hanna Jadczak
(kl. III f) uczestniczyła w II edycji Miejskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2014 pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża. Konkurs odbył się w gościnnych murach
Szkoły Podstawowej nr 7.
Naszym zadaniem było jak najlepsze napisanie dyktanda, w którym aż roiło się od
trudnych słów. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu przez nasze wychowawczynie (p. Lidię
Obiedzińską, p. Basię Nowakowską i p. Małgosię Domaszewską) po raz drugi Szkoła
Podstawowa nr 10 w Łomży odniosła sukces: Maja Karwowska zdobyła I miejsce! II miejsce
przypadło Zuzi Rostkowskiej z SP7, a III - Marcie Wygnał z SP9. Hanna Jadczak zdobyła
wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureatki
wspaniałe puchary i cenne nagrody rzeczowe. Już sama obecność na tym dyktandzie była dla
nas wygraną, a zdobyte nagrody będą mobilizowały nas do dalszej nauki zawiłości polskiej
ortografii.
Hanna Jadczak, kl. III f

Łomża - moja mała ojczyzna
8 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży odbyła się XI edycja
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Łomży pod hasłem Łomża - moja mała Ojczyzna.
Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów z klas III: Piotr Kołodziejczyk z III a, Maja
Karwowska z III c, Natalia Bieniek III d i Hania Jadczak z III f, przygotowywanych przez p.
Basię Nowakowską i p. Lidię Plaga. Musieli oni nauczyć się wielu rzeczy: zabytków,
sławnych łomżan, pomników, instytucji kultury itp. Aby lepiej poznać nasze miasto,
zwiedzali Łomżę z rodzicami. Warto jednak było włożyć trochę trudu w naukę, bo nasza
szkoła zajęła wszystkie najlepsze miejsca: I miejsce - Maja Komorowska (wych. p. Lidia
Obiedzińska), II miejsce - Piotr Kołodziejczyk (wych. p. Małgorzata Domaszewska), III
miejsce – Hania Jadczak (wych. p. Barbara Nowakowska). Wyróżnienie otrzymała Natalia
Bieniek (wych. p. Agnieszka Gronwald). Uczestnicy konkursu nie mogli uwierzyć w tak

wielki sukces Dziesiątki. Laureaci otrzymali piękne medale, dyplomy i gratulacje od
organizatorów, a także p. Basi Nowakowskiej i dyrekcji naszej szkoły - p. Jadwigi Kirejczyk
i p. Leszka Sobocińskiego, a na koniec zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Hanna Jadczak, kl. III f
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
V edycja konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
21. 03. 2014 r. w naszej szkole odbyła się
V edycja konkursu recytatorskiego Poezji Karola
Wojtyły i o Janie Pawle II. Naszą szkołę
reprezentowali: w kategorii klas I - III Natalia
Bieniek (kl. III d), a w kategorii klas IV- VI Maciej
Kuliś (kl. VI d).
Najpierw
wszyscy
zgromadzili
się
w kościele pw. Bożego Ciała. Mszy świętej
przewodniczył ks. biskup Tadeusz Bronakowski,
który skierował do wszystkich słowo Boże
i pobłogosławił zgromadzonych. Po mszy na placu
przed szkołą dzieci puszczały białe i żółte baloniki
z intencjami do JP II. Następnie goście skierowali
się do stołówki, gdzie obejrzeli część artystyczną
przygotowaną
przez
panie
M. Bieniecką,
W. Domalewską i A. Durzyńską.
Potem recytatorzy przeszli do Sali
Papieskiej, gdzie odbył się konkurs, a po nim udali
się do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na
przedstawienie pt. Baśń o rycerzu bez konia
w reżyserii
J. Antoniuka.
Później uczniowie wrócili do szkoły na ogłoszenie
wyników. Bardzo nam miło, że Natalia Bieniek zajęła
I miejsce w kategorii klas I-III i pojedzie na ogólnopolski
etap do Torunia, a Maciej Kuliś zajął III miejsce
w kategorii klas IV-VI.
Ten dzień upłynął w miłej atmosferze. Mam
nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni ze swoich sukcesów i nagród.
Marta Obiedzińska, kl. VI c
Przy ołtarzu papieskim
Drugi kwietnia to wielkie święto
w naszej szkole: rocznica śmierci Patrona Jana
Pawła II. W tym roku mija już 9 lat, odkąd nie
ma wśród nas tego Wielkiego Polaka.
Z tej okazji wszystkie klasy III oraz
klasa II c wybrały się pod ołtarz papieski przy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, by złożyć
hołd zmarłemu. Właśnie tam 4 czerwca 1991
roku miała miejsce msza z udziałem Ojca
Świętego. Na pamiątkę tej uroczystości
postawiono ołtarz z wyrytymi słowami: „Bogu
dziękujcie, ducha nie gaście”.
Pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk zapaliła przy ołtarzu znicze i postawiła piękne
kwiaty. Następnie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej, którą poprowadził ksiądz Leszek
Jastrząb.
Był to dzień pełen zadumy i modlitwy.
Hanna Jadczak kl. III f
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Od życia ziemskiego do świętości
Karolu, Ciebie znali starcy, dziecko każde.
Karolu, Twoje słowa były dla nas tak ważne.
Karolu, Ty objechałeś Ziemię wszerz i wzdłuż.
Karolu, wyjechałeś z Polski, ale cóż...
Karolu, Ty odmieniłeś serca wielu z nas.
Karolu, Tyś dla nas u Boga wypraszał wielu łask.
Karolu, Ty doświadczyłeś wielu życia trudności.
Karolu... Od Ciebie uczymy się do Boga miłości
Nina Adamczak, kl. VI b
***
27 kwietnia 2014 r. nasz rodak, papież Jan Paweł II
był kanonizowany, czyli ogłoszony świętym.
Pierwszym krokiem do kanonizacji danej osoby jest jej beatyfikacja. Aby jednak
dostąpić tego zaszczytnego tytułu, trzeba godnie i szlachetnie żyć, kochać Boga oraz innych
ludzi. Zgodnie z prawem kościelnym, aby proces beatyfikacji, a następnie kanonizacji
przeprowadzony został bez zastrzeżeń, musi być potwierdzony co najmniej jeden cud, który
dokonał się za wstawiennictwem osoby uznawanej za świętą. Życie doczesne tego człowieka
i okoliczności jego śmierci nie mogą budzić żadnych podejrzeń. Sam proces kanonizacji może
odbyć się dopiero pięć lat po śmierci danej osoby. Tylko
w wyjątkowych sytuacjach papież może rozpocząć ten
proces znacznie wcześniej.
Jan Paweł II bez wątpienia zasługuje na miano
świętego. Oficjalnie uznano już wiele cudów za jego
wstawiennictwem, np. 85-letni włoski kardynał Francesco
Marchisano kilka lat przed śmiercią Ojca Świętego
przeszedł nieudaną operację tętnicy szyjnej. Duchowny
zaczął mówić tak cicho, że nie dało się z nim rozmawiać.
Pewnego dnia Papież podszedł do niego, dotknął jego szyi
i powiedział: „Nie martw się, Pan na nowo da ci głos”.
Wkrótce kardynał w pełni odzyskał zdolność mówienia.
Kolejnym przykładem jest uzdrowienie chorej na chorobę
Parkinsona siostry Marie Simon. Zdawało się, że nie ma dla
niej szans na odzyskanie zdrowia. Gdy w 2005 r. Papież
umierał, jej stan się pogorszył. Zakonnice z jej
rys. A. Sadowska, kl. VI b
zgromadzenia zaczęły modlić się do Jana Pawła II
o uzdrowienie towarzyszki. Gdy skończyły modlitwy, stan chorej znacznie się poprawił,
objawy choroby ustąpiły w jednej sekundzie.
Jednak do kanonizacji Jana Pawła II wykorzystano cudowne uzdrowienie Floribeth
Mory Diaz. Jej ciężka, nieuleczalna choroba rozpoczęła się mocnymi bólami głowy. Po
dokładnych badaniach okazało się, że kobieta ma tętniaka mózgu. Chora trafiła do szpitala,
a z każdym dniem traciła siły. Po pewnym czasie lekarze stwierdzili, że w tej sytuacji nie
mogą już nic zrobić. Zrozpaczony mąż musiał zabrać ją do domu. 1 maja 2011 roku obejrzała
w telewizji transmisję z beatyfikacji polskiego papieża. Usłyszała głos, który mówił: „Podnieś
się, nie lękaj się”. Zaskoczona Floribeth wstała z łóżka o własnych siłach. Czuła się bardzo
dobrze, a z tygodnia na tydzień siły zaczęły jej stopniowo powracać. Po badaniach okazało
się, że po tętniaku nie ma ani śladu.
Zapewne można by mnożyć przykłady cudów Jana Pawła II. Jednak samo życie
Karola Wojtyły było już wystarczające, aby uznać go świętym. Możemy być dumni z naszego
Rodaka, a jako młodzi ludzie powinniśmy stawiać Go sobie za przykład.
Karolina Zakrzewska, kl. VI b
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
20 marca 2014 roku odbyło się w naszej szkole rozdanie nagród laureatom Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych.
Do naszej szkoły przybyło tego dnia wielu gości, m.in. Podlaski Kurator Oświaty, ważne
osobistości naszego miasta, laureaci i ich rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10. Prowadziła ją pani
Dorota Szymonowicz. Po powitaniu gości rozpoczęła się
część artystyczna przygotowana przez panie W. Domalewską,
M. Bieniecką. Inscenizację urozmaiciły występy wokalne
chóru, boysbandu i solistów przygotowane przez panią
A. Durzyńską.
Po wesołych piosenkach przyszedł moment, na który
wszyscy czekali – rozdanie nagród. Najpierw wyróżniono
poczwórnych laureatów. Tytuł ten otrzymali Tomek
Modzelewski z SP7 oraz Marta Obiedzińska z naszej szkoły laureatka z historii, przyrody, języka polskiego i plastyki.
Uhonorowano ich nagrodami ufundowanymi przez Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Wojewodę Podlaskiego, Marszałka naszego województwa oraz Prezydenta Miasta Łomża. Ich rodzice
otrzymali też listy gratulacyjne. Później wyczytano laureatów trzykrotnych, dwukrotnych
i jednokrotnych. Cieszymy się, że laureatom z naszej szkoły udało się zdobyć aż trzydzieści tytułów,
co było największą liczbą w naszym rejonie. Wszyscy otrzymali gromkie brawa.
To był wspaniały dzień. Miło nam, że mogliśmy gościć w naszej szkole tyle ważnych osób na
tak doniosłej uroczystości.
Marta Obiedzińska, Adrian Ptak, kl. VI c

W roku szkolnym 2013/2014 tytuły
Laureatów zdobyło 18 uczniów
naszej szkoły:
cztery tytuły:
Marta Obiedzińska z kl. VI c - z języka
polskiego, przyrody, historii, plastyki
trzy tytuły:
Joanna Krysiak z kl. VI f – z języka
polskiego, języka angielskiego, przyrody
Maciej Kuliś z kl. VI d - z matematyki,
języka angielskiego, historii
dwa tytuły:
Nina Adamczak z kl. VI b - z języka
polskiego, przyrody
Maciej Banach z kl. VI e – z języka
polskiego, przyrody
Weronika Korolczuk z kl. VI d – z języka
polskiego, języka angielskiego
Klaudia Korytkowska z kl. VI d - z języka
polskiego, przyrody
Konrad Nawrotek z kl. VI d - z języka
polskiego, historii
jeden tytuł:
Patrycja Kamińska z kl. VI c – z plastyki
Wiktoria Koniecko z kl. V b –
z informatyki
Jakub Kozak z kl. VI f – z przyrody
Gabriela Plona z kl. VI f – z matematyki
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Adrian Ptak z kl. VI c – z historii
Paulina Rabek z kl. VI f – z języka
angielskiego
Wiktoria Śledziewska z kl. VI e –
z przyrody
Anita Tomaszewska z kl. VI c – z języka
polskiego
Jakub Wierzbowski z kl. V c –
z informatyki
Julia Zachłowska z kl. VI b – z języka
polskiego

Finaliści Konkursów
Wojewódzkich 2013/2014:
z matematyki:
Natalia Banach z kl. VI b
Marta Obiedzińska z kl. VI c
z języka polskiego:
Aleksandra Borawska z kl. VI c
Maria Czyżewska z kl. VI e
Joanna Farfułowicz z kl. VI b
Daria Godlewska z kl. V a
Izabela Małachowska z kl. VI f
Karolina Wójcik z kl. VI f
z przyrody:
Patrycja Kamińska z kl. VI c

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Ciekawe przedstawienie
16.04.2014 r. członkowie
Grupy Teatralnej Gaudium et Spes
(Radość i Nadzieja) występujący w
naszej szkole po raz drugi, wystawili
dla nas inscenizację z okazji
Wielkanocy.
Przedstawienie
opowiadało
o nastolatku, który próbował ściąć
krzyż. Ciągle jednak się wahał.
Obwiniał go za wszystkie swoje
nieszczęścia, które przytrafiły mu się w życiu. Po obu stronach chłopca stali anioł i diabeł,
którzy doradzali mu, co ma uczynić. Co chwilę spotykał przechodniów nakazujących
pozostawić krzyż, ponieważ umarł na nim Jezus - Nasz Zbawiciel. Chłopak nie chciał ich
słuchać. Nadal uważał, że nigdy nie było Go przy nim, gdy potrzebował pomocy. Starsi
panowie, małżeństwo i wiele innych osób starało się go powstrzymać, jednak nic z tego.
Nastolatki i motocykliści chcieli zabrać chłopca na koncert i piwo, lecz on wolał zostać i ściąć
krzyż. W pewnej chwili spotkał towarzystwo, które poczęstowało go narkotykami. Chłopak
zaczął majaczyć. Nagle pojawił się Jezus dźwigający krzyż. Chłopiec od razu pobiegł mu
pomóc. W chwili, gdy pojawił się Jezus, słońce zaczęło mocniej świecić na aktorów.
Wszystko dobrze się skończyło, ponieważ krzyż nie został ścięty.
Apel był dość nietypowy, dlatego wszystkim się bardzo spodobał. Już nie możemy
doczekać się Wielkanocy.
Aleksandra Borawska, kl. VI c

Wielkanocny apel
15 kwietnia 2014 r. w szkolnej
stołówce odbyło się świąteczne spotkanie
dzieci. Nasza klasa III f oraz II f
przygotowały pod kierunkiem pań Barbary
Nowakowskiej
oraz
Marzeny
Przybyszewskiej wielkanocny apel.
Inscenizację wystawialiśmy dwa
razy. Zanim widzowie przyszli na miejsce,
kilka dziewczynek przebrało się za panią
Wiosnę. Chłopcy trzymali palmy i kwiaty.
Każdy z nas miał tremę. Baliśmy się, bo
chcieliśmy dobrze powiedzieć swoje role.
Wszyscy jednak pięknie recytowali. Ola
zagrała na flecie utwór Kurki trzy, a Kamila
na wiolonczeli wykonała Mazurka.
Otrzymaliśmy gromkie brawa. Na koniec
pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk złożyła
wszystkim życzenia, a pan dyrektor Leszek
Sobociński wręczył dyplomy uczniom
wyróżnionym w konkursie plastycznym. Dyrekcja podziękowała nam i naszym
wychowawczyniom za trud włożony w przygotowanie apelu.
Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało, gdyż wspaniale włączyli się w śpiew
różnych piosenek.
Aleksandra Żebrowska, Julia Frydrych kl. III f
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Akcja charytatywna w Venedzie
W sobotę 6.04.2014 r. uczniowie naszej szkoły wystąpili w Galerii Veneda w Łomży.
Kampania Pola Nadziei, organizowana przez
Fundację Pomóż Im, zaprosiła nas, abyśmy
uatrakcyjnili zbiórkę pieniędzy.
Pani Agata Durzyńska wraz z chórem
przygotowali dwie piosenki: Otwórz Serce
i Trzeba żyć. Chórzyści spisali się wspaniale.
Swoje pięć minut miał także zespół dziewczęcy,
który zaprezentował piosenkę pt. Wiosna.
Publiczności bardzo spodobał się też występ
chłopców z klas VI, którzy wykonali utwór
Gdyby do szkoły chodziły anioły. Oba zespoły
przygotowała pani Agata Durzyńska. Świetnie zaprezentowali się również soliści. Kacper
Kuczyński z klasy III a zaśpiewał utwór pod tytułem Eldorado. Klasy I-III reprezentowały też
Kamila Dymek oraz Otylka Perzanowska. Laura Narolewska z klasy V c zaśpiewała utwór
A jeśli nie znajdziesz. Piękną piosenkę Odkąd ciebie mam wykonała Asia Farfułowicz z klasy
VI b. Scholka z kościoła pw. Krzyża Świętego - w kolorowych koszulkach z napisem: „Jezus
love you” - wraz z kilkoma osobami z chóru pod kierunkiem pani Agnieszki Matukin
przygotowała piosenki Arki Noego.
Występ wypadł wspaniale. Zarówno publiczność, jak i organizatorzy byli zachwyceni.
Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś nadarzy nam się okazja, aby poza szkołą prezentować
umiejętności naszych artystów.
Aleksandra Borawska, kl. VI c

Żonkilowe Pola Nadziei
Nasza klasa postanowiła pomóc dzieciom
chorym na raka poprzez czynne włączenie się do akcji
Pola Nadziei zorganizowanej przez Fundację Pomóż
Im prowadzoną przez Białostockie Hospicjum dla
Dzieci nieuleczalnie chorych.
Jesienią
posadziliśmy
cebulki
żonkili.
Systematycznie obserwowaliśmy i pielęgnowaliśmy
kwiaty.
Wczesną
wiosną odbył się
koncert w Galerii Veneda. Niektóre dzieci występowały na
scenie z krótkim programem artystycznym, a inne
kwestowały, zbierając pieniądze do
puszek. Lokalna społeczność okazała
się bardzo hojna i trzy puszki szybko
zapełniły się datkami. Niedawno
ścięliśmy żółte, pachnące żonkile
i sprzedaliśmy je uczniom oraz
pracownikom
naszej
szkoły.
Symboliczny kwiatek trafił też do
mojego domu.
Nasza klasa jest usatysfakcjonowana z efektów udziału w akcji
Pola Nadziei. Zrozumieliśmy też, że łatwiej jest pomagać, niż
potrzebować pomocy.
Julia Kochanowska, kl. III d
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Z wizytą w zerówce
12 marca 2014 roku wybrałyśmy się do klasy
0 c, aby przeprowadzić wywiad z dziećmi, przyszłymi
pierwszoklasistami.
Dzieci z chęcią odpowiadały na zadane
pytania. Cały czas podnosiły rączki. Na pytanie, czy
podoba im się w zerówce, hucznie odpowiadały, że
tak i większość z nich cieszyła się, że doszły do tej
grupy. Wychowawczyni, pani Irena Kowalewska,
zaproponowała nam wspólną zabawę. Wszyscy dobrze
się bawiliśmy. Po chwili odpoczynku spytałyśmy
dzieci, co robią podczas pobytu w szkole. Powiedziały
nam, że oglądają filmy, wychodzą na spacery, plac
zabaw, słuchają czytanych przez panią książek, robią
różne makiety oraz uczą się czytać. Po tym zaczęły też
nam mówić o swoich ulubionych zabawach, o tym,
z kim lubią się najbardziej bawić i co lubią robić.
Kiedy nadszedł czas i musiałyśmy już iść, pytały nas,
czy jeszcze do nich przyjdziemy i czy będziemy
przeprowadzać takie wywiady. Szybko
odpowiedziałyśmy im, że tak i wyszłyśmy.
Tak skończyło się nasze spotkanie
z najmłodszymi uczniami szkoły.
Joanna Farfułowicz, Martyna Łomotowska,
kl. VI b

Konkurs matematyczny „Siódemeczka”
W sobotę 26 kwietnia w SP7 w Łomży odbyła się X edycja Międzyszkolnego Konkursu
Matematycznego "Siódemeczka". Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Banach, Ola
Borawska, Maciej Kuliś i Adrian Ptak z klas VI.
Pierwszą część konkursu stanowiła rywalizacja indywidualna, czyli każdy uczestnik
samodzielnie rozwiązywał test. Po godzinie zakończył się ten trudny etap i udaliśmy się na
pączki i coś do picia. Można było także skorzystać z komputera.
Po przerwie do współzawodnictwa przystąpiły drużyny z każdej szkoły. My
wylosowaliśmy zadanie ze szczęśliwym dla nas numerem 10, które rozwiązaliśmy
bezbłędnie. Jednym z kolejnych zadań było ułożenie tangramu, czyli figury pociętej na
kawałki. W tym roku po raz pierwszy od 10 lat udało się to drużynie z SP5, która ułożyła
tangram bez podpowiedzi.
Na koniec zmagań trzeba było przeprowadzić dogrywkę. Nasza szkoła walczyła o III
miejsce. Po wielu staraniach I miejsce zdobyła SP5, II - SP7, a III - SP10. W nagrodę
dostaliśmy książkę o zwierzętach, którą podarowaliśmy naszej bibliotece. W rywalizacji
indywidualnej Maciek Kuliś zdobył II miejsce z wynikiem 19/20 punktów.
Wszyscy cieszyliśmy się, że wzięliśmy udział w tych matematycznych zmaganiach i że
wróciliśmy do domów z nagrodą.
Aleksandra Borawska, kl. VI c
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Rozrywka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wiosną kwitną w lesie.
Niezbędna w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Pora roku następująca po zimie.
Kotki na drzewach inaczej.
Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Jajka malowane na Wielkanoc.
Wielkanocne ciasto.
Olga Kruszewska, kl. VI c
Świeci na niebie.

C z y t a ć, a l e c o?
Lucy Maud Montgomery Droga do Zielonego Wzgórza
Jedną z lektur szkolnych jest powieść Lucy Maud Montgomery pt. Ania
z Zielonego Wzgórza. Losy rudowłosej dziewczynki przed przybyciem na Wyspę
Księcia Edwarda opisuje Budge Wilson w powieści pt. Droga do Zielonego Wzgórza.
W wieku trzech miesięcy malutka Ania Shirley straciła rodziców i została
wzięta pod opiekę przez panią Thomas - gosposię nauczycieli. Już od szóstego roku
życia dziewczynka musiała ciężko pracować, opiekować się dziećmi gospodarzy
i znosić ich surowość. Pewnego dnia pan Thomas zginął, a życie Ani wywróciło się do
góry nogami - najpierw musiała przeprowadzić się do pani Hammond, lecz po pewnym
czasie, gdy zginął mąż pani Hammond, dziecko zostało oddane do sierocńca.
Właśnie tę historię przedstawia Budge Wilson w swej powieści. Zachęcam do jej przeczytania
miłośniczki powieści o Ani Shirley.
Karolina Zakrzewska, kl. VI b

O g l ą d a ć, a l e c o?
Karol, który został świętym
15 kwietnia uczniowie klas IV-VI obejrzeli film w reżyserii Grzegorza
Sadurskiego pt. Karol, który został świętym. W rolach głównych zobaczyliśmy
Piotra Fronczewskiego oraz bliźniaków Andrzeja i Kamila Tkaczów.
Akcja tego filmu przeniosła nas w ulubione miejsca Karola Wojtyły, które
zostały ukazane dzięki wspomnieniom jego przyjaciela. Warto dodać, że
fragmenty dotyczące przeszłości zostały przedstawione w postaci animacji. Usłyszeliśmy także ulubione
utwory papieża, np. Święty uśmiechnięty.
Bohater filmu - Kacper miał w szkole problemy z chuliganami. Kiedy dowiedział się o tym dziadek
chłopca, postanowił mu opowiedzieć historię z dawnych lat związaną z papieżem i jego przyjaciółmi. Dzięki
poznaniu osoby Jana Pawła II Kacper zaczął brać z niego przykład i postanowił przeciwstawić się szkolnym
chuliganom.
Moim zdaniem film był bardzo ciekawy. W interesujący sposób przybliżył mi życie św. Jana Pawła II
i przypomniał wszystkim, jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II.
Aleksandra Borawska, kl. VI c, Julia Zachłowska, kl. VI b
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