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Nasze pra ce
Sowa
Ciemną nocą,
Gdy drzewa w lesie chichoczą,
na dębie siedzi sowa.
Zaczyna się rozmowa…
O tym, by nie zadawać się
z kotami, bo niebezpieczne są czasami.
A jeśli wejdziesz w drogę sarnie,
to skończysz bardzo marnie.
Pomyśl też o swoim zdrowiu!
Tylko nie mów nikomu, że liście są uzdrawiające,
bo dobiorą się do nich zające.
Kto to mówi? Mądra sowa?
Jakoś nie chce mi się wierzyć w jej słowa…
Małgorzata Gałka, kl. Ve

rys. Maja Przestrzelska, kl. IIe

Gąska

Kura
Chwaliła kura
Swe kurczątka:
- Me dzieciątka takie malutkie!
A o urodzie nie wspomnę!
Żółciutkie jak słonko na niebie!
Dzióbeczki czerwone!
A fryzura wystrzałowa!
Wesołe minki na twarzy mają!
Ach, me skarbeczki!
Ach, me kurczątka!
Kinga Dziemińska, kl. IIIc

***
Hasał króliczek po łące,
spotkał dwa konie się pasące,
rozmawiał z nimi dzień cały
i różne im opowiadał kawały.
Konie jak żaby się śmiały
i razem z króliczkiem hasały.
Oliwia Szostak, kl. IIIc

Zając i biedronka
Zieloną łąką szedł zając z biedronką.
Mama zająca chwaliła brzdąca,
że taki ładny, grzeczny, układny.
Na to biedronka: jak taki dobry,
niech się nauczy mówić dzień dobry.
Wiktoria Paras, kl. IIIc

Przychodzi gąska do gąsiora
i powiada, że dziś święto
wszystkich gąsek.
Całe stado się zebrało
i jej wieści wysłuchało.
Wtem gąska na kalendarz zerka,
patrzy i się dziwi maleńka.
Święta były, ale się skończyły.
Tydzień temu!
Zuzanna Bońska, kl. IIIc

Jeż
Jeż to zwierzę jest kolczaste.
Może pokazać igły spiczaste.
W sadzie sobie smacznie śpi.
Nie budź go, bo będzie zły.
Przemysław Jastrzębski, kl. IIIc

***
Wiatr gra na liściach drzew,
cichy powiew słychać tu i tam.
Deszcz na szybach gra,
melodyjne płyną dźwięki:
chlup, chlap w takt piosenki.
Nikt nie wie, co zagrał dziś,
wczoraj i co zagra jutro.
Wiemy jednak, że gra pięknie i smutno.
Weronika Pliszewska, kl. IIIc
rys. Weronika Kalinowska, kl. IVf
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Baba Jaga i dzieci
Dawno, dawno temu daleko w lesie mieszkała w swej chacie Baba
Jaga, która straszyła dzieci.
Pewnego dnia dzieci z pobliskiej wioski postanowiły zrobić jej
niespodziankę. Zakradły się w nocy do chaty Baba Jagi i gdy ona
smacznie spała, posprzątały jej podwórko, posadziły
rys. Weronika Kalinowska, kl. IVf
piękne kwiatki oraz upiekły pyszne ciasto.
Rano Baba Jaga przetarła oczy ze zdziwienia. Wzruszyła się i od tej pory polubiła dzieci.
Aleksander Żebrowski, kl. Ie
Spacer po lesie wczesną wios ną
Był pierwszy dzień wiosny. Rodzina Halinki i Grzesia wybrała się
na leśny spacer.
Szybko spakowali plecaki i wyruszyli w drogę. W lesie było pełno
zwierząt i pierwszych, wiosennych kwiatów. Grześ robił zdjęcia
wiewiórkom, borsukom, lisom oraz zającom. Halinka z kolei bez
wiedzy rodziców poszła na polanę zbierać kwiaty. Rodzice zaniepokoili
się, gdy zauważyli, że nie ma dziewczynki. Nagle Grześ usłyszał głośny
krzyk. Szybko pobiegł na miejsce zdarzenia. Zaraz po nim poszli
rodzice. Okazało się, że to krzyki Halinki, która przestraszyła się
wielkiego cienia. Później wszyscy razem wrócili do domu.
Przygoda
ta
nauczyła
Halinkę
większej rys.Weronika Pliszewska, kl. IIIc
odpowiedzialności, a przede wszystkim tego, że nie można
oddalać się od opiekunów.
Kinga Dziemińska, kl. IIIc

Mój kleks
Dzisiaj na lekcji robiliśmy plamki z atramentu. Każda
z nich była niepowtarzalna.
Mój kleks jest czerwony i dość duży. Miałam problem
z odgadnięciem, co przedstawia, lecz doszłam do wniosku, że
to jest stworek. Ma on ogromne nogi, mniejsze rączki i malutką
główkę ze spiczastą czapeczką. Po jego prawej i lewej stronie latają motylki, których
skrzydełka się stykają.
Moja plama z atramentu bardzo mi się podoba. Jest ciekawa i świetnie się bawiłam,
odgadując, co przedstawia.
Aleksandra Żebrowska, kl. IVf

Mała myszka
Mój
kleks
przedstawia
myszkę
patrzącą w słońce. Jest
ona
wykonana
z czerwonego atramentu na żółtej kartce.
Myszka ma duże odstające uszy
i spiczasty nosek oraz szeroką szyję.
Przypomina Myszkę Miki z kreskówki dla
dzieci.
Bardzo spodobał mi się ten kleks.
Chciałabym częściej robić takie prace.
Kamila Dymek, kl. IVf

Mój kleks
Pewnego
razu
w szkole
robiliśmy
kleksy. Wyszedł mi
bardzo ładny obrazek.
Kleks jest nieduży,
czerwony i znajduje się na żółtej kartce.
Przypomina myszkę, która żongluje i jest
akrobatką. Ma duże uszy, małą głowę oraz
długi ogon.
Mój kleks jest ciekawy. Myślę, że
spodoba się też innym.
Zofia Zdancewicz, kl. IVf
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Bracia
kontra Baba
Jaga
Komiks

Moja wakacyjna przygoda

Alan Tomaszewski, kl. Ie

W trakcie wakacji wraz z babcią, wujkiem Janem i moim bratem Piotrem odwiedziłam letni
domek cioci niedaleko Olsztyna.
Kiedy dojechaliśmy na miejsce, dostrzegliśmy wychodzących z budynku wujostwo oraz ich
pieska Didi rasy shih tzu, z którym bardzo lubię się bawić. Przywitaliśmy się z nimi z radością
i weszliśmy do domu. Pierwsze, co ujrzałam i wzbudziło moją ciekawość, to rozległy salon
z wyjściem na taras, który znajdował się tuż za rozległym korytarzem. Szybko zdjęłam obuwie
i wbiegłam do tajemniczego pomieszczenia. Dostrzegłam tam oparte o ścianę koło ratunkowe,
boję do pływania i dwie półki z najróżniejszymi przedmiotami: zdjęciami, książkami, latarką,
lornetką… Zauważyłam też bujany fotel znajdujący się przy kominku. W głębi zobaczyłam
kuchnię i przy niej duży stół. Była tam też kanapa i mały stolik, na którym stał laptop (wujek
czasem na nim pracuje). Następnie wyjrzałam na taras. Znajdowały się tam krzesła rozkładające
się w leżaki i niewielki stoliczek. Widok z tego miejsca był bardzo piękny. Jezioro lśniło
i migotało w blasku słońca, odbijając kształty drzew niczym lustro. Przy brzegu spostrzegłam
niedługi pomost, wokół którego mieściła się niewielka plaża. Przy przeciwległym brzegu rósł
rozległy las.
Po krótkiej rozmowie ja, Piotrek i ciocia, która wzięła również boję i koło ratunkowe,
przebieraliśmy się w stroje kąpielowe i wyruszyliśmy popływać w jeziorze. Pobiegliśmy przez
łąkę, a gdy znaleźliśmy się na plaży, szybko weszłam do chłodnej wody, bo dzień był upalny.
Chodziłam po piaszczystym dnie, przemieszczałam się z miejsca na miejsce oraz opalałam się,
leżąc na kole ratunkowym. Starałam się też poszukać muszelek, lecz ani jednej nie znalazłam.
Unikałam miejsc o dnie kamienistym, ponieważ przy brzegu było zbyt płytko, by płynąć,
a kamienie utrudniały przemieszczanie się. Po pewnym czasie wujek przypłynął łodzią
motorową. Wsiedliśmy do niej, wysuszyliśmy się tam i popłynęliśmy na lody. Ciocia natomiast
kupiła dmuchaną piłkę plażową, którą później się bawiliśmy. Po powrocie do domu wzięliśmy
prysznic i zjedliśmy kolację. Następnie, gdy zapadł zmierzch i wzeszły gwiazdy, oglądaliśmy
sklepienie niebieskie. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że było tam o wiele więcej
gwiazd niż w mieście i więcej z nich spadało. Niedużo konstelacji potrafiłam rozpoznać, a wujek
pokazał nam Gwiazdę Polarną.
Po pełnym wrażeń dniu zasnęliśmy, a następnego dnia wróciliśmy do Łomży.
Wiktoria Koniecko, kl. VIb
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Spacer po lesie
Pewnego dnia Asia poszła na spacer. Mimo zakazu weszła do tajemniczego ogrodu.
Zobaczyła tam słynne zaczarowane drzewo i coś ją podkusiło, by zerwać magiczny
owoc. Nagle zmieniło się otoczenie. Przed sobą zobaczyła most. Pomimo narastającego
strachu przeszła przez przejście do innego świata. Gdy już poczuła grunt pod stopami, spod
ziemi wyrosła skała, na której stał zamek. Weszła więc do niego i zobaczyła ludzi
pozamienianych w kamienie. Przeraziła się nie na żarty i poczęła szybko uciekać. Po kilku
minutach zobaczyła stado ptaków i zaczęła je błagać:
- Pomóżcie mi wrócić do mojego świata.
Ptaki odpowiedziały:
- Dobrze, ale obiecaj, że już zawsze będziesz słuchać dobrych rad.
Asia powiedziała:
- Tak, będę, tylko mi pomóżcie.
Ptaki poleciły jej zamknąć oczy. Dziewczynka przymknęła powieki, a król ptaków
wypowiedział zaklęcie:
- Wracaj do swego świata, dzieweczko, i słuchaj rodziców, ma panieneczko.
Gdy Asia znalazła się już na ławce pod drzewem, szybko wyszła z ogrodu i poszła do
domu. Ta przygoda nauczyła ją, że zawsze trzeba słuchać rad dorosłych.
Weronika Pliszewska, kl. IIIc

Chcemy Wa m o tym op ow i edzieć
Kolorowy zawrót głowy
Na przekór niekorzystnej aurze w naszych głowach już dawno zawitała wiosna.
Wiosenny nastrój widać też w salach lekcyjnych. Niektóre z nich zostały wyróżnione w
konkursie „Kolorowy zawrót głowy”. Oprócz barwnych gazetek komisja konkursowa
dostrzegła też ciekawie przebranych uczniów. Klasa IVc zajęła pierwsze miejsce, a Ve
miejsce drugie. Natomiast na trzecim miejscu uplasowały się dwie klasy VIc i IVd.
Poniżej widać przykłady wiosennych dekoracji.
Samorząd Uczniowski

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 5

Chcemy Wa m o tym op ow i edzieć
Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego
22 stycznia 2015 roku o godzinie 10 45 do sali muzycznej
przybyły wybrane klasy Szkoły Podstawowej nr 10 i goście
z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łomży. Celem spotkania było
podsumowanie konkursu ekologicznego zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca
Polski w Białymstoku.
Apel rozpoczął się występem zespołu muzycznego. Młode artystki zaśpiewały piosenkę
pt. Choinka. Po nich Kamila Dymek z klasy IVf zaprezentowała utwór Bal drewnianych
lalek.
Po części artystycznej przedstawiciel organizatora opowiada ł
zebranym, jak szkodliwe dla środowiska naturalnego są
elektrośmieci i baterie.
Następnie pani Wanda Majewska odczytała wynik i
ogłoszonego w listopadzie konkursu dotyczącego zbiórki zużytych
baterii i elektrośmieci. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły
zabrali około 1000 kg zużytych baterii i 400 kg elektrośmieci.
Zwycięzcy konkursu w obu kategoriach (szkoła podstawowa i gimnazjum) otrzymali
dyplomy i wartościowe nagrody: tablet, aparat fotograficzny, torby i plecaki
Oto laureaci konkursu (w kat. szk. podst.):
BATERIE
I m. Szy mon Głodko wski - kl. IIa (209 kg)
II m. Kacper Żmuda - kl. IVe (143 kg)
III m. Oskar Zalewski - kl. IVf (76 kg)
wyróżn ienie - Pau lina Brzezińska - kl. Vc (51 kg )
wyróżn ienie - Aleksander Polkowski - kl. Ic (46 kg)

SPRZĘT
I m. Katarzyna Rachubka - kl. Ii
II m. Anna Czerwińska - kl. IIIa
III m. Natalia Żochowska - kl. IIb

Pani pedagog serdecznie pogratulowała wszystkim laureatom i przekazała wyrazy
uznania dla uczestników.
Uważam, że takie akcje są bardzo pożyteczne. Poprzez zbieranie elektrośmieci
oczyszczamy naszą Ziemię, uczymy się też ochrony środowiska i pracy w grupie.
Julia Jodłowska, Dominika Serafin, Zofia Zdancewicz, kl. IVf

Zawody
W niedzielę 8 marca 2015 r. na Pływalni
Miejskiej nr 1 przy ul. Niemcewicza 17 odbyły się
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łomży.
Zawodnicy klas I-III rywalizowali w różnych
stylach i na różnych dystansach. Uczniowie klas III
pływali na dystansie 50 m, natomiast klasy II i I na dystansie 25 m.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy.
Jesteśmy dumni z naszego kolegi Miłosza Parzycha, który zajął I
miejsce. Oto wyniki:
Styl grzbietowy –klasa I chłopcy
I m. Miłosz Parzych SP10 czas 25:26
II m. Patryk Klimek SP10 czas 27:80
III m. Dominik Konopka UKS Butterfly-MOSiR Łomża czas 28:74
Gratuluje my ws zystkim i życzymy dalszych sukcesów!
Uczniowie klasy If z wychowawczynią Barbarą Nowakowską
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Rekolekcje w nasze j szkole
Jan Paweł II rzekł niegdyś: Nauczcie się kochać to, co
prawdziwe, dobre i piękne. Ta mądrość stała się myślą
przewodnią i hasłem tegorocznych rekolekcji. Ich program
został pomyślany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.
W kościele
zaplanowano
mszę
świętą
z nauką
ks. rekolekcjonisty Kazimierza Ostrowskiego, w szkole
natomiast podzielone na grupy wiekowe dzieci wzięły udział
w pouczających zajęciach o Janie Pawle II. Uczniowie klas I-III
oglądali prezentację o życiu i pontyfikacie Papieża pt. Św. Jan
Paweł II przyjacielem dzieci przygotowaną przez panie Irenę
Siwek i Agnieszkę Matukin, wykonali prace plastyczne
poświęcone Naszemu Świętemu Patronowi o raz obejrzeli film
w całości opowiadający o osobie Jana Pawła II.
Uczniom klas IV-VI zaprezentowano przygotowaną przez
panią Elżbietę Zarembę część artystyczną Spotkanie z Papieżem
mającą na celu zaprezentowanie momentu wyboru Papieża oraz tego, co sądzą o nim dzieci,
które wychowywane były w duchu miłości do Jana Pawła II. Uczniowie starszych klas wzięli
także udział w projekcie pod hasłem Śladami św. Jana Pawła II i tworzyli plakaty
przedstawiające życie Naszego Świętego Patrona. Trzeciego dnia rekolekcji odbył się
pierwszy szkolny etap konkursu wiedzy o Janie Pawle II zatytułowany Świętość - zadaniem
dla każdego.
Chcąc celebrować godne życie Jana Pawła II,
zorganizowano konkurs piosenki dla uczniów klas V W hołdzie
św. Janowi Pawłowi II, nad którym czuwali pani Agnieszka
Matukin oraz pan Sławomir Dębek. Uczestnicy zaprezentowali
pieśni o tematyce religijnej, w tym o osobie św. Jana Pawła II.
Spotkanie prowadziły dwie uczennice klasy VIc: Aleksandra
Wierzbowska oraz Aleksandra Gajda. Popisy wokalne swoim
czujnym okiem oceniało jury: pani Wiesława Domalewska, pani
Agata Durzyńska oraz pani Agnieszka Matukin. Szczęśliwymi zwycięzcami zostali Emilia
Lutostańska oraz Igor Kaliś z klasy Vf. Drugie miejsce zajęły Aleksandra Cymek i Michalina
Mocarska z klasy Vb a trzecie Izabela Biernacka oraz Julia Frąckiewicz z klasy Ve. Jury
przyznało również wyróżnienie uczennicom z klasy Vd : Klaudii Remez, Aleksandrze
Wacławek, Kamili Sarnackiej.
Rekolekcje stały się szczególnym czasem, który każdy z nas przeżywa w inny sposób,
łącząc się z Bogiem. W tym roku wzór mieliśmy czerpać ze św. Jana Pawła II i uważam, że
program został przygotowany tak, że dzieci, które nigdy nie miały okazji słuchać przemówień
Papieża na żywo, mogły zrozumieć, dlaczego jest to człowiek tak bardzo ceniony oraz
poważany, i pokochały go tak jak każdy Polak.
Zuzanna Choińska, kl. VIc
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25 marca w Szkole Podstawowej
nr 5 odbyło się podsumowanie
Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych przeprowadzonych
w roku szkolnym 2014/2015.
Uroczystość rozpoczęła się około
godziny 900 . Poprowadziła ją
Dyrektor Delegatury Podlaskiego
Kuratorium Oświaty w Łomży pani
Dorota Szymonowicz. Nie zabrakło
również gości specjalnych - pani
wicekurator Wiesławy Ćwiklińskiej,
pana
wicewojewody Wojciecha
Dzierzgowskiego
oraz
pani
wiceprezydent Łomży Agnieszki Muzyk, którzy pogratulowali laureatom, nauczycielom
i rodzicom oraz życzyli dalszych, równie niezwykłych sukcesów. Udział w uroczystości
wzięli także rodzice uczniów. Galę uświetniła piosenka Radość o poranku w wykonaniu
Damiana Śliwińskiego z SP5, który został nagrodzony brawami.
Kolejnym, także emocjonującym punktem programu było wręczenie przez
Wojewódzkiego Kuratora Oświaty listów gratulacyjnych dla dyrektorów szkół, w których
było najwięcej laureatów. Spośród łomżan wyróżnieni zostali: pan Leszek Sobociński dyrektor naszej szkoły (15 laureatów), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży pani
Halina Szeligowska (12 laureatów), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży pani
Małgorzata Pietrusewicz (9 laureatów).
Nareszcie, po oficjalnych przemówieniach,
nadszedł długo wyczekiwany moment. Wyczytano
nazwiska trojga trzykrotnych laureatów. Jakub
Wierzbowski,
Ewelina Podchul oraz Maciej
Mioduszewski zostali hojnie nagrodzeni za swo je
osiągnięcia w nauce. Każdy z gości chciał ofiarować
im chociaż drobny podarunek, dlatego już wkrótce
troje wyróżnionych wróciło na swoje miejsca, niosąc
grawertony, listy gratulacyjne oraz specjalne prezenty,
ufundowane przez prezydenta
i burmistrzów miast, z których pochodzili.
Potem nadeszła pora na uhonorowanie podwójnych laureatów,
a następnie zdobywców pojedynczych tytułów.
Po wręczeniu dyplomów nadszedł czas na krótką część artystyczną.
Wiersz Sukces pięknie wyrecytowała uczennica Szkoły Podstawowej
nr 5. Następnie usłyszeliśmy piosenkę Gdzie są do kariery drzwi. Jedna
z laureatek w imieniu wszystkich zdobywców tytułów podziękowała
nauczycielom za ciężką pracę i dobre przygotowanie uczniów do
udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Na zakończenie
uczniowie szkoły, w której odbyła się gala, zaśpiewali piosenkę My
z Łomży ze specjalną dedykacją dla wszystkich zebranych. Wkrótce uczniowie i nauczyciele
spotkali się na poczęstunku.
Uważam, że wydarzenie to było idealnym uwieńczeniem wielu miesięcy ciężkiej,
wzmożonej pracy. Uczniowie nareszcie mogli odczuć, że ich nauka nie poszła na marne,
i odetchnąć z ulgą, ciesząc się sukcesem.
Zuzanna Choińska, kl. VIc, Paweł Zalewski, kl. Ve
8 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
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LAUREACI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Język polski (78 uczniów w etapie szkolnym)
1. Julia Nieciecka, kl. VId - opiekun p. Mirosława Bieniecka
2. Daria Godlewska, kl. VIa - opiekun p. Katarzyna Koziatek
3.Jakub Wierzbowski, kl. VIc - opiekun p. Katarzyna Koziatek
4. Kacper Borawski, kl. VIa - opiekun p. Katarzyna Koziatek
5. Zuzanna Choińska, kl. VIc - opiekun p. Katarzyna Koziatek
Matematyka (59 uczniów w etapie szkolnym)
1. Wiktoria Koniecko, kl. VIb - opiekun p. Hanna Poreda
2. Jakub Wierzbowski, kl. VIc - opiekun p. Anna Wysakowicz
3. Paweł Zalewski, kl. Ve - opiekun p. Dorota Święczkowska
Język angielski (37 uczniów w etapie szkolnym)
1. Kacper Borawski, kl. VIc - opiekun p. Magdalena Tabędzka
2. Kacper Czerwiński, kl. VIa - opiekun p. Izabela Wierciszewska i p. Magdalena Tabędzka
3. Jakub Wierzbowski, kl. VIc - opiekun p. Karolina Jankowska
4. Wiktoria Koniecko, kl. VIb - opiekun p. Karolina Jankowska
Przyroda (46 uczniów w etapie szkolnym)
1. Natalia Domalewska, kl. VIa - opiekun p. Małgorzata Czerwińska
2. Zuzanna Choińska, kl. VIc - opiekun p. Małgorzata Czerwińska
3. Piotr Jaworowski, kl. VId - opiekun p. Joanna Nowińska
Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratuluje my i życzymy kole jnych sukcesów!
Redakcja
Patriotyczna uroczystość
10 kwietnia 2015 r. w całej Polsce
odbyły się uroczystości wiązane z 75.
rocznicą Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicą
katastrofy lotniczej, w której zginęła para
prezydencka – Lech i Maria Kaczyńscy –
oraz inni ważni przedstawiciele władz
Polski.
W Łomży obchody te rozpoczęły się
przed kościołem pw. Bożego Miłosierdzia.
Wśród wielu gości znajdowały się poczty
sztandarowe łomżyńskich szkół.
O godzinie 8.41 na trzy minuty
rozbrzmiały syreny. Po odczytaniu listy
ofiar katastrofy lotniczej pod pomnikiem złożono kwiaty. Następnie została odprawiona msza
św. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Łomżyńska Orkiestra Dęta pod kierunkiem
Waldemara Borusiewicza, która grała pieśni patriotyczne i religijne.
Jestem dumna, że mogłam osobiście wziąć udział w tej ważnej uroczystości jako osoba
wchodząca w skład Łomżyńskiej Orkiestry Dętej i uczennica Szkoły Podstawowej nr 10
w Łomży.
Dominika Serafin, kl. IVf
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Chcemy W am o t ym opowi ed zi eć
Sprawozdanie z apelu ś wiątecznego
30 marca odbył się uroczysty ape l
związany ze Świętami Wielkiej Nocy
przygotowany przez klasę IIc pod
kierunkiem p. Doroty Wierzbowskiej.
Wiersze, piosenki i przyśpiewk i
w formie wesołego przedstawienia
w wykonaniu wychowanków p. Doroty
przybliżyły wszystkim polskie zwyczaje
i tradycje związane z tymi najważniejszymi w roku
świętami. Nie zabrakło palm, pisanek, baranka czy
baby wielkanocnej. Drugoklasiści w niezwykły sposób
wprowadzili społeczność szkolną w świąteczny
nastrój. Wszystkie dzieci wystąpiły w strojach
galowych podkreślających doniosłość przedstawienia.
Uroczystość uświetnił
występ Zespołu
Ludowego
Pieśni i Tańca Łomża.
Popisy młodych artystów publiczność nagrodziła
gromkimi brawami, a p. dyrektor Leszek Sobociński
podziękował uczniom za przygotowanie inscenizacji
i złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.
Ten bardzo uroczysty apel przypominał każdemu
z nas, aby te święta spędzić z najbliższą rodziną.
Mateusz Długozima, Kacper Duda, kl. IIc

Apel wielkanocny kl. IV-VI
31 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole apel
z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Uczniowie klas
IV-VI wraz z panią Elżbietą Zarembą pięknym
montażem słowno- muzycznym przygotowali nas do
głębszego przeżycia świąt.
Tematyka tej części artystycznej dotyczyła
głównie męki i śmierci Pana Jezusa. Czytano także
wzruszający hymn o miłości z listu św. Pawła.
Pomiędzy tekstami mówionymi Oliwia i Laura
przepięknie
śpiewały piosenki o miłości do Pana Boga. Wszyscy
zachwycająco odegrali swoje role. Występ był
wzruszający i skłaniał do refleksji nad istotą
Wielkanocy. Potem nadeszła pora na życzenia
świąteczne. Po ich wysłuchaniu uczniowie rozeszli się
do klas.
Bardzo podobał się nam ten apel wielkanocny.
Najbardziej wzruszył nas hymn o miłości. Mamy
nadzieję, że ta uroczystość, w której uczestniczyliśmy,
pomoże wielu osobom w lepszym przeżyciu Świąt Wielkanocy.

Eliza Gronostajska, Paweł Zalewski, kl. Ve
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C z y t a ć, a l e c o?
Spotkanie nad morzem Jadwigi Korczakowskiej
Korzystając z czasu wolnego, podczas ferii świątecznych przeczytałam kilka interesujących
książek. Myślę, że w moje j pamięci na zawsze pozostanie Spotkanie nad morzem Jadwigi
Korczakowskiej.
Lektura ta wywarła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ opowiada o przyjaźni dwóch
dziewczynek – niewidomej Elzy i troskliwej Danusi. Koleżanki przeżywają wiele ciekawych przygód,
co u czytelnika wywołuje dużo różnych emocji.
Najbardziej się przestraszyłam, kiedy chuligan Piotr zaatakował Elzę, a Danusia stanęła w jej
obronie. Strach odczułam również, gdy przyjaciółki zabłądziły w lesie i rozpętała się ogromna burza.
Cieszyłam się razem z dziewczynkami, kiedy pobyt Danusi nad morzem został przedłużony
o tydzień. Kolejną radosną wiadomością była informacja, że Elza razem z Danusią jedzie do Torunia.
W książce najbardziej poruszyła mnie historia niewidomej i osieroconej Elzy.
Muszę przyznać, że już dawno żadna książka nie wywołała we mnie takiej burzy emocji. Jest to
nie tylko opowiadanie o niewidomej dziewczynie, ale również o szczerej, bezinteresownej przyjaźni.
Bardzo chciałabym spotkać na swojej drodze taką przyjaciółkę jak Elza lub Danusia.
Natalia Bieniek, kl. IVd

O g l ą d a ć, a l e c o?
Łomża, 20.02.2015 r.
Droga Aniu!
Dziękuję za Twój list! Książka, którą mi poleciłaś, bardzo mi się podobała. Piszę do Ciebie
dzisiaj, ponieważ chciałabym podzielić się z Tobą wrażeniami po obejrzanym filmie.
Forest Gump jest niezwykle mądrą i zabawną historią chłopca na krzywych nogach, który ma
nieco niższy iloraz inteligencji niż jego rówieśnicy. Poznajemy go jako już dorosłego mężczyznę,
siedzącego na przystanku i powoli streszczającego wszystkim spotkanym ludziom swo je życie.
Główny bohater - Forest - w życiu mógł polegać tylko na swojej matce. To ona uczy go
najważniejszych wartości i cały czas powtarza mu, że nieważne jest to, co mamy w głowie, lecz jacy
jesteśmy wobec innych. W szkole Forest był wyśmiewany, ale udało mu się znaleźć przyjaciółkę.
Przez całe dzieciństwo byli nierozłączni, ale pewnego dnia musieli się rozstać.
Nawet nie wyobrażasz sobie, Aneczko, jak wiele udało się osiągnąć temu niepozornemu chłopcu!
Gdy był nastolatkiem, okazało się, że potrafi bardzo szybko biegać, więc już wkrótce zadebiutował
w grze w football. Po ukończeniu studiów udał się do Wietnamu, żeby walczyć za swój kraj. Był
jednym z najlepszych żołnierzy, ponieważ tylko wykonywał rozkazy. Po wybuchu na polu walki
ruszył, aby odnaleźć przyjaciela. Po drodze spotykał wielu rannych i każdego z nich wynosił na brzeg.
Tym samym uratował cały oddział. Gdy powrócił do rodzinnego kraju, zaangażował się
w mistrzostwa gry w ping-ponga. Zwolniony ze służby postanowił kupić kuter rybacki i łowić
krewetki. Na skutek ogromnej burzy biznes okazał się kopalnią złota.
W historii nie zabrakło też miłości. Mężczyzna zakochał się w swojej przyjaciółce ze szkoły –
Jenny – i to właśnie na autobus do niej czeka na przystanku. W mieszkaniu kobiety okazuje się, że
główny bohater jest ojcem kilkunastoletniego Foresta.
W opowieść w ciekawy sposób zostały wplecione najważniejsze fakty związane z historią
Ameryki. Stare, czarno-białe nagrania z dawnych czasów zostały zmontowane tak, że zdawało się, iż
pan Gump rzeczywiście był tam wtedy.
Myślę, że ten film uczy, jak bardzo nieprzewidywalne są losy człowieka oraz że nie wybitny
intelekt jest najważniejszy, ale dobroć w stosunku do innych. Wielka mądrość płynie z powiedzeń
matki Foresta, które ten często wypowiada, np. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na
co trafisz.
Sceny śmierci mamy, przyjaciela czy ukochanej bohatera wzruszają widzów do łez, natomiast
czasem głupkowate dialogi lub irracjonalne zachowania mężczyzny bawią i śmieszą.
Aniu, napisz do mnie, gdy już obejrzysz to arcydzieło. Mam nadzieję, że spodoba Ci się
w równym stopniu, co mnie. Z niecierpliwością czekam na list od Ciebie.
Twoja przyjaciółka,
Zuzia
Zuzanna Choińska, kl. VIc
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Rozrywka
Znajdź imiona ukryte w wyrazach.
brzydula
firanka
mewa
wanna
skakanka

kanarek
koala
podarek
fasola
tkanina

karuzela
śpiewak
czekolada
wiking
koszulka

Ameryka
lizak
wiza
fasola
Krystian Konopka, kl. If

Zagadki
Trąbi bez trąbki,
Ryczy bez krowy.
Cóż to za dziwny
Sygnał dźwiękowy?
Płoszy zwierzaki,
Pieszych przestrzega,
Często się w dużych
Miastach rozlega.
Co to jest?

Choć jej zwykle nie widzimy,
Często w aucie ją wozimy:
Jest poduszką, chociaż nie do spania,
Jeździ w aucie, choć na wierzchu nie leży.
Z kierownicy cię wyłania,
Gdy samochód w coś uderzy.
Co to jest?
Krystian Konopka, kl. If

Wiosenna krzyżówka
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.

Rozkwitają na wiosnę.
Wiosenny miesiąc.
Klekoce na dachu stodoły.
Ptak czy kwiat.
Rzeka, nad którą leży Łomża.
Skaczący płaz składający jaja do wody.

6.

Hanna Jadczak, kl. IVf

C z y t a ć, a l e c o?
Agnieszka Stelmas zyk Mela zawsze pomoże
Mela zawsze pomoże to książka, którą napisała Agnieszka
Stelmaszyk, autorka serii Kto mnie przytuli. Głównymi
bohaterami opowieści są: Mela, pies, którego źli ludzie porzucili
w lesie, oraz Karolinka i Jaś, którzy marzyli o czworonożnym
przyjacielu. Zanim zwierzak trafił ze schroniska do domu dzieci,
zgubił się podczas podróży pociągiem. Gdy jednak dotarł na
miejsce, zawsze pomagał maluchom i ich rodzicom.
Uważam, że warto przeczytać tę książkę, ponieważ jest
bardzo interesująca. Podczas zagłębiania się w lekturę można się
wzruszyć do łez, ale czasem również uśmiać.
Julia Jaskółka, kl. IV e
Skład redakcji: Zuzanna Choińska z kl. VIc, Hanna Jadczak, Weronika Kalinowska, Do minika Serafin, Zofia
Zdancewicz z kl. IVf, Małgorzata Gałka, Eliza Gronostajska, Paweł Zalewski z kl. Ve, Julia Jaskółka z kl. IVe .

Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara No wakowska, Jo lanta Siwik.

