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Chwila z Patronem
Jan Paweł II
Gdy na niebie ukazał się w końcu dym biały,
Miliony ludzi na nowego pasterza kościoła czekały.
Nagle rozlegają się słowa siejące zdumienie wielkie,
Raduje się w Polsce stworzenie wszelkie.
Nowy papież to Karol Wojtyła,
Swój pontyfikat jako Jan Paweł II zaczyna.
Odbywa 104 pielgrzymki,
Odwiedza prawie wszystkie kraje,
Nigdy się nie poddaje.
Papieżu Polaku, dziękuję Ci dziś za wszystko.
Wiem, że zawsze czuwasz przy mnie blisko.
Teraz, gdy jesteś święty w niebie,
to mogę zawsze modlić się do Ciebie.
Weronika Pliszewska, kl. Vc
rys. Ola Kamińska, kl. IIIf

Prace plastyczne: Natalia Kurzyna, Weronika Winiarska, kl. IIi

Wielkanoc
Przygotowując się do wielkanocnego nastroju,
Zrobiłam porządek w pokoju.
Wszystkie półki odkurzyłam,
Ciuszki równo ułożyłam.
Na stoliczku już stoi wielkanocny baranek,
Promieniując wśród pisanek,
Które sama ubarwiłam.
Potem kwiatki wyżłobiłam.
Obok złociste pisklęta,
Zwiastują nadchodzące święta.
W dali zając trawkę skubie,
Ja ten nastrój bardzo lubię.

Wielkanocna baba
Baba wielkanocna na stole stoi,
moc bakalii się na niej roi.
Pyszni się bardzo wśród innych potraw,
lecz jeszcze nie wie, co zaraz ją spotka.
Już ją lśniące ostrze dotyka i....
smaczna baba w ustach znika.
Mniam, mniam, pycha!
Liwia Litwińczyk, kl. IIIc

Roksana Dudzińska, kl. IIIc

Wielkanoc
Przyszła wiosna a z nią Święta.
Nikt już postu nie pamięta.
Wszyscy bardzo się radują,
zimną wodą opryskują!
Szymon Dębski, kl. IIIc
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Galeria prac kl. IV-VI

Nasze prace
Mamo, tato, wiosna wkoło!
Rosnę zdrowo i wesoło!
Już na drzewkach pąki widać
I śpiew głośny ptaków słychać.
Kwiatki z ziemi wyrastają
I zwierzęta ze snu wstają.
Wiosna, wiosna już nadchodzi,
Widzą starzy, widzą młodzi.
Słońce mocniej grzać zaczyna,
Deszczyk ciepły z rynny spływa.
Już się ciepło robi wszędzie,
Idzie wiosna, wiosna będzie.

Wiosna
Przyszła wiosna z koszem kwiatów,
lecą za nią stada ptaków.
Wszystko wokół jest radosne,
każdy z ludzi czuje wiosnę.
Ptaki pięknie wyśpiewują,
żaby w strudze się radują.
Tata działkę z liści grabi,
mama się kwiatkami bawi.
Mogę w końcu wyjść na rower,
pograć w piłkę też już mogę!
Nastał piękny czas dla dzieci
i słoneczko mocniej świeci!
Szymon Dębski, kl. IIIc

Powietrze
Tlen produkują drzewa
A bez niego żyć się nie da
Więc szanuj zieleń kolego
By powietrza mieć dużo czystego
rys. Kasia Szumska, kl. IVe

Zaczną się znowu długie spacery,
Gry, zabawy, rolki, rowery.
Na dworze będzie znów gwarno, wesoło,
Mamo, tato, wiosna wkoło!
Znów owoce i warzywa
Każdy będzie świeże wcinał,
Bo to super witaminy,
Co dodają wiosną siły.
Jedz ich dziennie sporo,
Rośnij zdrowo i wesoło!
Roksana Dudzińska, kl. IIIc

Antonina Pisalska, kl. IIIc

Wiosenka
Kwiecistą suknią zarzuciła,
Błękit nieba odsłoniła.
Kapeluszem zielonym machnęła,
Zimie na piętę nadepnęła.
Już czuję cieplejszy wiaterek,
Zaraz wskoczę na rowerek.
Energii dodaje mi słoneczko złote,
Znów na wszystko mam ochotę.
Coraz dłuższy cieszy mnie dzionek,
Nad głową śpiewa skowronek.
Na spacer do lasu pobiegnę,
Powietrzem świeżym odetchnę.
Nie straszny mi deszczyk wiosenny wcale,
Gdy wkoło jest tak wspaniale.
Wiosenka na dobre się rozgościła,
Wszystko do życia zbudziła.

rys. Maja Przestrzelska, kl. IVe

Liwia Litwińczyk, kl. IIIc
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Czworonożni przyjaciele
Wakacyjne wspomnienia

Czworonożny członek rodziny

Zwierzątkiem, które mam w domu, jest chomik. Jest to samiczka
o imieniu Kuleczka.
Nazwałem ją tak, ponieważ podczas mycia przypomina małą
kulkę. Ma ona małe, czarne oczka, niewielkie uszy, krótki ogonek
i szarą sierść. Najbardziej lubi jeść pestki słonecznika i chlebek.
Kuleczką zajmuję się sam. Raz w tygodniu zmieniam jej trociny.
Co drugi dzień wlewam jej świeżą wodę i codziennie daję suchą
karmę, świeże owoce i warzywa.
W domu traktujemy ją jak członka naszej rodziny. Dostałem ją na urodziny i był to
najlepszy prezent. Jest bardzo zabawna i kochana.
Damian Goman, kl. IIIf

Mój chomik
Chomik jest jednym z najmniejszych zwierząt domowych. Mój nazywa się Tomi.
Malutki i okrągły przypomina myszkę. Ma krótką,
jasnobrązową sierść pokrytą białymi łatkami. Jest ona mięciutka
i gładka. Na głowie ma malutkie uszka, błyszczące jak węgielki
oczka i długie wąsiki. Jego krótkie łapki zakończone są ostrymi
pazurkami.
Chomik żywi się nasionami, marchewką i jabłkiem. Tomi
w dzień dużo śpi przykryty trocinami. Budzi się w nocy i wtedy
wspina się po klatce lub biega w karuzeli. Lubi być brany na ręce.
Jest szybki.
Mój chomik jest moim wielkim przyjacielem. Kocham go i bardzo się o niego troszczę.
Bartek Obrycki, kl. IIIf

Zagadka

Dobra rada

Wydobywa się ją z ziemi, lecz kupuje w sklepie.
Kiedy doda się ją do potrawy, wtedy smakuje lepiej.

Zawsze rano jedz śniadanie,
by mieć siłę na działanie!

Maks Skrodzki, kl. IIIf

Laura Białucha, kl. IIc

Poszukiwacze skarbów
Dawno, dawno temu żyli sobie trzej poszukiwacze skarbów: Tomek, Andrzej i Błażej.
Pewnego dnia wybrali się do jaskini. Było tam bardzo ciemno. Dobrze, że zabrali ze sobą
latarki. Na pierwszy rzut oka było strasznie i roiło się od pająków. Skałą, którą najczęściej
wydobywali poszukiwacze skarbów, był węgiel. Długo chodzili po jednym poziomie, aż do
momentu, kiedy Błażej z daleka ujrzał szyb. Razem z kompanami, zjechał niżej. Odnaleźli
tam rudy żelaza. Nagle dwóch z grona przyjaciół usłyszało cichy krzyk. Okazało się, że to
Tomek wydawał te odgłosy, ponieważ podczas pakowania żelaza, jedna z grud spadła mu na
nogę. Cóż, na przyjaciołach można polegać jak na Zawiszy! Andrzej prędko wyciągnął
z plecaka czerwoną apteczkę i nakleił plaster. Po chwili ból osłabł i poszukiwacze skarbów
ruszyli szybem w dół. Byli świadomi, że może się stać tragedia, lecz wiedzieli, że do
odważnych świat należy. Kiedy stanęli na ostatniej warstwie jaskini, oniemieli z wrażenia.
Obok kamiennej ściany znajdowały się złoża diamentów i rubinów. Tomek, Andrzej i Błażej
szybko wydobyli skarb i spełnieni wrócili do domu.
Poszukiwacze skarbów byli z siebie bardzo zadowoleni. Nauczyli się, że ciężka praca
popłaca, więc nazajutrz znów wyruszyli do jaskini, ale to już temat na inne opowiadanie.
Alan Kamiński, kl. IIIc
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Nasze prace
Opis arbuza
Moim ulubionym owocem jest arbuz.
Ma okrągły kształt przypominający piłkę. Jest bardzo dużym owocem. Niezależnie od
stopnia dojrzałości ma twardą i gładką skórkę koloru zielonego w ciemne pionowe paski.
Wnętrze arbuza to bardzo soczysty i słodki miąższ koloru różowo-czerwonego. Owoc nie
posiada gniazda nasiennego, a pestki znajdują się w całym miąższu.
Arbuz nie zawiera dużo witamin, ale chroni przed rozwojem chorób nowotworowych
i innych. Doskonale gasi pragnienie.
Natalia Gryc, kl. IIc

Opis truskawki
To truskawka.
Ma trójkątny kształt. Jest niewielkim owocem. Zwraca uwagę jej
czerwony kolor w zielone kropki. Skórka jest chropowata w dotyku.
Truskawka ma słodki smak i intensywny zapach. Jest bardzo soczysta
i bogata w cenne minerały i witaminy takie jak: A, B i C.
Bardzo lubię jeść ciasta i desery z truskawkami.
Dominika Niedźwiecka, kl. IIc

Opis mandarynki
To mandarynka. Rośnie na drzewach egzotycznych.
Ma okrągły kształt i jest średniej wielkości. Zazwyczaj ma pomarańczowy kolor. Jej
chropowatą skórkę łatwo się obiera. Jest bardzo miękka i soczysta. Mandarynka ma słodki
smak. Dodaje się ją do deserów i tortów.
Bardzo lubię ten owoc.
Aleksander Dziemiński, kl. IIc

Burza
Z ortografią się zmagamy
i wierszyki układamy:
Nadeszła wiosenna burza.
Ulewa była duża.
Jaskółka schowała się pod dach,
bo poczuła wielki strach.
Harcerz Błażej biegł do domu,
bo szukał bezpiecznego schronu.
W ogródku rosła porzeczka,
a za domem wezbrała rzeczka.

Zagadka
Żyją w watasze,
razem polują
i uważają, że w lesie królują!
Szymon Dębski, kl. IIIc

Błażej machał do Michała,
którego pod drzewem ulewa dorwała.
Ostrzegł go przed piorunem,
ale Michał był upartym kołtunem.
Jadł cebulę, słuchał gromu
I nie chciał wejść do domu.
Ponieważ wszystko co złe szybko mija,
Nadeszła również taka chwila.
Zapachniały hiacynty i pojawiła się tęcza,
od deszczowych kropel lśniła sieć pajęcza.
Adam Adamowicz, Patryk Gosiewski,
Oskar Kokoszko, Aleksander Żebrowski,
kl. IIIe

Zagadka
Mieszka w Afryce
Albo w zoo.
Ma gęstą grzywę
I pazurków ostrych sto.
Antonina Pisalska, kl. IIIc
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Łomża za 100 lat
Zamykam oczy i próbuję wyobrazić sobie Łomżę za 100 lat.
Widzę, jak po łomżyńskich ulicach oprócz ludzi chodzą roboty. Przyjaciela można sobie
kupić w sklepie. W Łomży będą bardzo szybkie pociągi, które umożliwią transport do
różnych miejsc na całym świecie. Nowoczesnymi ulicami jeździć będą kosmiczne auta. Na
ławce szkolnej każdego łomżyńskiego ucznia stać będzie nowoczesny komputer podłączony
do szybkiego Internetu. Zamiast jedzenia kupimy małe kapsułki, które dadzą energię na cały
dzień.
Wydaje się mi, że nie chciałbym doczekać tych czasów.
Oskar Kokoszko, kl. IIIe

***
Według mnie Łomża za sto lat będzie wyglądać ładniej niż teraz.
Władze miasta zadbają, by do parków wróciło mnóstwo zieleni. Wszystkie szare
i zniszczone kamienice zostaną odnowione i pięknie pomalowane. Szerokie ulice będą tak
zaprojektowane, że przechodnie bezpiecznie skorzystają z przejść dla pieszych. Powstanie
obwodnica Łomży, która usunie z ulic miasta duże ciężarówki. Samochody z elektrycznymi
silnikami cicho pomkną przez miasto. Będzie dużo czyściej, bezpieczniej i przyjemniej tu
mieszkać.
Tak widzę Łomżę za sto lat, a może jeszcze wcześniej.
Zuzanna Modzelewska, kl. IIIe

***
Łomża za sto lat będzie ogromnym miastem. Będzie mieszkać w nim prawie 500 tysięcy
ludzi. Oprócz autobusów mieszkańcy będą jeździć tramwajami i metrem. W mieście zostaną
zbudowane teatr, opera oraz kina. Łomża zasłynie też jako miasto turystyczne. Rzeka Narew
zostanie pogłębiona i poszerzona i powstanie tu kilka przystani wodnych. Po Narwi pływać
będą statki z turystami na pokładzie. Niedaleko miasta zostanie zbudowane także lotnisko.
Z Łomży polecimy do Warszawy, a nawet do innych krajów, np. do Ameryki. Dzieci będą
mogły spędzać czas w wesołym miasteczku, które powstanie nad rzeką. Będzie tam też zoo
z lwami, wilkami, żyrafami i królikami.
Mam nadzieję, że za 100 lat Łomża będzie bardzo atrakcyjnym miastem.
Wiktoria Łajewska, kl. IIIe

Prace uczniów z kl. IIIb
***
Moim zdaniem Łomża za sto lat będzie bardziej kolorowa.
W mieście nastąpią duże zmiany. Zamiast jeździć samochodami i autobusami będziemy
poruszać się latającymi spodkami. W parkach postawiłabym kolorowe hydranty, z których
leciałby sok owocowy lub warzywny. Dziecięce place zabaw będą sterowane pilotem przez
rodziców. Chciałabym, aby powstało dużo wesołych miasteczek. Na starym rynku będą budki
z magicznymi cukierkami. Zamiast domków postawiłabym ogromne, szklane wieżowce
ogrzewane i oświetlane energią słoneczną.
W Łomży będzie pięknie, kolorowo i słonecznie, a ludzie zawsze będą uśmiechnięci,
szczęśliwi i życzliwi wobec siebie.
Kornelia Runo, kl. IIIe
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Spotkanie autorskie
We wtorek 21 marca w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Łomży moja klasa
uczestniczyła
w
spotkaniu
autorskim
z Grzegorzem Kasdepke. Jest to znany pisarz,
autor wielu książek dla dzieci i młodzieży.
Podczas
wizyty
zaproszony
gość
opowiadał o tym, jak powstawały jego książki.
Mówił, że jego przygoda z literaturą dla
młodych czytelników zaczęła się od
„Kacperiady”, czyli książki, której bohaterem
jest jego obecnie dwudziestodwuletni syn
Kacper. Nie zabrakło też wspomnienia o mojej ulubionej serii o detektywie Pozytywce.
Bardzo ucieszyło mnie, że właśnie miała premierę jej nowa część, z którą z pewnością się
zapoznam. Później pan Grzegorz czytał fragmenty swoich opowiadań i odpowiadał na
pytania dzieci.
Ciekawostką jest to, że miejscem jego pierwszego spotkania autorskiego była Łomża.
Na zakończenie spotkania każdy uczestnik mógł kupić książkę oraz zdobyć autograf
pisarza.
Moim zdaniem spotkanie z tak sympatycznym, pełnym humoru autorem było bardzo
ciekawe.
Jakub Chajęcki, Szymon Dębski, kl. IIIc

Konkurs o Łomży
23 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się XIII edycja Konkursu Wiedzy
o Łomży pod nazwą „Łomża - moja mała Ojczyzna”.
W konkursie uczestniczyło 20 osób. Byli to uczniowie klas trzecich łomżyńskich szkół.
Ja także brałem w nim udział. Uczestnicy mieli za zadanie napisać test sprawdzający ich
wiedzę na temat naszego miasta - Łomży. Wśród pytań znalazły się zadania dotyczące
znajomości legend o Łomży, pomników, rond, zabytków, instytucji kultury, obszarów
chronionych, symboli miasta itp. Konkurs był bardzo trudny, jednakże udało mi się zająć
w nim drugie miejsce. Moja koleżanka Olivia Makowska z IIIe zajęła trzecie miejsce, zaś
Natalia Pliszewska z mojej klasy zdobyła wyróżnienie. Bardzo dumne były z nas panie:
Barbara Nowakowska i Jolanta Siwik, które przygotowywały nas do konkursu, oraz nasi
rodzice. Otrzymałem pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrody.
Myślę, że warto było uczestniczyć w konkursie o Łomży, ponieważ dzięki niemu
poznałem bardzo dobrze moje miasto oraz jego historię.
Maksymilian Skrodzki, kl. IIIf
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Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
w roku szkolnym 2016/2017
Laureaci
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Maja Karwowska z kl. VIc op. p. Dorota Żbikowska
Edgar Jakub Bagiński z kl. VIe op. p Joanna Lewczuk
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Maja Karwowska z kl. VIc op. p. Izabela Wierciszewska
Natalia Bieniek z kl. VId op. p. Izabela Wierciszewska
Jan Franciszek Czyżewski z kl. VIe op. p. Karolina
Jankowska
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Jakub Chojnowski z kl. VIb op. p. Dorota Święczkowska
Alicja Przeździecka z kl. VIe op. p. Anna Wysakowicz
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Maja Karwowska z kl. VIc op. p. Jolanta Gwizdon
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Maja Karwowska z kl. VIc op. p. Barbara Dębosz

Finaliści
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Alicja Magdalena Kneć z kl. VIc op. p. Dorota
Żbikowska
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Jan Bagiński z kl. VId op. p. Danuta Grażyna
Kucharczyk
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Julia Kochanowska z kl. VId op. p. Jolanta Gwizdon

To nas interesuje
Klasy siódme i likwidacja gimnazjów
Reforma edukacji to temat dosyć kontrowersyjny. Co uczniowie klas szóstych sądzą
o tym, że zostaną w tej samej szkole jeszcze przez dwa lata?
Młodzież z klas szóstych zgodnie powiedziała, że likwidacja gimnazjów to dobry
pomysł. Jedna z uczennic wypowiedziała się: „Myślę, że dobrze, iż gimnazja zostaną
zlikwidowane, ponieważ zostaniemy w tej samej szkole, z tymi samymi kolegami
i koleżankami. Obawiam się tyko, że gimnazjaliści będą bardziej przygotowani od nas do
nauki w szkole ponadgimnazjalnej”. Inna dziewczynka rzekła: „Moim zdaniem jest to bardzo
dobry pomysł, ponieważ dużo słyszałam o siódmej i ósmej klasie od rodziców i nie
wyobrażam sobie, żebym w tym roku opuściła szkołę.”
Ja również uważam, że ta reforma jest dobrym pomysłem, jednak to wszystko dzieje się
za szybko. Gdy kończyliśmy piątą klasę i żegnaliśmy szóstoklasistów, myśleliśmy, że
zaczynamy ostatni rok w tej szkole. Na początku byłam całkowicie przeciwna likwidacji
gimnazjów, ale gdy oswoiłam się z tą myślą, uważam, że to nawet dobrze, że dłużej
zostaniemy tej samej szkole.
Julia Jaskółka, kl. VIe
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Ciasta ratujące życie
Ostatnio w centrum zainteresowań podlaskich mediów znalazła się akcja Pieczemy ciasta dla
chorego Krystiana. Dlaczego ciasta ratują życie? Te pytania zadałam jednemu
z wolontariuszy - Krystianowi Klimczykowi z klasy Va.
- Co ma na celu ta akcja?
- Zbieramy ciasta dla mojego przyjaciela - Krystiana. Choruje on na białaczkę, a do
wyleczenia potrzebna jest operacja za kilka tysięcy złotych. Przez sprzedaż ciast zbieramy
pieniądze.
- Kiedy wprowadziliście inicjatywę w życie i kto to przede wszystkim zorganizował?
- Poznałem Krystiana w szpitalu, gdy sam tam przebywałem. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy.
Moja mama, widząc, jak się lubimy, postanowiła mu pomóc. Czas szybko leciał, straciłem
jego poczucie. Myślę, że zaczęliśmy organizować pomysł mniej więcej w styczniu.
- Czy od początku wypieki miały ratować życie?
- Były różne pomysły, jednak zostaliśmy przy tym pomyśle.
- Bardzo dziękuję za udzielenie mi wywiadu.
- Ja również. Mam nadzieję, że do pomocy zgłosi się jeszcze więcej osób.
Izabela Jastrzębska, kl. VIe

Niezwykła pomoc
13 lutego 2017 r. w szkole odbyła się akcja pn. "Łomża piecze ciasta dla Krystiana".
Uczestniczyli w niej: Prezydent Miasta wraz z Zastępcami, Dyrektor szkoły, szkolne kucharki
oraz niektórzy uczniowie. Piekliśmy ciasta
dla 14-letniego Krystiana - ucznia naszej
szkoły, który jest chory na białaczkę.
Wypiekom towarzyszyła radosna atmosfera
i każdy starał się w nie włożyć jak najwięcej
serca. Upieczone ciasta były sprzedawane
w walentynki w holu łomżyńskiego Ratusza.
Zebrane fundusze zostały przekazane dla
rodziców chłopca na walkę z chorobą.
To bardzo ciekawa forma pomocy.
Uważam, że nie tylko wspieraliśmy szczytny
cel, ale również wesoło się bawiliśmy.
Takich akcji powinno być więcej, ponieważ to nic trudnego upiec ciasto.
Weronika Pliszewska, kl. Vc

Kółko plastyczne klasy IIIe
W tym semestrze nasze kółko plastyczne pracowało nad
zrobieniem pocztówek wielkanocnych.
Na zajęciach poznaliśmy technikę wyszywania haftem
krzyżykowym i doskonaliliśmy nasze umiejętności związane
z haftem matematycznym. Zajęcia były ciekawe i inspirujące.
Wspólnie z panią Moniką Góralczyk miło spędziliśmy ten czas. 23
marca, w naszej sali 128, zrobiliśmy wystawę własnoręcznie
wykonanych kart. Wszyscy byli pod wrażeniem owoców naszej
pracy. Wykonane pocztówki przekazaliśmy panu dyrektorowi
Leszkowi Sobocińskiemu, który wysłał je do przyjaciół naszej
szkoły.
Kornelia Runo, Łucja Kamila Olender, Krystian Bejgier, kl. IIIe
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C h c e m y Wa m o t y m o p o w i e d z i e ć
Moda na czytanie
W piątek, 24 lutego w sali 103 odbył się konkurs
zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Wzięły w nim udział
wszystkie klasy czwarte.
Uczniowie prezentowali dużo nowości książkowych. Były tam
między innymi tytuły takie jak: „Mała Nina”, „Dziennik
Cwaniaczka”, „Drużyna Z” i „Dynastia Miziołków”. Każda klasa
podzieliła się na grupy, które miały za zadanie opracować jedną
książkę: przygotować
recenzję, plakat oraz
scenkę na podstawie
tekstu.
Nasza
klasa
zaprezentowała trzy
książki: „Opowieści z Narnii”, „Łezka, przerażona
kotka” i „Magiczne drzewo. Inwazja”, a scenki
przygotowaliśmy na podstawie „Opowieści z Narnii”
i „Łezki, przerażonej kotki”.
Wszystkie klasy z zaciekawieniem oglądały nasze
występy. Nie znamy jeszcze wyników, ale mamy nadzieję, że wygramy.
Agnieszka Łapińska, Karolina Nowocińska, kl. IVf

Ciekawy konkurs
Trzeciego marca w naszej szkole miało miejsce
podsumowanie projektu „Moda na czytanie”. Uczniowie
wszystkich klas szóstych zaprezentowali informacje
o autorach oraz recenzje i scenki na temat wybranych
nowości wydawniczych.
Całość rozpoczęło wystąpienie klasy VIa. Górę wzięły
jednak nerwy, przez co klasa zaprezentowała wszystko na
końcu. Następnie wyniki swojej pracy pokazała klasa VId,
która znakomitym przygotowaniem scenki na podstawie
książki Brandona Mulla „Baśniobór” zadziwiła innych
uczniów i nauczycieli. W oczy rzuciła się przede wszystkim
wspaniała, ręcznie wykonana scenografia oraz ciekawa fabuła
i wiarygodna gra aktorów. Później wystąpiły pozostałe klasy
szóste, prezentując wiele ciekawych książek.
Projekt „Moda na czytanie” przekonał do siebie zarówno
uczniów, jak i nauczycieli, przez co wielce prawdopodobne
jest, że przedsięwzięcie zostanie powtórzone w następnym
roku szkolnym.
Edgar Bagiński, kl. VIe
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Apel Wielkanocny
11 kwietnia w naszej szkole odbył się apel
wielkanocny skierowany do widzów z klas
czwartych, piątych i szóstych.
Przedstawienie poruszało tematykę związaną
z Wielkim Tygodniem, było jednak dosyć
niezwykłe, bo ukazywało najważniejsze miejsca
chrześcijaństwa na tle dzisiejszej Jerozolimy.
Wydarzenia związane z Wielkim Tygodniem
przedstawiło pięciu reporterów z serwisu
informacyjnego. Rozmawiali oni z ludźmi z ziemi
palestyńskiej
o
ukrzyżowaniu
Chrystusa.
Świadkowie nie byli zgodni, kim był Jezus
z Nazaretu. Niektórzy twierdzili, że to Mesjasz,
a inni, że zdrajca i złoczyńca. Dzięki charakteryzacji
aktorów widzowie mogli się poczuć jak
obserwatorzy tamtych wydarzeń i męki Chrystusa.
Na zakończenie wystąpił Jakub Chojnowski w roli
zmartwychwstałego Jezusa, przybliżając widzom
obietnicę życia wiecznego.
W apelu oprócz aktorów pod opieką pani
Elżbiety Zaremby wziął udział szkolny chór pod
kierunkiem pani Agaty Durzyńskiej, zapewniając
przedstawieniu odpowiednie tło muzyczne. Dominik
Sawicki stworzył prezentację multimedialną
ukazującą, jak wygląda Jerozolima w czasach
współczesnych.
Przedstawienie wielkanocne spodobało się
większości uczniów, którzy dzięki niemu duchowo
przygotowali się do świąt.
Edgar Bagiński, kl. VIe, Kamila Dymek, Hubert Sierzputowski, Julita Święszkowska,
Paweł Wierzbowski, kl. VIf

C z y t a ć, a l e c o?
Joanna Nadin Penny z Piekła Rodem
Po książkę pod tytułem „Penny z Piekła Rodem” sięgnęłam, ponieważ bardzo
zainteresowała mnie okładka. Znajdowała się na niej informacja, że ta książka to bestseller
i otrzymała Nagrodę Dalha.
Autorką książki jest Joanna Nadin, która zanim została pisarką, chciała być primabaleriną
albo dżokejem. Ma ona także córkę, która bardzo przypomina główną bohaterkę.
Akcja opowieści toczy się w Anglii, a główną bohaterką jest dziewczynka o imieniu
Penny. Poznajemy też jej krewnych i znajomych: mamę, tatę, siostrę Stokrotę, Babunię, kota
Bratka, przyjaciela Kosmo, ciotkę Didi.
W książce najbardziej podobało mi się to, że napisana jest ona bardzo humorystycznie
i zawiera dużo zabawnych ilustracji. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie i zachęcam wszystkich
lubiących humor do sięgnięcia po nią. Ja z pewnością przeczytam także inne książki
o przygodach Penny.
Ada Ponichtera, kl. IIIf
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Wykreślanka – ortogramy dla klasy III
Z diagramu wykreśl podane niżej wyrazy. Pamiętaj, że niektóre litery są wspólne dla
dwóch lub trzech słów. Powodzenia!
Kłótnia, ołówek, późno, równy, skóra, żółty, źródło, Europa, grupa, muzyka, tytuł, nauka,
lupa, wyruszyć, już, mąż, żona, kałuża, księżyc, pożar, strażak, papież, także, ciężki,
jarzębina, kurz, porządek, orzech, rzuca, wierzba, chomik, chusta, natychmiast, chłodno,
chleb, wychowawca, choroba, Hubert, humor, hotel, historia, wahać się, hodowca, hymn,
higiena, brązowy, książka, odpocząć, sąsiad, pędzel, występ.
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Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.

1. Lubimy przejażdżki...
2. Kwitną wiosną
3. Krąży wokół niego Ziemia.
4. Można go uprawiać.
5. Bocianie...
6. Jest w nim jak w garncu.
Julia Jodłowska, Dominika Serafin,
Aleksandra Żebrowska, kl. VIf

6.
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