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Wiosna 

Pewnego dnia wszystko się zmieniło, 

jak dziecięca kolorowanka pięknie się zabarwiło. 

Wszystko stało się zielone, 

rośliny cudownie pachnące i buzie rozweselone. 

Bo przyszła wiosna, 

a z nią kolorowe kwiaty, zielone drzewa, 

klekot bociana i śpiew słowika. 

Delikatny wiaterek leciutko powiewa. 

Oglądasz, jak pięknie wygląda las 

i na podwórku miło spędzasz czas. 

 Gabriela Wawrzyniak, kl. IIIc 

Góry 

Jaś w wakacje ruszył w góry, 

a że nie był jeszcze duży, 

namówił tatę do podrózy. 

Tato słabo po szczytach fika, 

poprosił o pomoc przewodnika. 

Idź po wyznaczonych szlakach, 

A nie spotka cię żadna draka. 

Jeśli nie chcesz nogi złamać, 

musisz odpowiednie buty wkładać. 

Posłuchaj, turysto, mojej rady, 

a wszystkie szlaki pokonamy. 

Jak wrócimy do chałupy , 

w nagrodę dostaniemy góralskiej zupy. 

Hej! 
Aleksandra Sadowska, kl. VIb 

Wakacji czas 

Znowu przyszło do nas lato! 

No ruszajmy, tato! 

Nastał wakacji czas, 

No i długich tras. 

Pod namiot w kolorze nieba. 

Tam spieszyć się nie trzeba. 

Choć czas mija miło, 

Pędzi z każdą chwilą. 
Adrian Ptak, kl. VIc 

                       

Refleksja 

 Choć lato nadchodzi i na dworze jest coraz cieplej, to nie wszyscy cieszą się z końca 

roku. Dla szóstoklasistów to czas pożegnań i rozstań z przyjaciółmi, z którymi zżyli się  

przez szesć lat. Teraz każdy z nich rusza do innej szkoły i żegna się ze szkołą, w której 

spędził szmat czasu. 
Marta Obiedzińska, kl. VIc 
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Lato 

Zbliża się już lato, 

Wita nas bogato. 

Przynosi nam słońce, 

Kwiaty pachnące, 

Powietrze gorące 

I trzmiele brzęczące. 

Ludzie wyjeżdżają, 

Polskę zostawiają. 

Widzieli już morze 

I góry też może, 

Lecz tutaj wracają, 

Bo Polskę kochają. 

Anita Tomaszewska, kl. VIc 

Lato  

Wakacje  

Morze i rzeka 

Wiele atrakcji na nas już czeka 

Wysokie góry 

Łąki zielone 

Ciepłe chwile wspólnie spędzone  

Komarów roje muchy i pszczoły 

To nic nie szkodzi  

Byle z dala od szkoły. 
Karolina Zakrzewska, kl. VIb 

 Lato 

Szumi woda, szumi las, 

A tam jeszcze nie ma nas. 

Lecz gdy tylko pojedziemy, 

Kąpać w rzece się będziemy. 

Wybierzemy tę bezpieczną, 

Gdzie ratownk biega z deską, 

Żeby w razie gorszej fali 

Przybiegł do nas gdzieś z oddali. 

I czyś duży jest, czy mały, 

Na plażę nie chodź bez mamy. 

Aleksandra Sadowska, kl. VIb 



*** 

 Już wkrótce wakacje. Przyjdzie nam pożegnać się ze szkolnymi murami, nauczycielami 

oraz kolegami i koleżankami. Niektórzy z Was zapewne oczekują tej chwili 

z niecierpliwością. Większość powróci tu za dwa miesiące, jednak część dzieci pożegna 

szkołę na zawsze. Są to uczniowie klas szóstych. Dla nich 27 czerwca dzwonek SP10 zabrzmi 

po raz ostatni.  

 Dziś właśnie kolegom i koleżankom odchodzącym do gimnazjów chciałam życzyć 

szczególnie udanych, wesołych i ciekawie spędzonych wakacji. Odpoczywajcie i nabierajcie 

sił, aby z radością i uśmiechem na twarzy rozpocząć naukę w nowej szkole. 

Karolina Zakrzewska, kl. VIb

 Koniec szkoły 

Coraz bliżej końca szkoły… 

Chyba nie każdy jest wesoły. 

Choć bliżej poznamy daleki świat, 

Nie zapomnimy spędzonych tu lat. 

Miło będziemy wspominać ten czas. 

Zapamiętajcie mile nas. 

 Aleksandra Borawska, kl. VIc 

 

 

Rady na wakacje 

1. Informuj rodziców lub opiekunów, gdzie 

i z kim wychodzisz. 

2. Do domu wracaj o umówionej godzinie. 

3. Nie rozmawiaj z obcymi osobami. 

4. Nie przyjmuj od nich słodyczy, napojów. 

5. Nie korzystaj, jeśli nieznajomi oferują, że 

cię podwiozą. 

6. W czasie burzy nie używaj telefonu i nie 

stawaj pod drzewami.  
Karolina Zakrzewska, kl. VIb

                       
Nowy York 

Niedługo lato, a wraz z nim od dawna 

wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Zapewne 

każdy z nas zastanawia się już, jak i gdzie spędzić ten 

wolny czas. Możliwości jest wiele, jednak moim 

marzeniem jest pojechać do Nowego Yorku.   

Jest to najludniejsze miasto Stanów 

Zjednoczonych. Wywiera ono znaczący wpływ na 

światowy biznes, sztukę, modę, technologię, edukację 

oraz rozrywkę. Podzielone jest na pięć dzielnic: 

Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx i Staten Island. 

W każdej z nich znajduje się wiele ciekawych 

i godnych zwiedzenia miejsc.  

Statua Wolności została podarowana Stanom 

Zjednoczonym przez naród francuski. Ma ona 46 metrów wysokości i waży 222 tony, a od 

ponad 100 lat jest symbolem wolnej Ameryki.  

Kolejnym przykuwającym uwagę miejscem jest Most Brooklyński. Jest on największym 

wiszącym stalowym mostem na świecie. Konstrukcja znajduje się nad rzeką East River 

i łączy dwie dzielnice: Brooklyn i Manhattan.  

Central Park nazywany jest płucami miasta. Rozciąga się na ponad 341 hektarach. Do 

jego najatrakcyjniejszych części należą m.in. upamiętniające Johna Lennona Truskawkowe 

Pola oraz ogromny pomnik polskiego króla Władysława Jagiełły.  

To zaledwie kilka z wielu wartych obejrzenia miejsc w Nowym Yorku. Bardzo 

chciałabym je zobaczyć na własne oczy i mam nadzieję, że moje marzenie już niedługo się 

spełni.  
Karolina Zakrzewska, kl. VIb 
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rys. Aleksandra Sadowska, kl. VIb 

rys. Natalia  

Banach, kl. VIb 

K o s m i c z n e  p o d r ó ż e  

 

 

 

O różowym bucie i cyberkurze 

Nagle z nogi Saszy, głośno śmiejąc się, zeskoczył różowy Air Max. 

- O nie! Tak się nie będziemy bawić! - krzyknął wściekły chłopak i z całej siły kopnął but, który 

poleciał wbrew oczekiwaniom ponad chmury, aż w ciemny kosmos ruchem jednostajnym 

prostolinijnym. 

Po długim dryfowaniu w przestrzeni kosmicznej niespodziewanie poczuł mocne uderzenie 

w podeszwę, co oznaczało, że wylądował. 

- Proszę, żebym tylko nie miał uszkodzonego agleta… -  

modlił się w duchu. - Gdzie ja jestem? Chyba na Marsie… Ale 

w takim razie, co tu robi stado zielonych, bladoszarych kurczaków 

z migającymi falistymi uszami? 

Od tyłu Air Max poczuł ostre ukłucie. Zanim zdążył się 

odwrócić, zobaczył, że zza niego wyłania się jeden z tych małych 

znanych w kosmosie  cyberpotworków i zaczyna dobierać się do 

jego sznurówki. Po chwili całą wessał do swego wnętrza. Niespodziewanie do Air Maxa podbiegła 

cyberkura i złożyła w jego wnętrzu czarne malutkie jajko.  

W tym momencie Sasza ocknął się i z ulgą stwierdził, że najgorszy koszmar jego życia był tylko 

snem. 
Nina Adamczak, Natalia Brzóska, 

Patryk Dobrowolski, Aleksandra Sadowska, kl. VI b 

Bajka o latającym potworze Spaggetti przemierzającym kosmos na 

rowerze z bekonu 

Pewnego dnia, kiedy niebo zrobiło się różowe, potwór Spaggetti 

wiedział, że to jest dzień, w którym musi przelecieć wszechświat na rowerze 

z bekonu. Wyruszył z miasta, którego nie mógł znaleźć Koziołek Matołek.  

Przed wyruszeniem w daleką podróż zjadł pizzę z salami. Kilka minut 

później, kiedy zgłodniał, poleciał po żelki do Biedronki. Potem już wyruszył 

w kosmos i wkrótce znalazł breloczek z kamienia zagłady. Gdy tylko wziął 

go do makaronu, opętały go złe moce. Nagle jego oczy zrobiły się czerwone 

i był żądny władzy na Słońcu. W czasie lotu spotkał armię zgniłych serów, 

którymi dowodził Spangelndooze z Kalmarem. Przestraszony potwór 

Spaggetti nie wiedział, co robić, gdy nagle z pomocą przyleciał mu Super Patryk. 

Razem podbili Słońce i postawili tam flagę Pacanowa. Wkrótce jednak zrobiło im 

się gorąco i przerażeni zobaczyli, że zaczęli się topić. Wystraszony potwór 

Spaggetti chciał uciekać, jednak nie miał już nóg i wpadł w otchłań słoneczną.  

Taki był tragiczny koniec jego wyprawy po wszechświecie. 

Natalia Banach, Julia Zachłowska, Karolina Zakrzewska, kl. VIb 

Fotorelacja z XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  

Warszawa, 30 - 31 maja 2014 r. 
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Konkurs matematyczno-przyrodniczy MIX 

 13 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży odbył się drużynowy konkurs 

matematyczno-przyrodniczy MIX. W tym roku była to już XI edycja tego konkursu. Naszą szkołę 

reprezentowały: Joanna Krysiak i Gabrysia Plona z klasy VIf oraz Marta 

Obiedzińska z klasy VIc. Uczestnicy zmierzyli się z pięcioma zadaniami 

z wiedzy matematyczno- przyrodniczej i dwoma sportowymi, które były 

przeplatane występami artystycznymi solistów i duetu. Prawie wszystkie 

konkurencje odbywały się na czas, a więc szybsze wykonanie zadania 

wpływało na liczbę przyznanych punktów.  

Pierwszym zadaniem było ułożenie tangramu. Udało nam się zrobić 

to bardzo szybko, dzięki czemu zdobyłyśmy maksymalną liczbę punktów. Następnie odbyła się 

konkurencja sportowa, z czym poszło nam trochę gorzej.  

Po kolejnych zadaniach przyrodniczych, matematycznych 

i sportowych podliczano punkty i ogłaszano wyniki. Ostatecznie 

reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce. Później zaproszono nas na 

słodki poczęstunek, po czym wręczono nagrody. 

Ten dzień upłynął nam w miłej atmosferze. Był to dla nas nie tylko 

konkurs, ale również dobra zabawa. 

Marta Obiedzińska, kl. VIc 

TRÓJKĄT   PROSTOKĄT   RZUT   KWADRAT   PROSTOPADŁOŚC IAN   ROMB  TRAPEZ  PROSTA  

Liga Zadaniowa z matematyki 

Dnia 29 maja 2014 roku w PG6 w Łomży odbył się finał konkursu - Liga Zadaniowa 

z matematyki dla klas V i VI.  

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11
00

. Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli różnych szkół. 

Do finału zakwalifikowało się 18 osób. Z naszej szkoły było ich aż 9. Do rozwiązania mieliśmy 

5 zadań i musieliśmy rozwiązać je w ciągu półtorej godziny. Pytania były dość trudne, ale większość 

uczestników doskonale poradziła sobie z nimi. Następnego dnia każdy znał już wyniki. Uczniowie 

naszej szkoły zajęli I i III miejsce. I miejsce zajął Maciej Kuliś z klasy VId, a III Joanna Krysiak 

z klasy VIf. 

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z nagród, które otrzymała nasza szkoła.  

Adrian Ptak, kl. VIc 

BÓR  RÓW  RZUT   CHÓR  WĄŻ  lĘK   BUK  ŻUK  HEŁM  P LĄS   WĄS   SENS   EMU  PUCH  

X edycja konkursu Mistrz Ortografii Miasta Łomża 

21 maja odbyła się jubileuszowa X edycja konkursu Mistrz Ortografii 

Miasta Łomża objętego honorowym patronatem Prezydenta naszego miasta. 

Brało w nim udział po trzech przedstawicieli sześciu szkół 

podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Weronika Korolczuk z kl. VId, 

Jakub Wierzbowski z kl. Vc i Marta Obiedzińska z kl. VIc. 

Po rozpoczęciu uroczystości przez dyrektora szkoły Leszka Sobocińskiego obejrzeliśmy 

prezentację o historii i poprzednich edycjach konkursu. Następnie wystąpiła przed nami grupa 

uczniów z klasy Vc, którzy przedstawili inscenizację bajki pt. Królewna Śnieżka.  

Najważniejszym momentem uroczystości było pisanie dyktanda przez uczestników. Pani 

Joanna Ewa Szkop – autorka tekstu - jako motyw przewodni wybrała dziesięciolecie wstąpienia do 

Unii Europejskiej. Główne trudności ortograficzne były związane z pisownią wyrazów małą i wielką 

literą.  

Potem wszystkich uczestników zaproszono na słodki poczęstunek, a komisja sprawdzająca 

zajęła się oceną dyktand. Wkrótce nadszedł czas na ogłoszenie wyników. Okazało się, że Kuba 

zajął I, Weronika II, a Marta III miejsce.  

Jesteśmy dumni, że na podium znaleźli się uczniowie naszej szkoły. 

Marta Obiedzińska, kl. VI c 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć 
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rys. Krzysztof Przybyszewski, kl. III c 

 

Apel o zdrowym żywieniu 

5 czerwca 2014 roku w szkolnej stołówce odbył się apel 

promujący zdrową żywność. Przygotowały go panie oraz uczennice 

z łomżyńskiego technikum Weta. 

Na początku odbyła się krótka prezentacja, w której 

przedstawiono 10 zasad zdrowego żywienia. Później pani profesor 

z łomżyńskiego technikum opowiedziała 

nam o cariingu, czyli sztuce rzeźbienia 

w owocach i warzywach, a także 

przedstawiła rzeźby, które wykonała razem z uczennicami z IId. 

Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu Zdrowie na 

talerzu. Panie, które przygotowały apel, wręczyły uczniom 

naszej szkoły nagrody w postaci rzeźb 

z warzyw i owoców. 

Ten apel bardzo nam się podobał. 

Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy 

następny, który będzie dotyczył zdrowego żywienia. 
Anita Tomaszewska, kl. VIc 

Spotkania z ojcem Apolinarym 

Niedawno naszą szkołę odwiedził szczególny gość. Był nim ojciec Apolinary z klasztoru 

ojców kapucynów. Przeprowadził on 12 i 13 oraz 19 i 20 maja zajęcia z klasami VI nt. złych 

stron palenia i picia. 

Podczas pierwszego spotkania rysował linię życia i tłumaczył, co jest najważniejsze 

w życiu każdego człowieka. Na drugim pokazywał, jak picie alkoholu oraz palenie 

papierosów niszczy ludzkie zdrowie. Zobaczyliśmy też, jak alkohol działa na surowe jajko 

(po pewnym czasie ścięło się). Na koniec zaśpiewaliśmy piosenkę, której nauczyliśmy się 

w czasie zajęć. 

Te spotkania skłoniły nas do refleksji nad sensem życia i bardzo nam się podobały. 
Aleksandra Borawska, Anita Tomaszewska, kl. VIc 

 

Łomża, 1.06.2014 r. 

Kochany Tato! 

Na początku mojego listu serdecznie Cię 

pozdrawiam. Myślę, że świetnie bawisz się 

z mamą na urlopie. 

Chciałabym cię poprosić, abyś po powrocie 

do domu nie palił papierosów. Wczoraj na lekcji 

oglądaliśmy prezentację o szkodliwości  

nikotyny i to zmobilizowało mnie do napisania 

tego listu. Niektórzy mówią, że palenie 

wyszczupla, a ja już wiem, że w papierosie 

zawarte są chemiczne substancje, które 

zagrażają naszemu życiu. Martwię się nie tylko 

o Ciebie, ale także o nas: mamę, Huberta i mnie, gdyż wdychamy ten trujący dym, gdy palisz 

w pobliżu nas.  

Mam nadzieję, że postarasz się rzucić ten zły nałóg. Bardzo Cię kocham. Do zobaczenia 

wkrótce. 

Inga  
Inga W., kl. IIIc 

 T r z y m a j   f o r m ę! 
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 T r z y m a j   f o r m ę! 

Łomża, 1.06.2014 r. 

Kochani Rodzice! 

Piszę do Was, ponieważ moje 

dotychczasowe ustne starania nie 

przyniosły efektu, może więc forma 

papierowa bardziej do Was trafi. 

Zastanówcie się nad tym, co chcę 

Wam przekazać i dlaczego tak 

bardzo mi na tym zależy. Być może 

nie umiałam tego powiedzieć. Tak 

więc dziś piszę do Was i proszę, 

abyście z okazji moich urodzin 

zrobili mi prezent i spełnili moje 

życzenie. Jest nim mała, lecz bardzo ważna prośba. Z całego serca proszę, żebyście rzucili 

palenie.  Pamiętajcie o tym, że papierosy zawierają bardzo dużo substancji rakotwórczych. 

A teraz posłuchajcie uważnie. Coś Wam opowiem. Kiedyś, gdy byliśmy w szpitalu 

i odwiedziliśmy ciocię Ewę, musiałam pójść do łazienki. Wracając na salę przez główny 

korytarz, widziałam, jak sanitariusze wieźli pacjenta, który miał nowotwór. Okazało się, że to 

rak płuc, a przyczyną było oczywiście palenie papierosów. Niestety, młody jeszcze człowiek, 

zmarł. Nie chciałabym, abyście i wy tak ciężko zachorowali. 

Mam nadzieję, że wysłuchacie mojej prośby, a jednocześnie zadbacie o zdrowie swoje 

i całej naszej rodziny. Pamiętajcie, że kocham Was i nie chcę być na tym świecie sama. 

Wasza córka Alusia 
Alicja K., kl. IIIc 

 

Łomża, 1.06.2014 r. 

Drodzy Rodzice! 

Bardzo Was proszę, żebyście nie palili. Tytoń zagraża 

Waszemu zdrowiu i osobom przebywającym w Waszym otoczeniu. 

Gdy wdychacie nikotynowy dym, płuca stają się mniej wydolne. Z 

jamy ustnej wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zęby stają się 

żółte. Zażywając tę truciznę, skracacie sobie życie. Paląc papierosy, 

tracicie nie tylko zdrowie, ale i pieniądze. 

Posłuchajcie mojej prośby i skończcie z tym nałogiem. 

Pamiętajcie, chcę dla Was dobrze! 

Pozdrawiam 

Natalia 
Natalia G. ,kl. IIIc  

 

Łomża, 1.06.2014 r. 

Drogi Tato! 

Proszę Cię, byś przestał palić! Dym zawierający 

nikotynę wdycha cała nasza rodzina. Wiele osób 

zachorowało, a nawet zmarło przez ten nałóg. Nie truj 

swojego i mojego organizmu. Jest to szkodliwa używka.  

Mam nadzieję, że wysłuchasz mojej prośby i ją spełnisz. 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

Twoja córka Magda  
Magdalena Z., kl. IIIc 
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Ważna rocznica 

30.04.14 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Tego 

dnia, dokładnie 223 lata temu, podpisano pierwszą w Europie i drugą na świecie po USA 

postępową konstytucję.  

Uroczysty apel przygotowały panie: Beata Obrycka, która czuwała nad recytatorami, 

Agata Durzyńska kierująca chórem i zespołem wokalnym i Izabela Wierciszewska, która 

wykonała dekoracje. Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie, co działo się przed ponad 

dwoma wiekami. Poznaliśmy również nowe pojęcia, np. konfederacja - grupa utworzona 

przez partie, państwa lub miasta dla osiągnięcia określonych celów. W recytacje wplecione 

były pieśni Mazurka i Poloneza 3 Maja oraz Żeby Polska była Polską. Na koniec głos zabrał 

p. dyrektor, który podziękował aktorom i paniom za przygotowanie uroczystości. 

Uchwalenie konstytucji było dla Polaków wielkim wydarzeniem. Dzięki podniosłemu 

nastrojowi panującemu na apelu wyraziliśmy szacunek do ważnych wydarzeń związanych 

z historią naszego kraju. 
Aleksandra Borawska, kl. VIc 

Spotkanie z rodzicami 

2 czerwca 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie 

rodziców, których dzieci rozpoczną naukę 1 września 2014 

r. w klasie pierwszej. Na początku pan dyrektor Leszek 

Sobociński powitał wszystkich zebranych. 

Następnie klasa IIIb, IIIc i IIIf zaprezentowały 

przedstawienie przygotowane pod kierunkiem pań Marzeny 

Biaduń, Lidii Obiedzińskiej oraz Barbary Nowakowskiej 

pt. Żart szkolny. Wszyscy pięknie recytowali wiersze. 

Kamila Dymek z klasy IIIf zaśpiewała piosenkę Takie tango 

Budki Suflera w wersji szkolnej, a uczniowie z klasy IIIc 

zatańczyli w rytm wesołych melodii. 

Później zabrała głos pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk 

i życzyła wszystkim słonecznych wakacji, a pan dyrektor 

Leszek Sobociński przedstawił gościom panie nauczycielki, 

które będą pracowały w klasach I. Po chwili pani psycholog Joanna Dardzińska-Mądry 

wygłosiła prelekcję na temat dojrzałości szkolnej dzieci. Rodzice mogli też zgłosić swoje 

prośby, jeżeli chodzi o wybór klasy, do 

której miałoby uczęszczać ich dziecko.  

Spotkanie, w czasie którego rodzice 

przyszłych pierwszaków zostali włączeni 

do społeczności szkoły, przebiegało 

w miłej atmosferze. 

Kamila Dymek, Julia Jodłowska, Dominika Serafin,  

Zofia Zdancewicz, Aleksandra Żebrowska, kl. IIIf 
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rys. Maja Łukianiuk, kl. IVe 

Dzień Dziecka na sportowo 

Drugiego czerwca nasza klasa IIIa uczestniczyła w bardzo 

interesującym wydarzeniu - turnieju sportowym. Zawody zostały 

zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. W rozgrywkach 

dopingowaliśmy klasy zerowe oraz klasy pierwsze. Zmagania 

sportowe obserwowała i z zaangażowaniem komentowała pani 

dyrektor Jadwiga Kirejczyk. Rodzice, którzy 

licznie przybyli na tę sportową imprezę 

i przygotowali wcześniej dopingujące dzieci transparenty, dzielnie 

wspomagali swoje pociechy okrzykami.  

Nasza klasa uczestniczyła w przygotowaniach i pomagała 

w prowadzeniu rozgrywek. Panie wychowawczynie zasiadały w jury, 

natomiast ja i Justyna wieszaliśmy punkty na tablicy wyników. 

Turniej był ekscytujący. Jak co roku najwięcej emocji wzbudziła 

konkurencja, w której razem z dziećmi startowali rodzice. Zacięcie 

sportowe dorosłych dało początek najpierw chichotom, a później 

wybuchom śmiechu na sali. Było bardzo wesoło i śmiesznie. 

Ostatecznie najwięcej punktów zdobyły klasy 0b i If. Zwycięskie 

drużyny otrzymały dyplomy i nagrody. 

W przerwie między zawodami zaśpiewali nasz kolega Kacper Kuczyński oraz koleżanka 

z IIIf Kamila Dymek. Uczniowie klasy IIf i IIIc przepięknie wszystkim zatańczyli. 

Po turnieju na naszą klasę czekała smaczna niespodzianka. Z panią Małgosią 

Domaszewską i panią Alicją Żelazną poszliśmy na lody. Później wybraliśmy się do sali 

zabaw w Centrum Katolickim. Po skończonej zabawie czekała na nas kolejna atrakcja - 

odwiedziliśmy Salonik Pani Hanki, sławnej aktorki. Były tam suknie, kostiumy, pamiątki 

osobiste, a przede wszystkim kapelusze Hanki Bielickiej. Wszystkie były piękne, chociaż 

niektóre bardzo dziwne. 

Salonik bardzo nam się podobał. Gdy patrzyłem na te wszystkie suknie i kapelusze, 

przypomniała mi się piosenka, którą śpiewała Pani Hania: Nazywam się proszę Państwa 

Hanka Bielicka. Pochodzę z miasta Łomży, urodzona tamże w roku tysiąc dziewięćset...Nie 

liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się trudu, my z Łomży… 

Turniej sportowy i Dzień Dziecka w IIIa uważam za udany! 

Piotr Kołodziejczyk, kl. IIIa 

 

Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka 

 Pod koniec maja mama Ani postanowiła 

zrobić jej miłą niespodziankę. Chciała 

urządzić przyjęcie dla dziewczynki i jej 

przyjaciół z okazji Dnia Dziecka. Znajomi 

Ani byli zachwyceni tym 

pomysłem. Mama 

przygotowała dużo 

jedzenia i prezentów. 

 Kiedy Ania wracała ze 

szkoły, spotkała swoich 

znajomych, którzy byli 

elegancko ubrani. 

– Gdzie idziecie? – zapytała dziewczynka. 

– Wybieramy się na imprezę! – powiedzieli. 

Gdy Ania wróciła do domu usłyszała okrzyk:  

– Niespodzianka! 

Dziewczynka była zachwycona. 

– Dziękuję wam! – powiedziała wzruszona. 

 Wszyscy świetnie bawili się na 

przyjęciu, które choć skończyło się 

o godzinie 18
30

, to długo pozostało 

w pamięci dzieci. 
Izabela Biernacka, Dominika Golik,  

Maja Łukianiuk, kl. IVe
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MISTRZ ORTOGRAFII KLAS II 

1. Gabriela Zakrzewska, kl. IIf – op. 

p. Marzena Przybyszewska 

2. Klaudia Batorzyńska, kl. IIf – op. 

p. Marzena Przybyszewska 

3. Kinga Dziemińska, kl. IIc – op. p. Jadwiga 

Kirejczyk 

Zofia Długokencka, kl. IIc – op. p. Jadwiga 

Kirejczyk 

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS III 

1. Maja Karwowska,  kl. IIIc  – op. p. Lidia 

Obiedzińska 

2. Dominika Serafin, kl. IIIf   –  op. p. Barbara 

Nowakowska 

3. Natalia Remiszewska, kl. IIIb – op. 

p. Marzena Biaduń 

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS IV 

1. Marlena Osińska, kl. IVf – op. p. Katarzyna 

Koziatek 

2. Maksymilian Ramatowski, kl. IVf – op. 

p. Katarzyna Koziatek 

3. Aleksandra Kotomska, kl. IVa –op. 

p. Renata Zaniewska 

Adrian Godlewski, kl. IVf – op. p. 

Katarzyna Koziatek 

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS V 

1. Julia Nieciecka, kl. Vd – op. p. Mirosława 

Bieniecka 

2. Wiktoria Koniecko, kl. Vb – op. 

p. Wiesława Domalewska 

3. Jakub Wierzbowski, kl. Vc – op. 

p. Katarzyna Koziatek 

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VI 

1. Weronika Korolczuk, kl. VId – op. 

p. Dorota Żbikowska 

2.  Magdalena Sakowska, kl. VId – op. 

p. Dorota Żbikowska 

3. Marta Obiedzińska, kl. VIc – op. p. Joanna 

Lewczuk 

MISTRZ HISTORII KLAS IV  

1. Maksymilian Ramatowski, kl. IVf – op. 

p. Beata Obrycka 

2. Jakub Zakrzewski, kl. IVa - op. p. Beata 

Obrycka 

3. Łukasz Nowakowski, kl. IVc- op. p. Beata 

Obrycka 

MISTRZ HISTORII KLAS V  

1. Jakub Wierzbowski, kl. Vc – op. p. Izabela 

Ramatowska, p. B. Obrycka 

2. Kacper Czerwiński, kl. Va – op. p. Izabela 

Ramatowska 

3. Mateusz Surżykiewicz, kl. Vc – op. 

p. Izabela Ramatowska, B. Obrycka 

MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV 

1. Gabriel Ostrowski, kl. IVf – op. p. Karolina 

Jankowska 

2. Aleksandra Samojłowicz, kl. IVc – op. 

p. Magdalena Tabędzka 

3. Julia Frąckiewicz, kl. IVe – op. p. Paulina 

Przyborowska 

MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS V 

1. Kacper Czerwiński, kl. Va – op. 

p. Magdalena Tabędzka 

2. Natalia Krajewska, kl. Vd – op. p. Karolina 

Jankowska 

3. Jakub Wierzbowski, kl. Vc – op. 

p. Magdalena Tabędzka 

MISTRZ MATEMATYKI KLAS IV 

1. Paweł Zalewski, kl. IVe -  op. p. Dorota 

Święczkowska 

2. Łukasz Nowakowski, kl. IVc – op. 

p. Hanna Poreda 

3. Maciej Lemański, kl. IVa – op. p. Hanna 

Poreda 

MISTRZ MATEMATYKI  KLAS V 

1. Jakub Wierzbowski, kl. Vc– op. p. Barbara 

Fiłonowicz 

2. Wiktoria Koniecko, kl. Vb – op. p. Hanna 

Poreda 

3. Natalia Konopka, kl. Vb  - op. p. Hanna 

Poreda 

MISTRZ PRZYRODY KLAS IV 

1. Paweł Zalewski, kl. IVe – op. p. Małgorzata 

Czerwińska 

2. Aleksandra Cymek, kl. IVb – op. p. Joanna 

Nowińska 

3. Łukasz Nowakowski, kl. IVc – op. 

p. Joanna Nowińska 

MISTRZ PRZYRODY KLAS V 

1. Aleksandra Klemczak, kl. Vb – op. 

p. Jolanta Gwizdon 

2. Daria Godlewska, kl. Va – op. 

p. Małgorzata Czerwińska 

Jakub Wierzbowski, kl. Vc – op. 

p.Małgorzata Czerwińska 

3. Kacper Czerwiński, kl. Va – op. 

p. Małgorzata Czerwińska 
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Konkurs na Najlepszego Czytelnika 

Na początku czerwca 2014 roku biblioteka szkolna, jak co roku, zorganizowała konkursy 

na Najlepszego Czytelnika klas III – VI. 

W tym roku jego reguły zmieniły się, co ułatwiło uczestnikom zadanie. Tematem 

przewodnim konkursu były wszystkim znane szkolne lektury.  
Aleksandra Borawska, kl. VIc 

A oto zwycięzcy Konkursu na Najlepszego Czytelnika:  

 

Klasa III 
I miejsce – Alicja Kneć z IIIc 

II miejsce – Natalia Bieniek z IIId 

III miejsce – Maja Karwowska z IIIc 

Wyróżnienia: 
Aleksandra Grzymała z IIIb 

Aleksandra Żebrowska z IIIf 

Zofia Zdancewicz z IIIf 

Paulina Kropiewnicka z IIId 

Julia Kochanowska z IIId 

Gabriela Wawrzyniak z IIIc 

Natalia Grajewska z IIIc 

Natalia Karaś z IIIa 

Klasa IV 
I miejsce – Jakub Zakrzewski z IVa 

II miejsce – Aleksandra Cymek  z IVb 

III miejsce – Jakub Serafin z IVc 

 

Wyróżnienia:  
Maksymilian Ramatowski  z IVf 

Aleksandra Kotomska  z IVa 

Maciej Lemański  z IVa 

Klasa V 
I miejsce – Natalia Konopka z Vb 

II miejsce – Julia Nieciecka z Vd 

III miejsce – Aleksandra Klemczak z Vb 

Wyróżnienie:  
Jakub Wierzbowski z Vc 

Klasa VI 
I miejsce – Aleksandra Borawska z VIc 

II miejsce – Maciej Kuliś z VId  

III miejsce – Wiktoria Śledziewska z VIe 

Wyróżnienia: 
Izabela Małachowska z VIf 

Klaudia Korytkowska z VId 

Adrian Ptak z VIc

              

23.05.2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 

w Białymstoku odbył się finał XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego 

„Baje, bajki, bajeczki...". Naszą szkołę, a zarazem miasto Łomża 

reprezentowała Marta Obiedzińska z kl. VIc, która pomyślnie przebrnęła przez 

eliminacje zorganizowane przez Miejski Dom Kultury Dom Środowisk 

Twórczych. W koncercie finałowym w Białymstoku wystąpiła razem z 54 

recytatorami z klas I – III i IV – VI przybyłymi z różnych stron województwa 

podlaskiego. Artyści na scenie prezentowali wysoki poziom.  

Po burzliwych obradach jury ogłoszono wyniki i okazało się, że 

reprezentantka naszej szkoły zdobyła wyróżnienie. 
Marta Obiedzińska, kl. VIc 

Nie bądź mugolem! 

9 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży odbył się konkurs 

czytelniczy skierowany do fanów książek o Harrym Potterze Nie bądź 

mugolem!  

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Anita Tomaszewska 

i Marta Obiedzińska z VIc oraz Jakub Wierzbowski z Vc. Trzyetapowy 

konkurs składał się z zadań różnego typu, które nasi reprezentanci 

rozwiązali najlepiej i zajęli pierwsze miejsce! 

Ten konkurs był dla nich nie tylko rywalizacją, ale także dobrą zabawą 

utrzymaną w fantastycznym klimacie książek J. K. Rowling.  
Anita Tomaszewska i Marta Obiedzińska, kl. VIc 

 W i e ś c i  z  b i b l i o t e k i 
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Todd Burpo Niebo istnieje… Naprawdę! 

Wkrótce wakacje. Zapewne każdy z was zastanawia się, jak spędzić ten długo 

wyczekiwany wolny czas. Można coś poczytać, prawda? Ja polecam książkę Todda Burpo 

pt. Niebo istnieje… Naprawdę! 

Główny bohater to czteroletni Colton. Cierpi on na zapalenie wyrostka 

robaczkowego. Po ciężkiej operacji, mimo że nikt nie daje dziecku szans na 

przeżycie, chłopiec w pełni odzyskuje siły. Po wyjściu ze szpitala zaczyna 

opowiadać rodzicom o tym, jak odbył podróż… do nieba. Ujawnia, że 

widział dziadka Sama i nienarodzoną siostrę, o której rodzice nigdy mu nie 

mówili.   

Chcecie dowiedzieć się, jakie tajemnice odkrył przed chłopcem Jezus? 

Zastanawiacie się, jak wygląda Niebo? Przeczytajcie tę wspaniałą, 

wzruszającą i zmuszającą do refleksji nad własnym życiem książkę.  
Karolina Zakrzewska, kl. VIb 

 

 

R o z r y w k a 

C z y t a ć,  a l e  c o? 

  

1. Ocean, morze to… 

2. Duża morska fala to inaczej… 

3. Duża ryba, mała … 

4.  … nożna. 

5.  Żółte, gorące. 

6. Sport, który wykonuje się w wodzie. 

7. Używamy go w szkole do łączenia papieru. 

8. Zdrobniale słoń. 

9. Występują tam klowny. 

10. Jemy je ze smakiem w upalne dni. 

11.  Zakończenie … szkolnego. 

12. Błękitne na północy Polski. 

Skład redakcji: Marta Obiedzińska, Aleksandra Borawska z kl. VI c, Nina Adamczak, Aleksandra Sadowska, Karolina 

Zakrzewska z kl. VIb, 

Rysunki: Julia Kamińska z kl. VIc 

Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska 

Skład komputerowy: Jolanta Siwik 

opr. Maja Łukianiuk, kl. IVe 


