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Chwila z Patronem

Jan Paweł II – głos z nieba
Przynoszę tutaj zapach polskiej ziemi
Pól malowanych rozmaitym zbożem
Czerwonych maków i złotej jesieni
Doliny Wisły, wydm i traw nad morzem
Gór – od Sudetów aż po Karkonosze
Polski romantyzm ze sobą przynoszę
I zachwyt nad nim, co niebo pobudził
Bo nie zdziwiły tu moje pragnienia
Że jeszcze wrócić chcę do moich ludzi
Że tyle mam w Ojczyźnie do zrobienia
Że choć do szczęścia nic mi już nie trzeba
Wciąż tyle znaczy smak polskiego chleba
Chciałbym w ojczystym języku pozdrowić
Polskie rodziny, u nich się rozgościć
Dziękować z nimi Bożemu Synowi
Za polski Sierpień, dar „Solidarności”
Za wielkie sanktuaria narodowe
Za Miłosierdzie i za Częstochowę

Rysunki pochodzą z archiwum szkoły.

Chciałbym raz jeszcze odwiedzić mój
Kraków
Na Franciszkańską pójść i na Rynek
Odprawić Mszę na Błoniach za rodaków
I błogosławić im każdą godzinę
Dziękować całą duszą utęsknioną
Za powrót upragniony na Ojczyzny łono
Jeszcze powierzyć Najświętszej Panience
Płaczące matki, opuszczone żony
Los bezrobotnych złożyć na Jej ręce
Chorych, bezdomnych, smutnych
i zdradzonych
Polskie kompleksy i najświeższe blizny
I moją miłość wierną do Ojczyzny
Z książki: Potęga nadziei. Opowieść
o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga
ks. Mariusza Bernysia
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Opowieści pachnące latem
***
*
Cichym rankiem
tuż za gankiem
w krótkich spodenkach, z bosymi stópkami
z promiennym uśmiechem,
machając do mnie małymi rączkami…
Przyszło…
I jakby chciało powiedzieć:
- „Zobacz! Już jestem!”
Zdziwiona stanęłam…
I z radością wykrzyknęłam:
- „Tato! Tato! Chodź zobacz!
Już przyszło… LATO!”
rysunki:
Maja Łukianiuk, kl. VIe

Małgorzata Gałka, kl. VIe

Letnia przygoda

Pewnego słonecznego dnia wybrałam się z Zosią do mojej
babci.
Szłyśmy przez strzelnicę, aż nagle usłyszałyśmy grzmot
i spostrzegłyśmy nadciągające ciemne chmury. Przestraszyłyśmy
się nie na żarty. Idąc dalej, minęłyśmy sklep budowlany i wtedy ujrzałyśmy
pierwsze krople deszczu na chodniku. Gdy zaczęło mocno padać, zaczęłyśmy szybko biec,
aby zdążyć przed zmoknięciem. Biegłyśmy tak szybko, że w pewnym momencie Zosia się
przewróciła, a z jej kolana zaczęła lecieć krew. Wzięłam ją za rękę i szłyśmy teraz spokojnie
przed dom mojej babci, który był już niedaleko. Gdy doszłyśmy na miejsce całe zmoczone,
babcia polała kolano Zosi wodą utlenioną, po czym nakleiła na nie plaster. Potem wypiłyśmy
ciepłe kakao i zadzwoniłyśmy po moich rodziców, żeby po nas przyjechali, gdyż ulewa trwała
dalej.
Od tego dnia przed każdym wyjściem będziemy sprawdzać prognozę pogody.
Kamila Dymek, kl. Vf

Nowe zwierzątko
Pewnego dnia jak co dzień wyszłam na spacer z psem.
Poszliśmy do parku. Pogoda była piękna. Gdy doszliśmy na miejsce, usiadłam na
ławkę w cieniu. Za chwilę wstałam i poszliśmy dalej. Nagle Pikuś zaczął mocno mnie
ciągnąć w stronę krzaków. Próbowałam go zatrzymać, ale pies ciągnął jeszcze bardziej.
Gdy byliśmy już blisko krzewów nagle usłyszałam ciche miauczenie. To był mały kotek.
Zrobiło mi się go żal, ponieważ biedaczek miał zranioną łapkę. Nie zastanawiałam się
zbyt długo. Wzięłam zwierzę do torby. Zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, że będę trochę
później. Całe szczęście, że gabinet weterynarza był niedaleko. Gdy byliśmy w gabinecie, pan doktor
powiedział, że kotek musiał zaplątać się w kolczaste druty. Nieco później maluszek miał już założony
opatrunek. Weterynarz dzwonił już do schroniska, ale ja bez namysłu powiedziałam, że mogę wziąć
zwierzątko do domu. Lekarz na początku się wahał, ale później dał mi kociaka. Byłam bardzo
szczęśliwa, ale nie wiedziałam co na to powie mama. Gdy mama zobaczyła mnie z kotem na rękach,
była zaskoczona. Kazała mi go odnieść, jednak kiedy opowiedziałam jej o tym, co się dzisiaj
wydarzyło po długich namowach ustąpiła i pozwoliła zatrzymać futrzaka. Byłam bardzo radosna.
Pobiegłam szybko do sklepu po jedzenie. Zwierzę było bardzo głodne. Nazwałam je Mruczek. Kotek
był jeszcze mały, więc uwielbiał się bawić i psocić.
Od tamtej pory bardzo polubiłam Mruczka. Spędzam z nim każdą wolną chwilę. Jak dobrze, że
wtedy Pikuś go wywęszył.
Zofia Zdancewicz, kl.Vf
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Wycieczka do Torunia, Gniezna i Biskupina
24 i 25 maja razem z klasą Vf ja i Nina pojechałyśmy na
wycieczkę do Torunia, Gniezna i Biskupina.
Wyjechaliśmy 24 maja o godz. 7:00. Po 4 godzinach jazdy
byliśmy już na miejscu – w Toruniu. Tam spotkaliśmy się
z panią przewodnik, która oprowadziła nas po mieście
i pokazała najciekawsze jego zakątki. Zwiedziliśmy m.in. ruiny
zamku krzyżackiego, zobaczyliśmy krzywą wieżę, dom
Mikołaja Kopernika oraz mieliśmy okazję być w schronie przeciwlotniczym.
Po zwiedzaniu udaliśmy się do piernikowej chatki, w której dowiedzieliśmy się co
nieco o piernikach i upiekliśmy swoje własne.
Wyjechaliśmy z Torunia około godz. 17:00 i następnie
zakwaterowaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym „Maria”
w Przyjezierzu, zjedliśmy smaczną kolację oraz spróbowaliśmy
swoich sił w grze w kręgle.
Następnego dnia z Przyjezierza udaliśmy się do Gniezna,
gdzie
podziwialiśmy
piękną
Katedrę
Gnieźnieńską
i zwiedzaliśmy muzeum początków państwa polskiego.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była osada Piastów
w Biskupinie. Ujrzeliśmy tam starodawne drewniane domy,
w których mieszkali kiedyś Polacy.
Wycieczka bardzo mi się podobała, a najbardziej utkwiło
mi w pamięci toruńskie Stare Miasto, które zachwyciło mnie swoim urokiem.
Małgorzata Gałka, kl. VIe

***
W sobotę 4 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym
w Ptakach, które zostało zorganizowane przez Caritas Diecezji
Łomżyńskiej i Szkołę Specjalną. Spotkanie odbyło się pod hasłem
„Bądźmy razem”. Festyn rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Mikuckiego. XVI Olimpiada sportowo – integracyjna
obfitowała w wiele atrakcji: zawody, pokazy, wspólny posiłek, gry
i zabawy. Konkurencje były różnorodne, niektóre z nich naprawdę
poważne, np. bieg na 1000 m. Każdy z uczestników musiał zaliczyć
kilkanaście dyscyplin, aby mógł ubiegać się o nagrodę i dyplom. Wszyscy
nasi uczniowie otrzymali nagrody.
Katarzyna Tyborowska
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
,,Bieg do czwartej”
30 maja nasza klasa III A wzięła udział w ,, Biegu do czwartej”.
Pani podzieliła nas na 7 grup. W każdej było czworo uczniów i rodzic. Grupy otrzymały
kartę zadań. Zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami musiały poruszać się po szkole.
Odwiedziliśmy różne sale, w których czekali na nas rodzice z zadaniami do wykonania.
Wygrała ta grupa, która uporała się z nimi w najkrótszym czasie. Każdy uczeń dostał
pamiątkową kartę poświadczającą posiadanie umiejętności, które pomogą w przejściu na
kolejny etap nauki.
Te zajęcia pozwoliły nam poznać sale, w których będziemy się uczyć. Poznaliśmy też
imiona i nazwiska naszych przyszłych nauczycieli.
Mogliśmy wykazać się dużą aktywnością i współpracą w grupie. To był bardzo
emocjonujący dzień.
Wiktoria Tramp, kl. IIIa

„Kulka” na Mazurach
W dniach od 30.05 do 31.05. razem z klasą VIB pojechaliśmy na wycieczkę klasową do
ośrodka „Kulka” w Szczytnie.
Mieliśmy przyjemność korzystania tam z różnych atrakcji: warsztatów
detektywistycznych, "bombowej gry", podczas której szukaliśmy bomby za pomocą GPS-ów,
parku linowego z dwoma stopniami trudności, żyroskopu, czyli symulatora lotu kosmicznego,
warsztatów o survivalu oraz zabawy w świetliki, w czasie której chodziliśmy po lesie
szukając wskazówek.
Największą atrakcją okazał się żyroskop. Był to fotel umieszczony w środku trzech
okręgów, które obracały się w różne strony. Podobał mi się również survival prowadzony
przez Sebastiana Bacę. W ośrodku mieliśmy do dyspozycji obiekty sportowe, na przykład
boisko do koszykówki i piłki nożnej oraz pole do siatkówki.
Moim zdaniem mimo słabej pogody wycieczka zalicza się do najlepszych, na których
byłam i chciałabym odwiedzić "Kulkę" jeszcze raz.
Julia Frąckiewicz, kl. VIe
***

14 czerwca o godzinie 1730 spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej nr 10 z naszymi
rodzicami oraz panią od polskiego Joanną Lewczuk i naszą wychowawczynią panią Anną
Wysakowicz.
Na początku zebrani obejrzeli część artystyczną. Uczniowie przedstawiali w niej swoje
talenty recytatorskie, wokalne, muzyczne. Trzej chłopcy zagrali na takich instrumentach, jak:
pianino, akordeon i gitara, zaś jedna z uczennic pochwaliła się swoją grą na skrzypcach.
Następnie rodzice zostali zaproszeni do wspólnej zabawy w różnych konkurencjach. Jedną
z nich było strzelanie do bramki, a inną obieranie jabłka tak, żeby skórka była jak najdłuższa.
Po udanej zabawie wszyscy zasłużyli na przygotowany wcześniej poczęstunek. Spotkanie
zakończyło się około 1900.
Dzień Rodziny zorganizowany przez nasze nauczycielki był jednym z najlepszych
w upływającym roku szkolnym.
Alicja Przeździecka, kl. Ve
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Konkurs ortograficzny
11.05.16 r. w naszej szkole odbył się
konkurs Mistrz Ortografii Miasta Łomża.
Uroczystość
rozpoczęła
Wiktoria
Depczyńska z kl. Vd piękną piosenką
„Mądre bajki”, a kiedy pan dyrektor
przedstawił ważnych gości i sponsorów tego
wydarzenia,
zgromadzeni
obejrzeli
przedstawienie pod tytułem „Kopciuszek
XXI wieku”. Aktorzy z klasy VIe spisali się
świetnie. Najbardziej spodobały się mi
główne postacie, czyli Kopciuszek, którego zagrała Iza Biernacka, oraz książę w wykonaniu
Wiktora Pieńkowskiego. Bardzo podobał mi się wykonany przez dziewczęta taniec
„Makarena”. Na końcu książę odnalazł swoją księżniczkę, poślubił ją , a potem żyli długo
i szczęśliwie.
Po przedstawieniu i piosence „Są gdzieś bajki” w wykonaniu Kamili Dymek zaczął się
konkurs na Mistrza Ortografii Miasta Łomża pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Łomża Mariusza Chrzanowskiego. Po napisaniu dyktanda przygotowanego przez panią
Joannę Szkop jury poszło sprawdzać prace, a piszący mogli chwilę odpocząć i zjeść coś
smacznego.
Drugą część spotkania rozpoczął występ szkolnego
zespołu tanecznego. Potem nastąpiło ogłoszenie
werdyktu jury. Pierwsze miejsce zajęła Maja Karwowska
- nasza koleżanka z piątej klasy, drugie miejsce – Anna
Tarnacka ze Szkoły Podstawowej nr 5, a trzecie –
Zuzanna Rostkowska ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Wszyscy mistrzowie dzięki hojności sponsorów dostali
wspaniałe puchary i inne atrakcyjne nagrody,
a uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Kamila Dymek z kl. Vf i Julia Jaskółka z kl. Ve
Ciekawe przedstawienie
17 maja 2016 r. wybraliśmy się do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl
pt. „Paluchy i szuflady”.
Przedstawienie opowiadało historię czworga dzieci, które były zamknięte w szufladach.
Pierwsza scena była o chłopcu, który ciągle jadł, i o jego rodzicach, którzy nie traktowali go
poważnie. Kilkulatek zaprzyjaźnił się ze Smutkiem, który z niego wyszedł.
Druga opowieść to historia chłopca-sapera. Rozbrajał on w swoim domu bomby, którymi
były kłótnie rodziców.
Kolejna historia była o Murzynce, której rodzice zmarli i uciekła ze swojego kraju,
ponieważ trwała tam wojna. Ludzie na ulicy wyśmiewali ją z powodu innego koloru skóry.
Dziewczynka była bardzo smutna, bo tęskniła za mamą.
Ostatnia opowieść dotyczyła losu Dziewczynki zbyt ślicznej. Miss była zamknięta
w szafce pełnej luster, gdzie mogła się nieustannie przeglądać. Okazało się, że panienka miała
bardzo zepsute serduszko. W obsadzie wystąpili: Beata Antoniuk, Marzena Gawrych, Eliza
Mieleszkiewicz, Marek Janik, Michał Pieczatowski, Rafał Swaczyna.
Spektakl pt. „Paluchy i szuflady” bardzo nam się podobał. Przedstawienie wywołało
w nas wiele skrajnych emocji, od radości po złość. Sztuka była bardzo ciekawa. Nauczyła
nas, żeby akceptować inne dzieci takie, jakie są.
Zofia Zdancewicz, kl. Vf
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Chcemy Wam o tym opowiedzieć
„Złota Dziesiątka”
Został rozstrzygnięty konkurs „Złota Dziesiątka”. Laureatami III Edycji zostali:












Paweł Góralski z kl. VIa
Jakub Zakrzewski z kl. VIa
Łukasz Nowakowski z kl. VIc
Julia Gałązka z kl. VIc
Aleksandra Samojłowicz z kl. VIc
Patryk Żukowski z kl. VId
Paweł Zalewski z kl. VIe
Maksymilian Ramatowski z kl. VIf
Maja Karwowska z kl. Vc
Alicja Kneć z kl. Vc
Natalia Bieniek z kl. Vd.

To nasi Młodzi Wspaniali, którzy są dumą i wizytówką szkoły. Gratulujemy!!!
Samorząd Uczniowski

Wycieczka do Piątnicy
Podsumowując pracę w mijającym roku
szkolnym, Samorząd Uczniowski wybrał się na
wycieczkę do Piątnicy.
Celem naszej wyprawy było poznanie wojennej
historii oraz dobra zabawa. Na początku
wysłuchaliśmy opowieści o pamiątkach militarnych
z różnych
okresów
oraz
o
budowlach
fortyfikacyjnych. Następnie zwiedzając piątnickie
forty, słuchaliśmy dalszej historii regionu. Później, po
krótkim instruktażu, przystąpiliśmy do strzelania. Po
szybkim posiłku mieliśmy jeszcze trochę czasu na
wspólną zabawę.
Ten wyjazd był nagrodą za zaangażowanie i pracę
w samorządzie. Wszyscy byli zadowoleni, dlatego
mamy nadzieję, że we wrześniu w pracę samorządu
włączą się chętnie nowe osoby.
Samorząd Uczniowski
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Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2015/2016
Mistrz Ortografii
Kl. II
I m. Erwin Niebrzydowski kl. II A – op.
p. Małgorzata Domaszewska
II m. Bartosz Archacki kl. II G – op.
p. Izabela Węgrowska
III m. Zuzanna Wysocka kl. II D – op.
p. Agnieszka Gronwald
Kl. III
I m. Natalia Pijanowska kl. III A – op.
p. Renata Opyrchał
II m. Aniela Wojciechowska kl. III B – op.
p. Hanna Banach, Mariola Wityńska
III m. Wiktoria Tramp kl. III A – op. p. Renata Opyrchał
Kl. IV
I m. Kinga Dziemińska , kl. IVc – op.
p. Katarzyna Koziatek
II m. Emil Kulka, kl. IVb – op. p. Katarzyna
Koziatek
III m. Natalia Żukowska, kl. IVe – op.
p. Mirosława Bieniecka
Kl. V
I m. Maja Karwowska, kl.Vc – op. p. Dorota
Żbikowska
II m. Martyna Gomuła, kl. Vd – op. p. Dorota
Żbikowska
III m. Natalia Bieniek, kl. Vd – op. p. Dorota Żbikowska
Kl. VI
I m. Marlena Osińska, kl. VIf – op. p. Katarzyna Koziatek
II m. Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. VIf – op. p. Katarzyna Koziatek
III m. Julia Frąckiewicz, kl. VIe – op. p. Joanna Lewczuk
Mistrz Języka Angielskiego
Kl. IV
I m. Wojciech Sokołowski, kl. IVc –
op. p. Elżbieta Mieczkowska
II m. Anna Czerwińska, kl. IVa –
op. p. Magdalena Tabędzka
Wiktoria Kowalczyk, kl. IVc –
op. p. Elżbieta Mieczkowska
Wiktor Lemański, kl. IVb – op.
p. Karolina Jankowska
III m. Katarzyna Niklewicz, kl. IVc –
op. p. Elżbieta Mieczkowska
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Kl. V
I m. Maja Karwowska, kl.Vc – op.
p. Izabela Wierciszewska
II m. Natalia Bieniek, kl. Vd – op.
p. Izabela Wierciszewska
Jan Franciszek Czyżewski, kl. Ve –
op. p. Karolina Jankowska
III m. Jakub Chojnowski, kl. Vb – op.
p. Karolina Jankowska

Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2015/2016
Mistrz Historii
Kl. IV

Kl. V

I m. Kinga Dziemińska, kl. IVc – op.
p. Beata Obrycka
II m. Katarzyna Łępicka, kl. IVe – op.
p. Izabela Ramatowska
III m. Emil Kulka, kl. IVb – op. p. Izabela
Ramatowska

I m. Alicja Kneć, kl. Vc – op. p. Izabela
Ramatowska
II m. Bartosz Janczewski, kl. Vd –
op. p. Izabela Ramatowska
III m. Edgar Jakub Bagiński, kl. Ve –
op. p. Izabela Ramatowska

Mistrz Przyrody
Kl. IV

Kl. V

I m. Anna Czerwińska, kl. IVa – op.
p. Joanna Nowińska
II m. Kacper Chrzanowski, kl. IVc –
op. p. Jolanta Gwizdon
III m. Weronika Bachanek, kl. IVa –
op. p. Joanna Nowińska

I m. Alicja Kneć , kl. Vc – op. p. Jolanta
Gwizdon
II m. Julia Kochanowska, kl. Vd –
op. p. Jolanta Gwizdon
III m. Jakub Chojnowski, kl. Vb –
op. p. Małgorzata Czerwińska

Mistrz Matematyki
Kl. IV
I m. Wiktor Lemański, kl. IVb – op. p. Barbara Fiłonowicz
II m. Kacper Chrzanowski, kl. IVc – op. p. Anna Wysakowicz
III m. Gabriela Zakrzewska , kl. IVf - op. p. Hanna Poreda
Jan Dardziński, kl. IVc – op. p. Anna Wysakowicz
Kl. V
I m. Alicja Magdalena Kneć, kl. VC – op. p. Grażyna
Kucharczyk
II m. Edgar Jakub Bagiński, kl. VE – op. p. Anna
Wysakowicz
III m. Jan Bagiński, kl. VD – op. p. Grażyna Kucharczyk
Podsumowanie konkursu o noblistach
19.05.2016r. uczennice z klas: Vc, VIa i VIe wybrały się do Publicznego Gimnazjum nr 1
w Łomży pod opieką pani Joanny Lewczuk na podsumowanie wyników konkursów plastycznego
pt. „Oko w oko z Polskim Noblistą” i literackiego pt. „Piórem przyszłego Noblisty napisane”.
Uroczystość zorganizowana z okazji dziesiątej rocznicy nadania imienia PG1 rozpoczęła się
częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów. Każda scena przedstawiała któregoś z polskich
noblistów. W przedstawieniu gimnazjaliści pokazali swoje aktorskie i wokalne zdolności.
Później odbyło się wręczenie nagród „Alfredów 2016” najlepszym uczniom, a także gościom
oraz pani dyrektor szkoły. Potem ogłoszono wyniki konkursu pt. „Dobre maniery łamią bariery”,
w którym wyłoniono dwoje zwycięzców: chłopaka i dziewczynę z najlepszymi manierami.
Na koniec przystąpiono do nagrodzenia zwycięzców konkursu literackiego i plastycznego
o noblistach. W kategorii literackiej III miejsce zajęła Aleksandra Kotomska z kl. VIa, a w kategorii
pracy plastycznej wszystkie laury zebrała SP10 i nagrodzone zostały: Weronika Jankowska, Julia
Kozak i Nikola Wieryszko.
Uroczystość bardzo nam się podobała. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich konkursów.
Gabriela Wawrzyniak, kl.Vc
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„Kto czyta, żyje wielokrotnie”
Józef Czechowicz

Na tropie książkowych bohaterów
Zagadki
Bajka ta jest o misiu,
co przygód miał wiele.
Mieszkał w Stumilowym Lesie
i często odwiedzali go przyjaciele.
Magdalena Kokot, IIc

Stop! Nie wchodź do komnaty jego,
bo zamienisz się w kamień, kolego.

Znany na całym świecie miś
ma przyjaciela,
którym jest Krzyś.
Maksymilian Pietraszewski, kl. IIc

Czerwony płaszczyk i koszyk
z lekarstwami.
Idzie do babci leśnymi ścieżkami.

Antonina Pisalska, IIc

Oliwia Kurpiewska, kl. IIc

Hasła zachęcające do czytania książek
Chcesz być mądry, oczytany,
czytaj książki, mój kochany.
Książka to jest dobra rzecz,
uczy bawi, kumplem jest.
Roksana Dudzińska, kl. IIc

Im więcej czytamy,
tym mniej trudności mamy.
Dlatego, uczniu drogi,
do biblioteki nie zapomnij drogi.
Szymon Dembski, kl. IIc

Czytaj książki, bo to super sprawa
i zabawa.
Gabriela Wierzbicka, IIc

Wszystkim mediom dziękujemy,
za czytanie się bierzemy.
Bo czytanie przez cały rok,
to do mądrości wielki krok.
Alan Kamiński, kl. IIc
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Czytanie książek to wiedza na całe życie.
Adela Bułatewicz, kl. IIc

Gdy dużo czytamy,
dużą wiedzę mamy.
Jakub Polkowski, kl. IIc

Czytaj książki!
One zabiorą Cię w najciekawszą podróż za
grosik
i będą Twoim najwierniejszym
przyjacielem.
Jan Kochanowski, kl. IIc

Gdy książki czytamy,
mądre główki mamy!
Liwia Litwińczyk, kl. IIc
Czytając książki, poznajesz świat!
Szymon Dębski, kl. IIc

C z y t a ć, a l e c o?
Sue Bentley Magiczny Kotek. Przygoda na basenie
Dziś chciałabym opowiedzieć wam o książce „Magiczny Kotek.
Przygoda na basenie”. Wybrałam ją dlatego, że spośród wielu tomów
spodobała mi się najbardziej. Została napisana przez Sue Bentley.
Opowiada o dziewczynce, która dowiaduje się o szkolnym
turnieju pływackim. Jednakże nie ma ona chęci brać w nim udziału
pomimo swoich zdolności w tej dziedzinie, ponieważ w poprzedniej
szkole inne dziewczynki zazdrościły jej tej umiejętności i niemiło
odnosiły się do niej. Kiedy w jej życiu pojawia się Płomyk wszystko
zaczyna mieć inny wymiar. Kotek pokazuje jej jak zyskać wiarę w
siebie i wyjść z trudnych sytuacji z podniesioną głową. Nie wstydzić
się tego co kocha i stawić czoła przeciwnościom losu. Alicja słucha
rady kotka i jej klasa wygrywa zawody.
Jest to książka fantasy, a ponieważ lubię takie historie, z pewnością przeczytam jeszcze
wiele tomów.
Kamila Dymek, kl. Vf

Jules Verne W 80 dni dookoła świata
Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawą książkę. Jest to jedna
z lektur szkolnych - „W 80 dni dookoła świata”. Opowiada ona
o Fileasie Foggu, bogatym dżentelmenie, który założył się
z kolegami z klubu „Reforma”, że uda mu się okrążyć świat w 80
dni.
W podróży towarzyszą mu: służący Jan oraz Auda, którą
uratował przed spaleniem na stosie. Krok w krok idzie za nimi
również detektyw Fix, który zrobi wszystko, by złapać bogacza
posądzonego o kradzież pieniędzy.
Czy Fileasowi uda się wygrać zakład, czy też zostanie złapany
przez Fixa?
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak potoczą się losy bohaterów,
koniecznie przeczytaj tę niezwykłą książkę.
Małgorzata Gałka, kl. VIe

Andrzej Maleszka Magiczne drzewo. Świat Ogromnych
Jestem w trakcie czytania bardzo ciekawej książki pt.
„Magiczne drzewo. Świat Ogromnych”. Napisał ją znany na całym
świecie polski pisarz Andrzej Maleszka. Jest to interesująca
książka z gatunku fantastyki.
Główny bohater Kuki i jego przyjaciele po ułożeniu magicznych
puzzli dostają się do Świata Ogromnych, w którym wszystko jest
ogromne. Zwykła mucha jest tam dwa razy większa od nich.
Bohaterowie muszą walczyć ze stworami i potężnym Gigurem.
Aby powrócić do domu, muszą odnaleźć tajemnicze puzzle, które
otworzą im drogę powrotną.
Jeszcze nie wiem, co będzie dalej, ale mam nadzieję, że
bohaterowie szczęśliwie powrócą do domu.
Przemysław Sakowski, kl. Ve
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Rozrywka

ILK + A

RTY + CJE

OLNICZKA + Ą

+ KO
URAK

Jan Czyżewski, kl. Ve

Krzyżówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

… na plaży.
Z piaskiem i wodą.
Pływamy nimi np. po rzece.
Kwitną w czerwcu.
Smaczny owoc.
Np. Morskie Oko, Śniardwy.
Jedziemy nad nie na odpoczynek.
Kamila Dymek, kl. Vf

7.
1.

Pięknie pachnie.
Mieszkają w nim pszczoły.
Zjada je wiewiórka i dzik.
Stolica Polski.
… Prus, napisał m.in. „Lalkę”.
Wielu uczniów chętnie je czyta.
Letni owoc, bardzo soczysty
i słodki.
8. Każdy potrzebuje … wolnego.
9. Po szkole podstawowej.
10. Czarny (krzew).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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