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Nasze prace
Mistrzowie przedmiotów w roku szkolnym 2016/2017
Dzień Dziecka w naszej szkole
Chcemy Wam o tym opowiedzieć

Chwila z Patronem
Jan Paweł II - wielki poeta
Karol Wojtyła kochał literaturę,
Na celującą ocenę zdał maturę.
Uważał jak wielu,
że do książki można mówić przyjacielu.
Każdy z nas podziwia jego dzieła,
na przykład „Przed sklepem jubilera”.
Jako Andrzej Jawień pisał różne wiersze,
zajmowały one w sercach ludzi miejsce pierwsze.
Jako papież zachował w sercu poezji radość,
by napisać kilka dzieł, w tym „Pamięć i tożsamość”.
Dzięki literaturze,
wiedział też dużo o kulturze.
Odznaczeń miał wiele, Order Uśmiechu i Order Orła Białego,
starał się tak dla dobra świata całego.

Galeria prac kl. I - III

Weronika Pliszewska, kl. Vc

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Nasz Patron – Jan Paweł II - konkurs klas III
W piątek, tj. 19.05.2017 r., w naszej szkole odbył się II Szkolny Konkurs Wiedzy dla klas
III ,,Nasz Patron - Jan Paweł II’’. Zadania
każdej z drużyn to: odpowiedzenie na
wylosowane pytania dotyczące życia Jana
Pawła II, udział w rozgrywkach
sportowych oraz recytacja wiersza.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła
klasa IIIf z wych. p. Barbarą Nowakowską,
II miejsce – klasa IIIh z wych.
p. Bogusławą Lendo, a III miejsce – klasa
IIIc z wych. p. Lidią Obiedzińską.
Wszystkie zespoły otrzymały przepiękne nagrody.
Serdecznie gratulujemy!
Szymon Sobczyński, kl. IIIf
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Nasze prace
Wakacje

Gadatliwe buki

Już wkrótce nadejdą wakacje,
Cieszą się wszyscy. Mam rację?
Przeminie kolejny rok szkolny,
Przyda się każdemu czas wolny.
Od pracy, nauki, pisania,
Od bardzo wczesnego wstawania.
Słoneczko za oknem zaświeci,
Uśmiechy wywoła u dzieci.
Umili czas spędzony na dworze,
Wszyscy będą w dobrym humorze.
Wyruszymy nad morze lub w góry,
Odwiedzimy cudowne Mazury.
W te wakacje marzenia spełnimy
I szczęśliwie do szkoły wrócimy.

Nad brzegiem jeziora
Tam, gdzie lisia nora
Przy domku drewnianym
Na niebiesko malowanym
Dwa dorodne buki stały
I wciąż ze sobą gadały.
Wnet przybiegł lisek
I pokazał zapisek,
Że cisza być musi,
Bo powie mamusi.
Buki się przestraszyły
I już cicho były.
Michalina Górnik, kl. IIId

Szymon Brzezicki, kl. IIId

***
Siedzi kurka na grzędzie
i gdacze, że wszystko
mogłoby być inaczej,
że słonko za wcześnie wschodzi,
księżyc za późno zachodzi,
że ziarno jest za twarde,
a wszystko jest marne.
Olga Chojnowska, kl. IIId

„Śmiech to zdrowie” brzmi przysłowie,
miej go zawsze w swojej głowie!
Zęby leczę zawsze w porę
i dentysty się nie boję!
Jem owoce i warzywa,
w nich tkwi właśnie moja siła!
Zawsze rano jedz śniadanie,
by mieć siłę na działanie!
Laura Białucha, kl. IIc

Zagadka
W oceanie szybko pływa,
Choć to wcale nie jest ryba.
Z akrobacji różnych słynie,
Piskliwe dźwięki wydaje, gdy płynie.
Łagodne usposobienie ma,
Więc do ludzi szybko gna.
Lubią go starzy, lubią go młodzi,
Gdy wodą zimną wszystkich ich chłodzi.

Prośba dzieci
My, dzieci, chcemy poprosić, by nikt na świecie
smutków nie musiał znosić !
Żeby słońce zawsze jasno świeciło
i żeby ludziom dobrze się żyło.
Aby żadne dziecko nie bało się wojny,
chcemy, by cały świat był przyjazny i spokojny!
Szymon Dębski, kl. IIIc

Roksana Dudzińska, kl. IIIc
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Nasze prace
Żywioły

Chrońmy przyrodę
Polaku stary i młody,
Nie zanieczyszczaj powietrza, gleby i wody.

Ziemia, woda i powietrze,
te trzy rzeczy są najlepsze.
Trzeba bardzo je szanować,
żeby później nie żałować !

Aut spaliny, fabryk kominy,
Tworzą szkodliwe dla zdrowia pyły.
Ścieki, nawozy wodę zanieczyszczają,
Więc żywe organizmy długo nie przetrwają.
Gleba przez przemysł, ciężkie metale
Zdrowych plonów nie wyda nam wcale.

Szymon Dębski, kl. IIIc

Powietrze
Tlen produkują drzewa
A bez niego żyć się nie da
Więc szanuj zieleń kolego
By powietrza mieć dużo czystego
Antonina Pisalska, kl. IIIc

Dbaj o przyrodę!
Dbaj o otoczenie swoje,
Segreguj śmieci, zakręcaj wodę.
Drzew nie wycinaj, ale je sadź,
To czyste powietrze może Ci dać.
Zamień na rower auto,
Dla zdrowia zrób to - warto.
Oszczędzaj energię, makulaturę zbieraj,
Nasz wspólny dom - Ziemię wspieraj.
Liwia Litwińczyk, kl. IIIc

Więc Polaku drogi,
Z głową korzystaj z łask przyrody.
Nie pal w piecu śmieci,
Zakręcaj wodę, gdy jej za dużo z kranu leci.
O środowisko swoje dbaj,
Bo to twój jedyny raj.
Bo gdy się ziemi chronić nie nauczymy,
To ją na zawsze utracimy.
Weź się więc szybko do roboty,
Drzewa sadź, sortuj śmieci,
Chroń przyrodę dla swych dzieci.
Wszyscy na tym skorzystamy,
Bo planetę jedną mamy.
Roksana Dudzińska, kl. IIIc

Pieniądze
Wiadomo wszystkim pod słońcem,
że pieniądze trzyma się w skarbonce.
Ani pod stolikiem,
ani za kwietnikiem.
Ich miejsce nie jest też w kosiarce,
a tym bardziej na pralce.
Pieniądze szczęścia nie dają,
ale nam w życiu pomagają.
Adrianna Ponichtera, kl. IIIf

Opis żurawia
Żuraw jest jednym z największych polskich ptaków. Nie zimuje w Polsce, ale ocieplenie
klimatu spowodowało, że w ostatnich latach niektóre żurawie zostały w kraju. Zwykle
odlatywały do Hiszpanii i Afryki.
Wymiary ciała dorosłego osobnika sięgają od 105 do 130cm, a rozpiętość skrzydeł nawet
do 230cm. Żuraw ma upierzenie tułowia koloru popielatoszarego, a głowy czarno-białego.
Na potylicy zamiast piór ma czerwoną plamkę. Zamieszkuje głównie śródleśne torfowiska,
podmokłe doliny i zarastające zbiorniki wodne. Żurawie żywią się zarówno pokarmem
roślinnym, jak i zwierzęcym: dużymi owadami i ich larwami.Żuraw to wyjątkowo piękny
ptak i cieszę się, że nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
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Natalia Gryc, kl. IIc

Nasze prace
Po co palić, skoro można coś ocalić
W małej miejscowości na końcu ulicy,
mieszka sobie pan Maurycy.
Lubi zbierać i kolekcjonować,
to co komuś przestało się podobać.
Ma podwórko wypełnione drobiazgami,
które znalazł pod blokami.
Sąsiedzi się zastanawiali
- Po co jemu tyle śmieci? Czy on nimi w
piecu pali?
- I aby się dowiedzieć,
straż miejską wezwali.
- Czy coś nie w porządku? - pyta pan
Maurycy,
gdy straż miejska zagląda do jego składnicy.
- Cóż tu pan wyrabiasz? Do czego tyle
rzeczy potrzebujesz?
Czy przypadkiem tych śmieci nie palisz i
sąsiadów nie trujesz?
- Ja śmieci nie palę! Mam drewno w
komórce.
- Więc po co się pan trudzi
i przeróżne rzeczy zbiera od ludzi?
- Bo pomysłów mam w głowie wiele,
moi mili przyjaciele.
Wykorzystam nie wyrzucam,
sam naprawiam, przerabiam,
sprzedaję i zarabiam.
Proszę spojrzeć,
tu gazetki reklamowe, tę całą górę
oddam na makulaturę.
Papier palić, po co,
lepiej las ocalić.
Ze starych ubrań chodniczki tkam.
„Nie pal, wykorzystaj”, takie motto mam.
- powiedział pan Maurycy.
Następnego dnia miejscy strażnicy
poszli i opowiadali po całej okolicy,
jaki mądry jest pan Maurycy,
który mieszka na końcu ulicy.

***
Leżały sobie śmieci w ogrodzie
Na trawce, w krzaczkach, pływały w wodzie.
Torebki po chipsach, po coli puszki,
bo wyrzucały je tam niesforne maluszki.
Leżały sobie śmieci w ogrodzie,
Przychodził dziadek, spalał je co dzień.
I palił i dymił, i dymił, i palił,
Aż cały ogród na czarno osmalił.
I uschła trawka, i zwiędły kwiatki,
I brzydkie zrobiły się wszystkie rabatki.
Ptaszki piosenki śpiewać przestały,
Bo też się dymu nawdychały.
Dzieci nie chciały się bawić w ogrodzie.
Mama krzyczała, że brudzą odzież.
Poza tym kaszel od dymu je łapał
I nawet dziadek się biedny zasapał.
Aż przyszedł tatuś: „Co robisz dziadku?”
Nie kochasz dzieci, nie kochasz kwiatków?
Gdy spalasz śmieci – zatruwasz dzieci
I nawet słonko przez dym nie świeci.
I od tej pory wszyscy zmądrzeli
I segregować śmieci zaczęli.
I słonko znowu im zaświeciło,
Aż się w ogrodzie zrobiło miło.
Od teraz wiedzą już nasze maluszki
Gdzie się butelki wrzuca, gdzie puszki.
A dziadek również śmieci nie spala,
robienie grilla go zadowala.
Julia Kusaj, kl. IIc

Nikonezja Magdalena Armo, kl. IIc

rys. Alan Kamiński, kl. IIIc
rys. Magdalena Kokot, kl. IIIc
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Nasze prace
Niezwykłe spotkanie
Pewnego wieczoru, gdy byłem w swoim pokoju, zauważyłem jakiś ruch za szafą.
Spojrzałem tam i… zobaczyłem puchatą kulkę, nie większą od piłeczki do tenisa, z wielkimi
oczami, która szczerzyła swoje ząbki w uśmiechu.
Była cała biała. Za tym większym pomponem, bo z tym skojarzył mi się stworek,
znajdował się mniejszy, różowy. Gdy się im dobrze przyjrzałem, dostrzegłem, że noszą małe,
złote korony. Po opanowaniu zdenerwowania przedstawiłem się im i zapytałem, kim są i co
robią za moją szafą. Ten biały, odważniejszy powiedział, że nazywa się Tuk-tuk, a różowa to
Mum-mum. Przybyli z planety Puchu-puchu i szukają swojego syna Plum-pluma, który wpadł
w pojawiający się co jakiś czas na ich planecie komin transcybertyczny. Z ich wyliczeń
wynikało, że wylądował na Ziemi, w moim mieszkaniu. Opowiedzieli mi, że są parą
królewską i rządzą całą planetą, dlatego muszą jak najszybciej na nią wracać. Mówili też, że
bardzo martwią się o swoje dziecko, bo jest jeszcze takie malutkie. Gdy opisali mi jak
wygląda, przypomniałem sobie, że rano moja mama pytała mnie, gdzie ma odłożyć tę małą,
zieloną piłeczkę, którą znalazła na podłodze w moim pokoju. Szybko sięgnąłem do szuflady
biurka i wyjąłem seledynową kulkę, która okazała się przestraszonym Plum-plumem. Para
królewska uściskała serdecznie syna i szczerze mi podziękowała. Zaraz po pożegnaniu, nim
się spostrzegłem, trzy stworki rozpłynęły się w ciemności. Zostałem w pokoju sam. Gdy się
rozejrzałem, okazało się, że leżę w moim łóżku.
`Nie wiem, czy to niezwykłe spotkanie było prawdziwe, czy był to tylko sen, ale bardzo
mi się podobało.
Szymon Dębski, kl. IIIc

rys. Bartek Obrycki, kl. IIIf

Zabawna przygoda w lesie
Pewnego jesiennego dnia pojechałam z moją mamą na wycieczkę do lasu.
Pomyślałyśmy, że nazbieramy trochę malin na podwieczorek. Gdy podeszłam do krzewu,
aby zerwać jedną, nagle zza zarośli wyskoczyło małe czarne zwierzątko. Bardzo się go
przestraszyłam i z krzykiem pobiegłam do mamy. Po chwili okazało się, że był to malutki
bezpański pies. Razem z mamą zabrałyśmy go do samochodu i zaopiekowałyśmy się nim.
Ta przygoda nauczyła mnie, że nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć.
Adrianna Ponichtera, kl. IIIf
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Nasze prace
Opis obrazu
Autorką obrazu pt. „Dziewczynka z dmuchawcem” jest Danuta
Muszyńska-Zamorska. Artystka do stworzenia swojego dzieła użyła farb
olejnych.
Na pierwszym planie widać małą, uśmiechniętą dziewczynkę. Ma
ona krótkie pofalowane blond włosy i jasnoniebieskie oczy. Ubrana jest
w różową, kwiaciastą bluzkę z długimi rękawkami. Dziecko sprawia
wrażenie szczęśliwego. W prawej ręce trzyma biały dmuchawiec. Wygląda tak, jakby chciało
pochwalić się roślinką, którą przed chwilą zerwało i pokazać ją wszystkim.
Tuż za dziewczynką, na drugim planie obrazu, znajduje się zielona łąka pełna
dmuchawców. Obok nich, z lewej strony rosną ciemnozielone trawy. Malarka, tworząc
dzieło, użyła barw kontrastujących ze sobą. Zestawienie zielonego, różowego, żółtego oraz
niebieskiego koloru sprawiło, że obraz jest radosny i pogodny .
Dzieło bardzo mi się podoba i pozytywnie nastraja. Chciałabym, aby obraz wisiał na
ścianie w moim pokoju. Mogłabym go wtedy podziwiać codziennie.
Antonina Pisalska, kl. IIIc

Opis obrazu
Józef Chełmoński stworzył wiele dzieł, w których z
wielką wrażliwością przedstawiał przyrodę. Jedno z takich
malowideł zatytułował „Jastrząb. Pogoda”.
Obraz ten został wykonany techniką olejną. Na pierwszym
planie tego przepięknego pejzażu widzimy ukwieconą, dziką
łąkę, która ciągnie się aż do majaczącej na horyzoncie linii lasu. Tytułowy jastrząb ukazany
został na tle pogodnego, zasnutego kilkoma chmurami nieba i mimo że znajduje się on na
drugim planie obrazu, to nie ma wątpliwości, że jest on jego głównym bohaterem.
Chełmoński we wspaniały sposób uchwycił sylwetkę drapieżnego ptaka, zawieszonego
w powietrzu, w momencie zanim porwie on wypatrzoną w dole ofiarę. W oddali możemy
dostrzec jeszcze dwa kołujące nad łąką ptaki. Malarz, używając odpowiedniej palety kolorów,
przedstawił pogodny, letni dzień. W pejzażu dominuje kolor zielony i różne odcienie brązu.
Naszą uwagę przykuwają rozsiane wśród burzy traw różnokolorowe plamki kwiecia. Taki
sposób ukazania przez malarza bogactwa roślinności powoduje, że niemal czujemy zapach
kwitnących ziół i słyszymy krążące wśród nich owady. Sielskość obrazu zakłóca jedynie
wyczuwalne napięcie związane z nieuchronnym skutkiem polowania tytułowego bohatera.
Opisany powyżej obraz Józefa Chełmońskiego urzekł mnie swoim pięknem.
Szymon Dębski, kl. IIIc

Łomża, 18.04.2017 r.
Kochana Kapituło Orderu Uśmiechu!
Jestem uczennicą III klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży. Proszę o przyznanie
Orderu Uśmiechu Magdalenie Różczce.
Aktorka od wielu lat angażuje się w akcje charytatywne, przede wszystkim te na rzecz
chorych i potrzebujących dzieci. Jest ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, współpracuje
m.in. z Fundacją Spełnionych Marzeń oraz bierze czynny udział w licznych kampaniach
społecznych i namawia do tego swoich kolegów z artystycznego środowiska. Przyczynia się
do zwiększania grona uśmiechniętych dziecięcych twarzyczek i uważam, że zasługuje na
order przyznawany właśnie przez dzieci.
Proszę o przyznanie Orderu Uśmiechu Magdalenie Różczce.
Z wyrazami szacunku
Liwia Litwińczyk, kl. IIIc
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Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017
Mistrz Ortografii
Kl. II
I m. Julia Nadolna, kl.IIi – op. p. I. Czerniawska
II m. Justyn Korbel, kl. IIc – op. p. p. J. Kirejczyk
III m. Zuzanna Krassowska, kl. II d – op. p.
B. Zysk
Kl. III
I m. Liwia Litwińczyk, kl. III c – op. p.
L. Obiedzińska
II m. Bartosz Archacki, kl. III g – op. p.
I. Węgrowska
III m. Wiktoria Sokołowska, kl. III d – op. p.
A. Gronwald
Zuzanna Wysocka, kl. III d – op. p.
A. Gronwald
Kl. IV
I m. Natalia Pijanowska, kl. IVa – op. p.
R. Zaniewska
II m. Aniela Wojciechowska, kl. IVb – op. p.
D. Żbikowska
III m. Monika Zaczek, kl. IVe – op. p.
K. Koziatek
Kl. V
I m. Kinga Dziemińska, kl. Vc – op. p.
K. Koziatek
II m. Zuzanna Bońska, kl. Vc – op. p.
K. Koziatek
Katarzyna Łempicka, kl. Ve – op. p.
M. Bieniecka
III m. Weronika Choińska, kl. Vb – op. p.
K. Koziatek
Kl. VI
I m. Maja Karwowska, kl. VIc – op. p.
D. Żbikowska
II m. Alicja Kneć, kl. VIc – op. p. D. Żbikowska
III m. Konrad Wałkuski, kl. VIc – op. p.
D. Żbikowska
Mistrz Historii
Kl. IV
I m. Aleksandra Wawrzyniak, kl. IVc – op. p.
B. Obrycka
II m. Oliwia Tombak, kl. IVa – op. p.
I. Ramatowska
III m. Patrycja Pieńkowska, kl. IVc – op. p.
B. Obrycka
Kl. V
I m. Kinga Dziemińska, kl. Vc – op. p.
B. Obrycka
II m. Martyna Kopeć, kl. Va – op. p.
I. Ramatowska
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III m. Gabriela Zakrzewska, kl. Vf – op. p.
I. Ramatowska
Mistrz Języka Angielskiego
Kl. IV
I m. Sebastian Karwowski, IVc – op. p.
E. Mieczkowska
II m. Amelia Karwowska, IVf – op. p.
K. Jankowska
III m. Katarzyna Szumska, IVe – op. p.
M. Tabędzka
Izabela Zaczek, IVe – op. p. M. Tabędzka
Kl. V
I m. Anna Czerwińska, kl. Va – op. p.
M. Tabędzka
II m. Maja Iga Kamińska, kl. Vc – op. p.
E. Mieczkowska
III m. Wojciech Sokołowski, kl. Vc – op. p.
E. Mieczkowska
Mistrz Przyrody
Kl. IV
I m. Katarzyna Szumska, kl. IVe – op. p.
J. Nowińska
II m. Natalia Pijanowska, kl. IVa – op. p.
M. Czerwińska
III m. Ewa Lutoborska, kl. IVe – op. p.
J. Nowińska
Kl. V
I m. Anna Czerwińska, kl. Va – op. p.
J. Nowińska
II m. Wiktor Lemański, kl. Vb – op. p.
M. Czerwińska
Katarzyna Łępicka, kl. Ve – op. p.
M. Czerwińska
III m. Amelia Parzych, kl. Ve – op. p.
M. Czerwińska
Mistrz Matematyki
Kl. IV
I m. Kacper Duda, kl. IVc – op. p. H. Poreda
II m. Sebastian Karwowski, kl. IVc – op. p.
H. Poreda
Agnieszka Łapińska, kl. IVf – op. p.
D. Święczkowska
III m. Katarzyna Szumska, kl. IVe – op. p.
D. Święczkowska
Kl. V
I m. Wiktor Lemański, kl. Vb – op. p.
B. Fiłonowicz
II m. Emil Kulka, kl. Vb – op. p. B. Fiłonowicz
III m. Jan Dardziński, kl. Vc – op. p.
A. Wysakowicz

Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Patriotyczna uroczystość
Dziś w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w sali
gimnastycznej zgromadzili się uczniowie oraz grono
pedagogiczne. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia
sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego.
Uczniowie
klas
VI
zaprezentowali
spektakl
przedstawiający historyczne uchwalenie konstytucji w 1791
roku. Na scenie mogliśmy
zobaczyć króla oraz posłów
przyjmujących
pierwszą
w Europie
nowoczesną
konstytucję.
Sztukę
ubarwiały uroczyste pieśni
patriotyczne.
Całość
utrzymana była w klimacie
podniosłym i uroczystym.
Przedstawienie podobało się wszystkim i uświadomiło
nam znaczenie tej ustawy. Myślę, że warto wracać pamięcią
do wydarzeń z przeszłości narodu.
Paweł Nowicki, kl. VIf

„Bezpieczeństwo – podaj dalej”
12 maja 2017 roku wybraliśmy się na plac budowy ulicy Zawadzkiej. Uczestniczyliśmy
w akcji „Bezpieczeństwo – podaj dalej” w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa.
Wychodząc ze szkoły, spotkaliśmy
dwie panie, które rozdały nam kaski
ochronne i pomarańczowe kamizelki
odblaskowe. Założyliśmy je i widoczni
z daleka,
wzbudzając
duże
zainteresowanie, dotarliśmy na miejsce.
Na placu budowy przywitał nas pan
w białym kasku. Okazało się, że był to
kierownik robót. Podczas rozmowy
podszedł do nas pan Andrzej Garlicki,
wiceprezydent Łomży, który zadawał
nam
pytania
dotyczące
budowy
i bezpieczeństwa. Za dobre odpowiedzi
otrzymywaliśmy opaski odblaskowe
z logo Łomży. Następnie kierownik
inwestycji oprowadził nas po placu
budowy i pokazał różne maszyny
i urządzenia. Mnie najbardziej podobała
się ubijarka. Akcji „Bezpieczeństwo –
podaj dalej” towarzyszyły media: radio
i telewizja. Na zakończenie wizyty
otrzymaliśmy książki.
Podczas wycieczki nauczyliśmy się, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Jan Kochanowski, kl. IIIc
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Mistrzowie Ortografii
18 maja 2017 r. w naszej szkole odbyła się XIII edycja konkursu Mistrz Ortografii Miasta
Łomża.
Na początku uroczystości uczennice klas szóstych przygotowane przez p. Dorotę Żbikowską
i p. Agatę Durzyńską rozbawiły gości sprawozdaniem z jednego dnia w szkole, wykazując się przy
tym zdolnościami aktorskimi i wokalnymi.
Po części artystycznej zrelaksowani uczniowie przystąpili do pisania dyktanda. Choć tekst
naszpikowany był trudnymi słowami, uczestnicy poradzili sobie z nim bardzo dobrze. Najlepsza
okazała się Anna Tarnacka, uczennica SP 5. O włos za nią znaleźli się Maja Karwowska, uczennica
naszej szkoły oraz Paweł Koziej z SP 9.
Maja Karwowska, kl. VIc

Międzyszkolny turniej
30 maja 2017 roku w murach naszej szkoły odbył się matematyczno-przyrodniczy konkurs
„MIX”. W rywalizacji wzięły udział trzyosobowe zespoły reprezentujące sześć szkół
podstawowych. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą, umiejętnością logicznego myślenia oraz
sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowych.
Najlepsi pod tym względem okazali się przedstawiciele SP 4. Na drugim miejscu znalazła się
SP 7, a na trzecim SP 10.
Maja Karwowska, kl. VIc

Warsztaty w Centrum Katolickim
22 maja 2017 r. poszliśmy całą klasą do Centrum Katolickiego
w Łomży na warsztaty artystyczne. Naszym zadaniem było
wykonanie prezentu na Dzień Matki. Od pani Ewy Gąsiorowskiej
dostaliśmy folię bąbelkową, hiszpańską wełnę i rozpuszczone mydło
z wodą. Materiał zamoczyliśmy w substancji, a następnie
filcowaliśmy. Potem wybraliśmy kolory i powtarzaliśmy czynności.
Po skończeniu uzyskaliśmy jednolity kawałek materiału, z którego
pani pomogła nam uformować piękny kwiat – broszkę.
Mamy nadzieje, że ten prezent spodoba się naszym mamom.
To była świetna zabawa!
Maksymilian Skrodzki, Bartosz Borawski, Szymon Sobczyński, kl. IIIf
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Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
Suchedniów, 11 maja 2017 r.
Co za ekscytujący dzień! Właśnie wróciłam do hotelu po
wyprawie w góry.
Wyruszyliśmy o godzinie 7:30. Najpierw pojechaliśmy do
parku krajobrazowego. Na miejscu zapoznaliśmy się z panią
przewodnik, która miała oprowadzić nas po terenie.
Opowiedziała nam kilka historii związanych z tym miejscem.
Najbardziej spodobało się mi małe źródełko znajdujące się kilka
metrów od bramy wejściowej, ponieważ było urokliwie
położone.
Godzinę później wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy
w kierunki Świętego Krzyża. Na początku, gdy zobaczyłam
najwyższy szczyt, pomyślałam: „Ojejku! To niemożliwe,
żebyśmy tam weszli!” Moje obawy były jednak zupełnie
niepotrzebne. Na szczyt prowadziła asfaltowa jezdnia, a obok niej znajdowała się ścieżka i chodnik.
Z początku ciężko mi było wchodzić. Jednak gdy razem z koleżankami zaczęłyśmy nucić nasze
ulubione piosenki, przestałyśmy się skupiać na doskwierającym nam bólu łydek. Pod górkę szłyśmy
około 590 metrów. Moim zdaniem było naprawdę warto! Na szczycie znajdował się taras widokowy.
Oglądaliśmy rozciągające się wokół gołoborza, a widok na bliskie miasta i okolice był po prostu
przecudny! Szkoda tylko, że po kilku minutach trzeba było ruszyć dalej.
Na szczycie mogliśmy zwiedzić niezwykły klasztor z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Do
autokaru wracaliśmy inną drogą. Ścieżka ta – jak prawdziwy górski szlak – była bardzo nierówna
i pełna kamieni, a w schodzeniu przeszkadzały nam konary drzew. Szczęściem było to, że zeszłam
z góry cała i zdrowa.
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Kielc, by zjeść posiłek w McDonald's. Bardzo spodobało mi
się to miasto, ponieważ wydawało się bardzo ładne i tętniące życiem.
Jutro czeka mnie równie niezwykły dzień, ponieważ jedziemy do Parku Edukacji i Rozrywki
„Farma Iluzji”. Jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy w to
miejsce.
Izabela Jastrzębska, kl. VIe
Łomża, 12.05.2017 r.
Dzisiejszy dzień wycieczki był wspaniały, ponieważ byliśmy
na „Farmie Iluzji”.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, moją uwagę przykuł od razu
kran, który wyglądał tak, jakby wisiał w powietrzu i z którego
leciała woda. Najpierw jednak weszliśmy do kręcącego się
domku. W środku miałam złudzenie, że wszystko się obraca. To
było super! Potem byliśmy jeszcze na wielu wspaniałych
atrakcjach, jednak najbardziej podobał się mi labirynt luster,
w którym prawie zabłądziłam. Świetna była również duża
łańcuchowa karuzela. Udało mi się na nią wejść aż dwa razy
i wcale się nie bałam!
Następnie mieliśmy czas wolny. Niestety bardzo wiele
atrakcji było dodatkowo płatnych, a przy kasie ciągnęła się
ogromna kolejka, w której nie chciało mi się stać. Szkoda, bo
bardzo chciałam wejść do parku linowego. Zwiedziłam jednak
małe Muzeum Egipskie i weszłam do Zamku Cieni, w którym mogłam odbić swój cień. Na sam
koniec eskapady podzieleni na dwie grupy weszliśmy do Grobowca Faraona. Było tam dosyć ciemno
i trochę strasznie, a do tego pani przewodnik miała bardzo donośny głos. Po zwiedzeniu grobowca
pojechaliśmy na smaczny obiad, a później wyruszyliśmy w długą podróż do domu.
Teraz jestem już na miejscu i opowiedziałam rodzicom o tej wycieczce. Bardzo chciałabym
jeszcze kiedyś pojechać na „Farmę Iluzji”.
Julia Jaskółka, kl. VIe
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Dzień Dziecka w klasach IV - VI
Ulubionym świętem wszystkich uczniów jest
z pewnością Dzień Dziecka, który w naszej szkole
zawsze jest uroczyście obchodzony. Jednak w tym
roku były to obchody huczne.
Aby zadowolić wszystkich uczniów, Dzień
Dziecka obchodziliśmy wyjątkowo dwudziestego
dziewiątego maja, bo pierwszego czerwca kilka klas
miało wyjechać na klasowe wycieczki. W tym dniu
zostały odwołane wszystkie lekcje, a klasy IV-VI
uczestniczyły w trzech zabawach zorganizowanych
przez członów Samorządu Uczniowskiego. Były to:
,,Jaka to melodia?”, ,,Familiada” i zawody sportowe.
Klasy rywalizowały ze sobą w trzech kategoriach
wiekowych. Po wszystkich atrakcjach zostaliśmy
oddani pod godzinną opiekę wychowawców. Po
różnych zajęciach w gronie kolegów ku wielkiej
radości wszystkich uczniów odbyła się dwugodzinna
dyskoteka, podczas której dodatkową atrakcją było
składanie dedykacji.
Marzymy, że więcej w naszej szkole będzie
takich dni, w których nie będziemy musieli martwić
się kartkówkami, sprawdzianami, tylko tym, jak nasza
drużyna wypadnie w konkurencji i czy na dyskotece
będzie nasza ulubiona piosenka. Już nie możemy się
doczekać, co w przyszłym roku przygotuje dla nas
samorząd szkolny.
Natalia Bieniek, kl. VId

Dzień Dziecka w klasach I-III
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Wycieczka do Czerwonego Boru
31 maja wraz z klasą wybrałam się do Czerwonego Boru. Celem wycieczki było
zwiedzenie lasu i pieczenie kiełbasek.
Jechaliśmy tam około pół godziny. Nasza przewodniczka, pani Katarzyna, wyjaśniła nam
zasady poruszania się po lesie. Dostaliśmy też plan lasu. Na nim widać było drogę, którą
mieliśmy pokonać. Miała ona około jednego kilometra. Znajdowało się też na planie miejsce
na pieczątki, które mogliśmy podbijać podczas wyprawy.
Gdy weszłam do lasu, ogarnął mnie strach, że spotkam jakieś dzikie zwierzęta lub
kleszcza, ale dzielnie dalej maszerowałam.
Najpierw w planie było odnalezienie pierwszego słupka, co bardzo szybko zrobiliśmy. Po

drodze dowiadywaliśmy się, jak wygląda konwalia czy krzaczek jagody. Niespodziewanie
pod nogami części klasy przepełzły dwa padalce. Nie zdawałam sobie sprawy, iż wyglądają
one jak dżdżownice. Niestety nadepnęłam na jednego z nich. Trzeci, czwarty i piąty słupek
było najtrudniej odnaleźć. Ciągle gryzły nas komary, ale i tak się nie poddawaliśmy. Szukając
końcowych celów, wracaliśmy, próbowaliśmy odnaleźć na planie, gdzie jesteśmy. Po
dłuższym czasie wreszcie odnaleźliśmy ostatni punkt. Odczuliśmy ulgę, ale także było nam
przykro, że to już koniec trasy. Po powrocie na drogę, gdzie rozpoczęliśmy wyprawę,
dziewczynki pojechały do leśniczówki. Pierwszy raz jechałam w dużym bagażniku. Po
przyjeździe chłopców dostaliśmy długopisy. Zapisywaliśmy nimi na kartce wiele ciekawych
informacji o zającu szaraku. Potem piekliśmy kiełbaski. Wszyscy pomagali sobie, więc było
bardzo przyjemnie. Później pobawiliśmy się trochę na świeżym powietrzu, jednak po chwili
zaczął padać deszcz, więc pani Kasia w leśniczówce zajęła nam czas ciekawymi zabawami.
Najbardziej podobała mi się gra Zgadnij, kim jesteś? Zadawaliśmy pytania, dzięki którym
dowiadywaliśmy się, kim jesteśmy. Wszystkie hasła były powiązane z lasem. Kiedy przestał
padać deszcz, znowu bawiliśmy się na podwórku. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie na
pamiątkę.
Bardzo mi się podobało na tej wycieczce i mimo że gryzły nas komary, uważam, że
warto było pojechać do Czerwonego Boru.
Oliwia Tombak, kl. IVa

Wycieczka do Białowieży
Wczoraj, czyli 5.06.2017 r., byliśmy na wycieczce
w Białowieży . Najpierw zwiedzaliśmy Muzeum Przyrody.
Zobaczyliśmy tam dużo ciekawych wystaw związanych
z przyrodą. Po obejrzeniu eksponatów pojechaliśmy do
Rezerwatu Przyrody w Białowieży. Oglądaliśmy tam
żubry, sarny, konie, łosie i wiele innych zwierząt. Po
poznaniu różnych gatunków zwierząt pojechaliśmy do
Hajnówki. Jeździliśmy kolejką wąskotorową. To była
świetna przygoda. Po przejażdżce poszliśmy do autokaru po
kiełbaski. Rozpaliliśmy ognisko i wspólnie zjedliśmy upieczone smakołyki.
To był niezapomniany wyjazd. Na długo pozostanie w mojej pamięci .
Eliza Kotomska, kl. IIIa
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XVII Olimpiada Sportowo-Integracyjna
3 czerwca braliśmy udział
w XVII Olimpiadzie Sportowo-Integracyjnej dla dzieci „Zwyciężę, bo
pokonam
samego
siebie”.
Zorganizowano
ją
w
ramach
Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
Caritas z okazji XV Podlaskich Dni
Rodziny.
Uroczystość
rozpoczęła się mszą
świętą. Następnie nasi
uczniowie przystąpili do udziału w pokonywaniu poszczególnych konkurencji:
skoki, jazda na rowerze i hulajnodze, zabawy z piłką. Każdy musiał
indywidualnie zaliczyć aż dziesięć
konkurencji. Potem przebiegliśmy
wyznaczona trasą ok. jednego kilometra. Kolejnym etapem była gra terenowa,
w której drużyny musiały się zmierzyć z pytaniami z różnych dziedzin oraz
wykazać umiejętnością współpracy w grupie. Ostatnim etapem była
konkurencja zumba dance aerobic, czyli tańczące kilometry.
Podczas imprezy organizator przygotował słodki poczęstunek, świetne kiełbaski
z grilla i nagrody dla wszystkich. Jak co roku impreza udała się wyśmienicie, dopisywała nam
pogoda i humory.
Katarzyna Tyborowska

Zawody sportowe
17.05.2017 r. odbyły się zawody sportowe, na które
bardzo czekałam.
Wszystko zaczęło się w szkole. Spotkałyśmy się
z drużyną przed salą gimnastyczną o 9:00. Gdy byłyśmy
już wszystkie, poszłyśmy przed szkołę, aby spotkać trenera
chłopców oraz ich drużynę. Kiedy ich zobaczyłam, od razu
poczułam, że musimy wygrać i być od nich lepsze. Po
rys. Marta Ramotowska, kl. IIg
chwili wyruszyliśmy ku
przystankowi
autobusowemu. W tłumie wyszukałam moje koleżanki.
Po dojechaniu na stadion uświadomiłam sobie, że
trudno będzie wygrać. Każda z nas startowała w trzech
konkurencjach. Ja wybrałam bieg na 60 m, skok w dal
i sztafetę, w której brały udział cztery zawodniczki
reprezentujące szkołę. Pierwszy był bieg. Startując z bloku,
nie pomyślałam, że będę miała III miejsce
w mistrzostwach miasta, ale tak się stało. Potem zaczęły się rys. Jan Kochanowski, kl. IIIc
skoki w dal. Podczas tej konkurencji pani stale nas
dopingowała i krzyczała, że damy radę. Jako ostatni odbył się bieg sztafetowy. Okropnie się
bałam! Jednak patrząc na startującą pierwszą dziewczynę, poczułam ulgę. Na koniec, gdy
wychodziłyśmy z obiektu, miałam na szyi dwa brązowe medale: za bieg na 60 metrów i za
3. miejsce w sztafecie, które wywalczyłyśmy zespołowo.
Po powrocie do domu byłam bardzo dumna ze swych osiągnięć. Naprawdę nie
wiedziałam, że tak dobrze pójdzie mnie i moim koleżankom.
Julita Święszkowska, kl. VIf
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Spotkanie z pisarką
20.04.2017 pojechaliśmy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Spotkaliśmy się tam z pisarką i ilustratorką
Zuzanną Orlińską.
Na początku oglądaliśmy książki napisane przez tę
pisarkę. Później wspólnie zastanawialiśmy się, czego
potrzebuje pisarz do napisania książki. Po pewnym czasie
pani poprosiła nas, abyśmy narysowali ilustrację do książki
„Stary Noe”. Z zapałem zabraliśmy się do pracy. Na sam
koniec można było kupić książkę z autografem i zrobić zdjęcie z panią Zuzanną Orlińską.
Ta wycieczka bardzo nam się spodobała. Nie możemy się doczekać następnej.
Marcel Pachucki, kl. IIIa

Klasowe święto
13 czerwca zorganizowaliśmy Klasowy Dzień Rodziny. Na
tę uroczystość przybyli nasi rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Z tej
okazji każdy uczeń recytował wierszyki, śpiewaliśmy piosenki
tematycznie związane z rodziną. Na koniec wręczyliśmy
własnoręcznie wykonane laurki oraz kwiaty przygotowane przez
nasze koleżanki: Kornelię , Łucję, Patrycję i Zuzię. Podczas
przedstawienia bardzo się stresowaliśmy, bo chcieliśmy wypaść jak
najlepiej. Zdaniem naszych bliskich wszystko wypadło pięknie.
Rodzice oraz dziadkowie byli z nas dumni i występ nagrodzili
gromkimi brawami. Nie zabrakło buziaków, uścisków i łez
wzruszenia. Pani Monika podsumowała klasowy konkurs
czytelniczy, który trwał od września. Za systematyczne czytanie zostali nagrodzeni dyplomami
i brawami Kacper Śmiarowski, Kacper Cekała i Adam Adamowicz.
Na zakończenie był słodki poczęstunek i wszyscy zaproszeni goście mogli spędzić z nami
jeszcze chwilę w miłej atmosferze. Takie wspólne rodzinne spotkanie bardzo się wszystkim
podobało i mam nadzieję, że za rok będziemy kontynuować tę klasową tradycję.
Aleksander Żebrowski, kl. IIIe
Aktywne popołudnie
Ile czasu spędzasz na podwórku? Czy przebywasz razem z rówieśnikami? Dzięki temu artykułowi
dowiesz się, jak aktywnie spędzać czas.
Sezon wiosenny niedługo się rozpocznie, dlatego postanowiłam się zastanowić, w jaki sposób
młodzież spędza wolny czas. Zapytałam o to rówieśników. Odpowiedzi moich kolegów były różne, ale
zdecydowana większość spędza czas przed telewizorem lub komputerem. Są także osoby, które spędzają
czas aktywnie, np. ćwicząc, rozwijając swoje zainteresowania lub jeżdżąc na rolkach bądź rowerze.
Z opowieści mojej mamy na temat spędzania wolnego czasu w jej dzieciństwie wynika, że w porównaniu
z tamtymi czasami, dziś bardzo mało osób przebywa na świeżym powietrzu.
Oto kilka pomysłów na spędzanie wolnego popołudnia, jakie otrzymałam od moich bliskich: zabawa
w berka, gra w piłkę, jazda na deskorolce, rolkach lub rowerze. Co jednak zrobić, gdy jest zimno i pada
deszcz? To jest największy problem. W te zabawy najlepiej bawić się, gdy jest ładna pogoda, ale
w przeciwnym razie można spotkać się z przyjaciółmi w domu i pograć w gry planszowe lub porozmawiać.
Zachęcam do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i mam nadzieję, że propozycje, które
podałam, sprawią, że na dworze pojawi się więcej dzieci i młodzieży.
Alicja Przeździecka, kl. VIe

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 15

Rozrywka
Zagadki
1. Daje ciepło, jest gorące.
Proszę państwa, to jest____________ .
2. 22 czerwca się zaczyna.
Pięknej pogody to jest przyczyna.
3. 22 czerwca zaczyna się pora roku
gorąca,
a dzień później jest święto…
4. Jeśli pokąpać się w morzu przyjdzie ci
do głowy,
koniecznie włóż _____________ .

1. Do obiadu z warzyw.
2. Coś śmiesznego, dowcip.
3. Ułożysz go z kwiatów.
4. Czegoś bardzo pragnąć, śnić o tym.
5. Warzywo, które podczas krojenia wyciska
nam łzy z oczu.
6. Kolczasty ssak.
7. Jest symbolem każdego miasta.
1.

Dominika Serafin,
Aleksandra Żebrowska, kl. VIf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Krystian Bejgier, Kacper Śmiarowski, kl. IIIe
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1. Dojrzewają latem w sadach.
2. Chronią oczy przed słońcem.
3. Aby pójść` na basen, musimy założyć strój
…
4. Chodzimy na plażę, aby się …
5. Latem jest bardzo…, więc pijemy zimne
napoje.
6. Chętnie spotykamy się z…
7. Na wakacje wyjeżdżamy nad … lub w góry.
Dominika Serafin, Aleksandra Żebrowska kl. VIf

rys. Paulina Kotowska, kl. IIIf
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