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Wiosna, Wiosna, Wiosna!!! 

Słooce mocniej grzeje i do nas się śmieje. Na naszych twarzach mina radosna.  

Czas szybko leci. Zasmakujcie przyrody i wybierzcie się całą klasą na lody  
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DZIEŃ KOBIET 

 
 „Kosz kwiatów wysyłam, 
a z nim słów miłych kilka. 
Z okazji Dnia Kobiet 
życzę Ci na twarzy uśmiechu, 
życia bez pospiechu!” 
 
 

Dzieo Kobiet to corocz-
ne święto obchodzone 8. marca, 
jako wyraz szacunku dla ofiar walki 
o równouprawnienie kobiet. Usta-
nowione zostało w 1910 roku. 
U nas w szkole, także obchodzimy to święto. Zorganizowane są 
różne konkursy i zabawy. W tym dniu dziewczęta i kobiety dosta-
ją drobne upominki. 

 

Dziękujemy!!! 

      
Sylwia Tychaczka kl. V e 
Alicja Nowacka kl. V e  

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910
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I DZIEŃ WIOSNY 
 

 „Może wiosna przyniesie nam nowe nadzieje…  

...niektórym nawet wiosna nie poprawi humoru.” 
 

W naszej szkole pierwszy dzieo wiosny powitaliśmy na 
hali sportowej, gdzie rozegrane zostały zawody sportowe, 
oddzielnie dla klas 
IV, V i  VI. Organi-
zatorami zawodów 
były panie: Renata 
Jaroszewicz oraz 

Barbara Biała. Drużynę stanowiła klasa, która składała się 
z 10 zawodników (5 dziewcząt i 5 chłopców). Pozostali 

uczniowie kibicowa-
li swojej klasie. Ucz-
niowie uczestniczyli 
w następujących 
konkurencjach sportowych: tor przeszkód, skoki na piłce, przej-
ście na szczudłach zakooczone zawiązaniem supełka na linie, 
bieg z balonem. Każda konkurencja kooczyła się przyznaniem 
punktów dla drużyny. Za każdą konkurencję można było zdobyd 
odpowiednio 5, 4, 3, 2, 1 pkt. w zależności od uzyskanego miej-
sca. 

 
Wyniki klas IV:  
I miejsce uzyskała klasa IV e 
II miejsce uzyskała klasa IV c 
III miejsce uzyskała klasa IV b 
IV miejsce uzyskała klasa IV d 
V miejsce uzyskała klasa IV a 
 
Wyniki klas V: 
I miejsce uzyskała klasa V e 

II miejsce uzyskała klasa V a 
III miejsce uzyskała klasa V d 
IV miejsce uzyskała klasa V b 
V miejsce uzyskała klasa V c 
 
Wyniki klas VI: 
I miejsce uzyskała klasa VI a 
II miejsce ex aequo uzyskała klasa VI d, VI e 
III miejsce uzyskała klasa VI b 
IV miejsce uzyskała klasa VI c 
 

Wszystkim klasom gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za zorganizowanie tak wspaniałej 

zabawy.        

Zespół redakcyjny 
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WALENTYNKI 

Walentynki obchodzone są dnia 14 lutego. W naszej szkole tego dnia funkcjonuje „Poczta Wa-
lentynkowa’’. Uczniowie naszej szkoły mogą zakupid i wysład swoje walentynki ukochanej osobie. Oto 
kilka  wierszyków, które przydadzą się nie tylko na Walentynki, ale również każdego dnia. 
 
Dzieo szczęśliwy, dzieo jedyny, dzieo Św. Walentego, 
a więc pragnę złożyd Ci życzenia: 
zdrowia, szczęścia, powodzenia. 
W każdej chwili i godzinie 
niech Ci życie słodko płynie. 
Takie to życzenia Tobie śle, ta (ten) co właśnie kocha Cię 
 
Bez imienia i nazwiska 
ja cię mocno ściskam 
i przesyłam kilka słów 
na tym kooczę 
-Bywaj Zdrów- 
 
Gdy kiedyś w życiu burzliwa 
fala o twą łódź szczęścia 
uderzy, pamiętaj, ten ocaled 
może, kto umie kochad i wierzyd. 
 

 

 

Natalia Mierzwińska kl. V e 
 
 


 

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 
„Takie zwykłe wakacje” 
 

Książka pod tytułem „Takie zwykłe wakacje” napisana przez Elżbietę Bo-

rek opowiada o dwóch przyjaciółkach, które same wyjechały na wakacje. Na 

peronie miał czekad na nich stryj, ale się nie pojawił. A to miały byd takie 

zwykłe wakacje… 

    

Weronika Choińska kl. V e 
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ZAWODY RINGO KLAS PIĄTYCH 
 

„W ringo graj ze mną, w ringo graj ze mną  
W ringo ze mną graj  

Szczęście sfrunie z nim w twe ręce  
A ty mu szansę daj!” 

 
 

Kiedyś tę piosenkę śpiewał zespół „2+1”. Na przełomie stycznia 
i lutego mogliśmy przypomnied sobie jej słowa. Wtedy bowiem odby-
ły się zawody ringo klas piątych. 
Oprócz chęci wygrania, zawodnikom 
towarzyszył też radosny nastrój oraz 
wielkie emocje. Drużyny w doboro-
wych składach grały bardzo fair play. 

Każdy zwinnie łapał ringo, a potem przerzucał na drugą połowę boi-
ska, z nadzieją, że żaden z przeciwników nie złapie lecącego krążka. 
Trudno było zdobyd punkty, więc gdy tylko jakiejś drużynie się to uda-
ło, skakała ona z radości. Ostateczne wyniki są nastepujące: 

 
DZIEWCZĘTA KLAS PIĄTYCH:           CHŁOPCY KLAS PIĄTYCH: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! 

Oczywiście gratulacje należą się wszystkim, że tak dzielnie walczyli o wygraną,  
nawet jeśli nie udało im się jej zdobyd.  

 
 
 

Roksana Mirek kl.  V a 
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5a – 5b 2:1 
5c – 5d 2:0 
5e – 5a 1:2 
5b – 5d 2:0 
5c – 5e 2:1 

5a – 5d 2:0 
5b – 5c 0:2 
5e – 5d 2:0 
5a – 5c 1:2 
5e – 5b 1:2 

WYNIKI: 
I miejsce – VC 
II miejsce – VA 
III miejsce – VB 
IV miejsce – VE 
V miejsce – VD 

5a – 5b 2:1 
5c – 5d 1:2 
5e – 5a 1:2 
5b – 5d 1:2 
5c – 5e 2:1 

5a – 5d 0:2 
5b – 5c 2:1 
5e – 5d 0:2 
5a – 5c 2:0 
5e – 5b 1:2 

WYNIKI: 
I miejsce – VD 
II miejsce – VA 
III miejsce – VB 
IV miejsce – VC 
V miejsce – VE 
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ZABAWY ORTOGRAFICZNE 
 
Wstaw odpowiednią literę! 
 

W ogr…dku  K…ysia  rosną ró…ne rośliny. Są k…ewy owocowe -  
maliny i po…eczki.  Obok znajd…ją się po dwie g…ądki  kalafior…w, por…w 
i seler…w. Trochę dalej K…yś zasiał …odkiewkę, sałatę oraz mar…ewkę 
i pietr…szkę. Natomiast p…y płocie zasiał fasolę, pomidory i słoneczniki.  
Chłopiec często sieje du…o wa…yw , gdyż często dodaje je do swoi… po-
traw.    

 
Weronika Choińska kl. V e 

    




 

ZABAWY MATEMATYCZNE 
 

1. Rozwiąż zadanie. 
Wakacje Jurka rozpoczęły się 24 czerwca , a zakooczyły 31 sierpnia. Ile dni 
trwały wakacje? 
2. Rozwiąż zadanie. 
W trzech hurtowniach było 425,6 t cukru. W pierwszej było 136,4 t, 
w drugiej 10 razy mniej niż w pierwszej. Ile cukru było w trzeciej  hurtowni?  

 
 

Natalia Mierzwińska kl. V e 





 

NATALIA W KUCHNI

 
Deser w 5 minut 

 
Do przygotowania tego deseru będą potrzebne 2 składniki: jogurt naturalny i dżem (najlepiej     

jagodowy). Do szklanki wlej jogurt, a następnie dodaj od 5 do 9 łyżek dżemu jagodowego. Wszystko 
wymieszaj!  

Smacznego!!! 
Natalia Mierzwińska kl. V e 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 

W dniach 15 - 25 lutego 2011r. odbyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – ETAP WOJE-

WÓDZKI. Naszą szkołę na tym etapie reprezentowało 6 uczniów. Czworo z nich uzyskało tytuł laurea-

ta, a pozostałe są finalistami. Podwójną laureatką została Justyna Żurowska z kl. VI b. 

LAUREATAMI KONKURSÓW ZOSTALI:  

 z języka polskiego: 
1. Justyna Żurowska kl. VI b  

 
 z przyrody: 

1. Natalia Dąbrowska kl. VI b 

2. Martyna Żebrowska kl. VI d 

3. Justyna Żurowska kl. VI b 

 z historii: 

1. Patryk Ostrowski kl. VI c  

 
FINALISTKAMI KONKURSU ZOSTAŁY: 
 
 z języka angielskiego:    

1. Oliwia Kozłowska kl. VI c 
 

 

 z przyrody: 
1. Adrianna Sokołowska kl. VI a 

 

 

  
        

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przed-

miotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdza-

jącego uzyskanie tytułu laureata.  

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyni-

ku, czyli 40 pkt.. 

 
GRATULUJEMY!!! ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 
 
Zespół redakcyjny 
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HOROSKOP Z … HUMOREM 

 

Baran {21.03 – 20.04} Dzisiaj lustro będzie Twoim przyjacielem! 

 

Byk {21.04 - 21.05} Nie gadaj na lekcji! Możesz mied kłopoty! 
 

 

Bliźnięta {21.05 – 21.06} Poucz się dzisiaj! Jutro nauczyciel weźmie Cię do odpowiedzi. 

 

Rak {22.06 – 22.07} Uważaj na dziewczyny w czerwonych bluzkach!  Będziesz miał pecha! 
 

 

Lew {23.07 – 22.08} Będziesz mogła rozmawiad ze zwierzętami,  ale tylko wtedy, kiedy się 
totalnie wkurzysz. 

 

Panna {23.08 – 22.09} Nie jedz  lizaków, bo dostaniesz wysypki! 

 

Waga {23.09 – 22.10} Dostaniesz szlaban! 
 

 

Skorpion {23.10 – 21.11} Dostaniesz prezent od kogoś wyjątkowego. 
 

 

Strzelec {22.11 – 21.12} Ubieraj się cieplej! Zachorujesz! 
 

 

Koziorożec {22.12 – 19.01} Kupisz za małą bluzkę. 

 

Wodnik {20.01 – 18.02} W najmniej oczekiwanym momencie porwiesz spodnie. 

 

Ryby {19.02 – 20.03} Nie patrz zwierzętom w oczy! Źle się to skooczy! 

Zespół redakcyjny 



DOWCIPY W RYSUNKACH 

 

 

 

 

 

Roksana Mirek kl. V a 
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KĄCIK ŚMIECHU 
 
Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dzieci, 
by każde kupiło odbitkę zdjęcia grupowego. 
- Pomyślcie tylko, gdy już będziecie dorosłe, 
 popatrzycie na fotografię i powiecie:  
"To Ania, teraz jest prawnikiem" 
albo "To jest Krzyś. Teraz jest lekarzem." 
Na to cienki głosik z tyłu sali: 
- A to jest nauczyciel. Teraz już nie żyje. 
 
 
Przychodzi Jasio ze szkoły i mówi: 
- Mamo, mamo dzisiaj pan od matematyki mnie pochwalił.  
- Tak, a co powiedziałeś?  
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja największym. 
 
Nauczyciel mówi do Jasia: 
-Napisz 100 razy w zeszycie: „Nie będę mówił do nauczyciela na TY". 
Na drugi dzieo Jasio przychodzi z zeszytem do nauczyciela, a nauczyciel na to: 
-Przecież kazałem napisad ci to tylko 100 razy, a tu jest 200. Dlaczego? 
-Bo cię lubię stary! 
 
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka 
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie. 
- No to kto mi powie, ile będzie pięd komputerów dodad dwadzieścia jeden komputerów?... 
 
 
 
        Magdalena Ogrodnik kl. IV a 
 
 

W NASTĘPNYM NUMERZE 

 
 Sprawdzian szóstoklasisty 
 Dzieo Matki 
 Mistrzostwa Szkoły w Ringo kl. VI 

 
   … i wiele innych ciekawych artykułów. 
 
Zespół redakcyjny: 
Magdalena Ogrodnik kl. IV a, Roksana Mirek kl. V a, Choioska Weronika kl. V e,  Mierzwioska Natalia kl. V e, Nowacka Alicja kl. V e, Tychacz-
ka Sylwia kl. V e.  

Opiekunowie:   
Ewa Kudmierowska – Mirek 
Agnieszka Porzezioska 
Hanna Popławska 

 


