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Darth Vader został...
 Królową Balu!

Karnawał to czas beztroskiej zabawy, która również zawitała do
naszej szkoły. Tydzień po feriach 8 lutego 2016 roku uczniowie
klas IV – VI wzięli udział w balu przebierańców zorganizowanym
przez Samorząd Uczniowski. Nad stroną muzyczną czuwał DJ
Artur.
Jak co roku uczniowie zaprezentowali się w fantastycznych i
barwnych kostiumach. W tym roku jedna z uczestniczek
przebrała się za mrocznego Lorda Sithów Dartha Vadera. Widać
Ciemna Strona Mocy nie była już tak silna, bo okrzyknięto ją
Królową Balu. Zuzanna Pieczul z klasy 5b objęła karnawałowy
tron  razem z Królem Balu Danielem Rudijem z klasy 4d.
Nagradzana była oryginalność i pomysłowa inicjatywa
uczestników, a najważniejsza była wyśmienita zabawa.
Po przyznaniu nagród odbyła się sesja zdjęciowa, podczas której
zostały uwieńczone wspaniałe stroje  uczestników balu. 

Julita i Gabi
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Nie kupuj kota w worku!
Zaadoptuj w Tofiku!

„Od początku istnienia
punktu znaleźliśmy nowy,
ciepły dom dla około 150
kotków” – mówi pani Agata
Martynowska pracownica
Centrum Zoologicznego
„Tofik” w Pile.

 Warto wspomnieć, że kot
symbolizuje drapieżność, długo-
wieczność i niezależność. W
starożytnym Egipcie był zwierzę-
ciem świętym, a jego zabicie
karano śmiercią. Niestety, w
Polsce pomimo Ustawy o ochronie
zwierząt zdarzają się często
sytuacje maltretowania tych
stworzeń.
 A przecież kot, tak samo jak pies,
może być przyjacielem człowieka.
Fakt ten zauważyła noblistka,
Wisława Szymborska, opisując
relacje człowiek – kot w wierszu
Kot w pustym mieszkaniu.
 Obecnie na świecie koty są
najpopularniejszymi zwierzętami
domowymi. Może i w Polsce
zyskają większą popularność?.
 O zbawiennym wpływie mruczka
na właściciela przekonują badania
naukowe. W wielu artykułach na ten
temat można przeczytać, że koty
swoim. mruczeniem rozładowują
stres opiekuna, wywołują śmiech, a
swoim zachowaniem uczą
podejmowania strategicznych
decyzji i pomagają w walce z
depresją.
 W Polsce znajduje się wiele
schronisk i azylów dla psów,
natomiast dla kotów i innych
małych zwierzą,t np. królików, jest
niewiele takich miejsc.

Gdzie trafiają bezdomne koty?
Co się z nimi dzieje?

Jak można zaadoptować
kociaka?

 Z takimi właśnie pytaniami udałam
się do Centrum Zoologicznego
T o f i k w Pile, które właśnie
przygarnia bezdomne kociaki. Tam
pani Agata
Martynowska, pracownik Centrum,
wyjaśniła mi, że Tofik  

 Do TOZ-u trafiają koty w różnym
stanie z działek, piwnic oraz od
osób, które nie mają możliwości
dalszego opiekowania się
mruczkami. Tam są badane,
sterylizowane i odrobaczane.
Następnie  przekazuje się je pod
opiekę ekipy Tof ik a, gdzie są
szczepione na koszt lecznicy. Jeśli
ktoś się zdecyduje na adopcję musi
podpisać umowę oraz opłacić
drugie szczepienie. Jeżeli z jakiś
powodów się rozmyśli, może
bez problemu przynieść zwierzę z
powrotem.  
Kończąc rozmowę, zapyta-
łam jeszcze, z jakim najdzi-
wniejszym przypadkiem mieli do
czynienia pracownicy Centrum do
tej pory. Pani Agata powiedziała, że
utkwił jej w pamięci dzień, w którym
przyniesiono jeża,  

od lat współpracuje z
Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami /oddział Piła/, które
zajmuje się przygarnianiem
bezdomnych zwierząt. „Często
były to koty i powstała potrzeba
znalezienia kogoś, kto je
zaadoptuje. Dzięki uprzejmości
w ł a ś c i c i e l a Centrum można
było stworzyć punkt adopcyjny, w
miejscu w którym pojawia się wielu
ludzi, którzy kochają zwierzęta i
być może szybciej zdecydują się
na jego przygarnięcie niż w innych
okolicznościach.” Pani Agata
stwierdziła, że to naprawdę się
sprawdza i od początku istnienia
punktu znaleziono nowy, ciepły
dom dla około 150 kotków i tym
samym ograniczono w mieście
populację niechcianych zwierząt. 

Słoninka

Bobisia

 bardzo okaleczonego na
mordce, ale na szczęście udało się
go wyleczyć i teraz cieszy się
wolnością. 
   Obecnie na adopcję czeka
Słoninka, którą możecie zobaczyć
na zdjęciu. 
  

Maja

Maja
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 Natomiast Bobisia już na stałe
zamieszkała w Tofiku, ponieważ
musi systematycznie przyjmować
leki.  
 W Polsce powstaje coraz więcej
takich punktów, jak ten w Centrum
Zoologicznym Tofik, a ludziom
coraz częściej nie jest obojętny los
małych zwierząt. Namiastkę
ludzkiej dobroci dla kociaków
można podziwiać na tablicy
ogłoszeń w Centrum.  Nowi
właściciele umieszczają na niej
podziękowania od siebie i swoich
pupilków dla osób, którym los
małych, bezbronnych zwierząt nie
jest obojętny.

Maja Ganske, kl. 6a
 

Kotek Fii - mały pomocnik

  Pewnego zimowego wieczoru
padał długo wyczekiwany przez
wszystkich śnieg. Z żółtego domu
wyszła dziewczynka z sankami.
Ubrana była w czerwony
kombinezon i czapkę, spod której
wymykały się niesforne loki.
Aleksandra - bo tak miała na imię,
umówiła się na sanki z koleżanką.
Nie zobaczyła jej w umówionym
miejscu, więc postanowiła po nią
pójść. Kiedy już miała wcisnąć
guzik domofonu, usłyszała ciche
miauknięcie i zobaczyła malutkiego
kotka. Był czarny i miał białe
skarpetki i krawat. Od razu wzięła
koteczka, którego nazwała Fii i
pobiegła do domu.
- Mamo! Mamo! Mamusiu! Błagam!
Możemy zatrzymać tego kotka?
- No, nie wiem,  Oluniu! Musimy
dowiedzieć się, czy ten kot nie ma
właściciela.
- Mamo! On nie ma obroży! Ma
robaki, więc na pewno jest
bezdomny!
- Już dobrze. Zatrzymamy go,
dopóki nie zgłosi się po niego
właściciel.  A tak w ogóle, to jak go
nazwiemy?
- Fii.
- Oryginalne imię, córciu. Ty to
masz fantazję!
  Drugiego dnia rano Ola, leżąc
jeszcze w łóżku, przeciągnęła się i
zaspana mruknęła pod nosem:
 - Nie ma co! Dzień zaczyna się
wesoło!
- A pewnie! - odrzekł kot.
Wówczas Ola obudziła się
ostatecznie, otworzyła szeroko
oczy i skamieniała.
- Czy coś się stało? - zapytał kot,
jednocześnie liżąc łapkę.
- Ty umiesz mówić? - zapytała Ola.
- Pewnie. Nie ma się co dziwić! To
normalne. Ty sama dużo mówisz, a
ja nie mogę? - parsknął kiciuś.

- Nigdy nie widziałam gadającego
kota.
- Ale chyba słyszałaś, jak koty
miauczą?
- No... i nawet je rozumiałam...
- Sama widzisz,  jesteś jedną z
tych osób, które mogą rozmawiać
ze zwierzętami. No to poznajmy
się.  Ja od wczoraj nazywam się
Fii, a Ty?
- Ja jestem Ola.
- Olu! Przynieś z piwnicy mój
zestaw do majsterkowania.
Przerobię Ci ten stolik, tak jak
chciałaś - powiedział tata.
Ola miauknęła do kota i Fii z
prędkością błyskawicy pobiegła do
piwnicy. Po kilku chwilach Ola
wręczyła tacie skrzynkę z
narzędziami. Był nieco zaskoczony
tym, jak szybko córka spełniła jego
prośbę.
- Olu! Chyba musiałaś zjechać do
piwnicy po poręczy! Tak szybko?
-  Staram się! - Ola uśmiechnęła się
szeroko i mrugnęła
porozumiewawczo do kota.
  Fii, mrucząc i miaucząc,
opowiadał Oli przez cały czas o
ciekawych rzeczach ze świata
nauki. Dziewczynka dzieliła się nimi
z tatą. Ten nie mógł się nadziwić,
skąd jego dziesięcioletnia córka tyle
wie.
 Następnego dnia Ola trudziła się
nad dodatkowym zadaniem na
szóstkę.To było tak trudne, że
nawet mama się myliła. Na
szczęście, Fii pomogła Oli,
mrucząc jej do ucha, co ma
napisać. Nazajutrz Ola dostała
szóstkę,
  Lata mijały. Po Fii na szczęście
nikt się nie zgłosił, a Ola nie
wyobrażała sobie życia bez
czarno-białej futrzanej kulki, która
odmieniła jej życie. 

Agata Brandenburger, 4dKotek Fii

.

Łucja Kabacińska

.
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DZIEŃ KOTA

MISIA SIWA

SZARAK

Wychowawcy świetlicy szkolnej
zaproponowali wszystkim
uczniom zabawę z okazji Dnia
Kota. W piątek 12 lutego 2016 r.
każdy, kto przyszedł do szkoły w
kocim stroju i makijażu mógł
wziąć udział w konkursie na
kociego króla i kocią królową.
Ponadto w dniach od 9 lutego do
18 marca można przynosić
akcesoria, karmę i koce dla
kotów.

R e d a k c j a Niecodziennika
S z k o l n e g o przygotowała dla
czytelników galerię kocich pupilów
naszych nauczycieli.

CZARNA

MIECIU

MRUCZEKFLORA

Kot domowy (Felis catus, również
Felis silvestris catus lub Felis
(silvestris) domesticus) –
udomowiony gatunek ssaka z
rzędu drapieżnych z rodziny
kotowatych. Koty zostały
udomowione ok. 9500 lat temu i
są obecnie najpopularniejszymi
zwierzętami domowymi na
świecie.

SALOMON

MRUCZUSIE NASZYCH
GOGÓW

SIWA i CZARNA kotki p. Klaudii
Dziergas, MRUCZEK pupil
p.Mileny Wawrzyniak, SALOMON
ulubieniec pani Lucyny Olejnik,
SIWA i MIETEK kotki p.Marleny
Przybył oraz FLORA i MISIA
domownicy p. Karoliny Strógarek.
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ŚLIMAKOWA UCZTA W
KLASIE 4D, CZYLI KULISY

KUCHNI FRANCUSKIEJ

22 lutego 2016 roku na lekcji języka francuskiego
zagościły hity kuchni francuskiej, czyli ślimaki w
klasycznym wydaniu. Jak widać, klasa uczy się nie
tylko języka, ale również poznaje Francję, jej kulturę,
zwyczaje, tradycje jak i kuchnię, z której Francuzi
słyną przecież na całym świecie.
Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję
degustować ten specjał kulinarny. Niektórzy się
wahali, inni zdecydowanie odmówili, ale większość
podjęła się wyzwania…
Po uczcie pozostały jednak tylko puste „ślimakowe
domki” czyli skorupki, które na dowód przebytego
kulinarnego chrztu ze specjałami kuchni francuskiej,
uczniowie zabrali do domu.
Było dużo śmiechu, radości, emocji, a nawet
zwątpienia we własne możliwości…najważniejsze
jednak, że świetnie się przy tym bawiliśmy.
Już wkrótce kolejna kulinarna niespodzianka, bądźcie
czujni!
A ja już życzę smacznego. Bon apetit.

   pani Marlena Przybył - 
nauczyciel języka francuskiego

Każde dziecko wie, że zima zaczyna się w
momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu
równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na
półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21
marca. Wszyscy miłośnicy tej pory roku z
niecierpliwością wyczekiwali pierwszego śniegu. I w
końcu  spadł, uszczęśliwiając całą rzeszę uczniów,
rozpoczynających ferie zimowe. Można było zacząć
białe szaleństwo: sanki, łyżwy, narty i spacery po
białym puchu. Czekając na kolejny atak zimy,
zapraszamy do obejrzenia naszej śnieżnej galerii.

Maja

FRANCUSKIE SPECJAŁY

BON APETIT!

Zimowy spacer

Zimowa aura

WSPOMNIENIE 
ZIMY I FERII

MP
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NASI 
IDOLE

Jego matką była śląska księżniczka Elżbieta.
Wychowywał się na dworze swego stryja Bolesława
Pobożnego. Swoją pierwszą własną dzielnicę
otrzymał w 1273 roku. Było to księstwo poznańskie.
Kilka lat potem otrzymał także księstwo kaliskie.
Angażował się politycznie w sprawy Śląska i zawarł
sojusz z książętami kujawskimi. W 1294 roku objął
Pomorze Gdańskie. Zdobył wtedy na tyle dużo
terenów na terytorium Polski, aby zostać królem.
Ceremonia odbyła się 26 czerwca 1295 roku w
katedrze gnieźnieńskiej, a przewodniczył jej abp
Jakub Świnka. Przemysł nie cieszył się długo swoją
władzą i tytułem króla, ponieważ po dziewięciu
miesiącach, 8 lutego 1296 roku został zamordowany,
podczas nieudanej próby porwania zainicjowanej
przez margrabiów brandenburskich.
Przez to wydarzenie ludność polska straciła nadzieję
na całkowite zjednoczenie Polski… 

Paweł Bujacz

Przemysł II

Robert Lewandowski 
Urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie –
polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w
Bayernie Monachium oraz w reprezentacji Polski,
której jest kapitanem. Członek Klubu Wybitnego
Reprezentanta. Uczestnik finałów Mistrzostw Europy
2012. Karierę zaczynał w Partyzancie Leszno, nie był
jednak zawodnikiem tego klubu, a jedynie mógł
uczestniczyć w treningach dzięki ojcu, który tam
pracował. W 1997 trafił do Varsovii Warszawa, gdzie
grał 7 lat. Latem 2006 roku odszedł do Znicza
Pruszków, który zapłacił za niego 5 tys. zł. W ciągu
dwóch sezonów strzelił tam 38 goli. 18 czerwca 2008
roku Lewandowski trafił do Lecha Poznań. W
Ekstraklasie zadebiutował 8 sierpnia 2008 w meczu I
kolejki z GKS-em Bełchatów, zdobywając
jednocześnie swojego pierwszego gola. W grudniu
został uznany przez tygodnik Piłka Nożna za
największe odkrycie 2008 roku w Polsce. Od 11
czerwca 2010 roku grał w Borussi Dortmund, w
meczu z Realem trafił do siatki aż cztery razy. Dzięki
temu został królem strzelców Bundesligi. 22 września
2015 roku w ligowym meczu Bayernu z
Wolfsburgiem zakończonym 5:1, Robert
Lewandowski wszedł na boisko na początku drugiej
połowy i w ciągu zaledwie 9 minut strzelił pięć bramek
Polski, napastnik pobił przy tym rekord, który zostały
zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa. Robert
Lewandowski w 2015 roku wygrał 81. Plebiscyt
Przeglądu Sportowego, zdobywając 398 054 pkt.

Wiki

Przemysł II 
Był pierwszym królem
koronowanym po rozbiciu
dzielnicowym rozpoczętym 
w 1138 roku Urodził się 14
października 1257 roku jako
pogrobowiec. (Pogrobowiec to
ktoś kto urodził się po śmierci
ojca). Jego ojcem był książę
wielkopolski Przemysł l. Narodził
się na zamku w Poznaniu.

Lewy z klocków
Od piątku 5 lutego do 11 marca
2016 roku każdy z kibiców będzie
mógł podziwiać jego figurę
zbudowaną z klocków Lego na
Stadionie Narodowym w
Warszawie. Składa się z blisko 70
tysięcy elementów i jest
wykonana w skali 1:1 w ciągu
kilku tygodni przez 6 osób.

Lewy z Lego Robert Lewandowski

GALERIA 
POSTACI HISTORYCZNYCH

.

int. int.
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Czwartoklasiści odnaleźli
tajemne przejście do Narnii !

Klasa 4e

 Droga do Narnii tym razem ukryta była w grze
planszowo-podłogowej „Zapraszamy do Narnii!” na
motywach słynnej książki Clive’a Staplesa Lewisa
„Lew, Czarownica i stara szafa, Opowieści z Narnii”
(część I ) Do gry stanęli śmiałkowie z klas 4. oraz z
klasy 2 B, pragnący uwolnić Narnię spod panowania
okrutnej Białej Czarownicy. Każda drużyna
przeszukiwaczy narnijskich przygód  w czasie
wędrówki  mogła natknąć się na różnego typu
zdarzenia, które mogły zaszkodzić lub pomóc  w
pokonywaniu trasy. Wygrała grupa, która jako
pierwsza pokonała całą trasę i dotarła do komnaty na
zamku Ker–Paravel.
  Nasi śmiałkowie, podobnie jak bohaterowie książki,
wykazali się odwagą i wytrwałością w pokonywaniu
trudów ”walki” o Narnię. Musieli odpowiedzieć na
pytania związane z fabułą lektury, rozwiązać
krzyżówkę i rebusy, znaleźć w wykreślance
 narnijskie stworzenia, pomóc panu Bobrowi złowić
ryby czy zjeść za Edmunda Ptasie mleczko.
  Z łatwością odpowiadali na najbardziej szczegółowe
pytania, dotyczące baśni. Na nic się zdały zaklęcia
Białej Czarownicy i jej czarodziejska różdżka i tak
Narnia wcześniej skuta lodem stawała się za każdym
ruchem magicznej kostki krainą pełną ciepła i
dobrych uczuć. I tak po kolei odzyskiwano w Narnii :
wolność, zaufanie do drugiego człowieka, przyjaźń,
dziecięce marzenia i magię, dzięki której takie
równoległe do rzeczywistych światy mogą istnieć…
Ostatecznie  królestwo Narnii zostało ocalone, a
wszyscy uczniowie ukoronowani i nagrodzeni.
To na ich cześć zagrały królewskie fanfary.
  "To była niezwykła, magiczna lekcja" – stwierdzili
zgodnie wszyscy uczestnicy gry i podziękowali klasie
4d, która przygotowała czytelniczą zabawę w ramach
zadania 2. gry czytelniczej „Miedzy nami
czytelnikami” organizowanej przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe.

Koordynator gry: Karolina Strógarek

Zapraszamy do Narnii!

Klasy 4b i 4d

Łowienie ryb - klasa 2b

Klasa 4a

KS

KS

KS

KS
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21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego to święto obchodzone
21 lutego. Zostało ustanowione
przez UNESCO w 1999 roku, aby
wspierać ochronę różnorodności
językowej jako dziedzictwa
kulturowego. Różnorodność
językowa stoi obecnie w obliczu
prawdziwego zagrożenia – niemal
połowa z 6 tysięcy języków
świata może zaniknąć w ciągu
dwóch, trzech pokoleń. 
Uczcijmy ten dzień hasłami:

POPRAWNA POLSZCZYZNA
NIE BOLI!

 NIE POWODUJE BÓLU
GŁOWY ANI CHORÓB SERCA!

WARTO OD CZEGOŚ
ZACZĄĆ... A NA NAUKĘ NIGDY

NIE JEST ZA PÓŹNO! 

UNIKAJ!
POSZŁEM

WZIĄŚĆ
WŁANCZAĆ
 CO TAM
PISZE?
DWUTYSIĘ-CZNYSZESNASTY
W CUDZYSŁOWIE
PROSZĘ PANIĄ...
UMIĄ, ROZUMIĄ
POMARAŃCZ            
NA ULICY

INT.

STOSUJ!
POSZEDŁEM

WZIĄĆ
WŁĄCZAĆ
CO TAM JEST
NAPISANE?

DWA TYSIĄCE
SZESTNASTY

W CUDZYSŁOWIU
PROSZĘ PANI...
UMIEJĄ, ROZUMIEJĄ
POMARAŃCZA
PRZY ULICY

int.

Data święta upamiętnia
wydarzenia w Bangladeszu, gdzie
w 1952 r. zginęło pięciu studentów
podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka
urzędowego. 

int. .

.

.
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..przeciętny ołówek wystarczy na
narysowanie linii o długości 50
km?
...Coca-Cola była pierwotnie
koloru zielonego?
...język kameleona jest dwa razy
dłuższy, niż jego ciało?
...DNA człowieka pokrywa się w
50%z DNA banana?
...w ciągu swojego życia człowiek
spędza 9 lat przed telewizorem?
...każdego dnia na świecie
urodziny obchodzi ok. 9 milionów
ludzi?
...opony rozkładają się przez ok.
500 lat?                          Maja

JUNIOR MEDIA

TOP 10
1.Justin Bieber- ,,Love Yourself"
2.Bars and Melody- ,,143"
3.Selena Gomez- ,,Hands to
Myself"
4.Avicii-,,Waiting for Love"
5.Justin Bieber-,,Sorry"
6.DNCE-,,Cake by the Ocean"
7.Selena Gomez-,,Same old
Love"
8.Taylor Swift-,,Wildest Dreams"
9.One Direction - ,,History"
10.Ewa Farna - ,,Tu"   

Ty też możesz zostać Junior Krytykiem
W akcji JUNIOR KRYTYK każdy może wziąć udział. Jeśli lubisz
wyrażać swoją opinię, prześlij do nas recenzję książki, którą ostatnio
przeczytałeś albo filmu, który wywarł na Tobie duże wrażenie. Każda
recenzja jest dobra! Będziemy je publikować w serwisie juniormedia.pl w
sekcji "Junior Krytyk". W przyszłości znajdą się również w serwisach
dzienników regionalnych Polska Press Grupy. Dodatkowo każdy
recenzent oprócz satysfakcji z publikacji jego tekstu w sieci, zostanie
nagrodzony koszulką i zestawem gadżetów Junior Media. Dla tych,
którzy zgłoszą do nas co najmniej 3 recenzje, przygotujemy specjalne
CERTYFIKATY JUNIOR KRYTYKA!

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OPIEKUN GAZETKI
SZKOLNEJ PANI KAROLINA STRÓGAREK

. .

. .TOP 10

Cześć! W tym numerze nie pokażę stylizacji, lecz kilka bardzo
ciekawych i ładnych fryzur. Mnie się bardzo podobają, ale nie
wszystkie chciałabym mieć na głowie. Zobaczcie i sami oceńcie, które
pasują do waszych stylizacji.                                                            
 Olciaakk

INT. INT.

INT. INT.

INT. INT.Julka
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CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

SUKCES KUBY I AGATY!
19 grudnia 2015 r. na scenie
Młodzieżowego Domu Kultury
„ISKRA” swoje ulubione wiersze
recytowali uczniowie szkół
podstawowych z powiatu
pilskiego. W finale konkursu
wzięło udział 21 recytatorów.
Zaszczytne drugie miejsce
wyrecytował uczeń klasy 4b
- Jakub Obliński.  Jury przyznało
wyróżnienie Agacie
Brandenburger z klasy 4d.
Gratulujemy!

MATEMATYCZNE POTYCZKI
CZWARTOKLASISTY

7 lutego 2016 r. w SP 1 w Pile
odbył się  I Miejski Konkurs
Matematyczny 
„Matematyczne potyczki
czwartoklasisty”.
W konkursie uczestniczyło
dziesięć drużyn z pilskich szkół
podstawowych. Nasza
reprezentacja zajęła 5. miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

NAGRODA DLA MARTYNY!
18 grudnia 2015 r. w Starostwie
Powiatowym w Pile odbyło się
podsumowanie konkursów dla
dzieci i młodzieży
organizowanych w ramach
projektu „Poprawa zdrowia
publicznego i ograniczenie
społecznych nierówności w
zdrowiu na obszarze powiatu
pilskiego – profilaktyka chorób
nowotworowych”. Laureatką z
naszej szkoły została Martyna
Budniok z kl. 5b.

"Mój ulubiony wiersz"

,,By czytać się chciało, zakładkę
zrób wspaniałą”

Na początku stycznia został
rozstrzygnięty konkurs
plastyczny dla uczniów klas 4. Do
biblioteki szkolnej wpłynęło pond
40 kolorowych zakładek. Ich
autorzy wykazali się dużą
pomysłowością i oryginalnością w
wykonaniu prac.
I m. Łucja Kabacińska, kl. 4d
II m. Katarzyna Graczyk, kl. 4d
III m.Ksawery Cyliński, kl. 4a
Wyróżnienia otrzymali:
Sebastian Knyrr, kl. 4e
Bartosz Kownacki, kl. 4e

Organizatorzy pani Małgorzata
Biała i pani Ewa Dąbkowska.

Martyna z p. M. Białą

ZAKŁADKI

.
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Julka
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