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               PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
                    NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

MY, UCZNIOWIE
PIERWSZEJ
KLASY, 
UROCZYŚCIE
PRZYRZEKAMY, 
ŻE BĘDZIEMY
KSIĄŻKI
KOCHAĆ, 
KRZYWDY
ZROBIĆ IM NIE
DAMY. 
WSZYSTKICH
WSKAZÓWEK I
RAD KSIĄŻEK 
BĘDZIEMY
SŁUCHAĆ Z
UWAGĄ. 
OBOWIĄZKI
CZYTELNIKA

TRAKTOWAĆ Z
WIELKĄ
POWAGĄ!
PRZYRZEKAMY!

W dniach 22 i 26
stycznia 2016 roku
odbyło się
uroczyste
pasowanie ucznió
w klas pierwszych
na czytelników
biblioteki szkolnej.
Przejęci
pierwszoklasiści z
zapałem
wypowiadali się na
temat swoich
pierwszych

doświadczeń
czytelniczych,
zadając kłam
powszechnemu
twierdzeniu, że
wolny czas
spędzają tylko
przed ekranem
komputera.
Poznali regulamin
czytelni i
wypożyczalni, 
z
zainteresowaniem
przysłuchiwali się
opowieści
nauczyciela (p. B.
Rodak) o
bibliotece

i książkach,
odgadywali
literackie zagadki.
Złożyli uroczyste
przyrzeczenie,
które każdy uczeń
„podpisał”
paluszkiem
odbitym w
czerwonym tuszu.
Uroczystość
ubarwili swym
występem
uczniowie klasy
Va, którzy z
dużym talentem
aktorskim
przedstawili
perypetie

księżniczki na
ziarnku grochu.
Wspólne tańce też
były!
Każdy uczeń
klasy pierwszej
został obdarowany
dyplomem wraz z
listem do rodziców
oraz kolorową
zakładką.
Cieszymy się, że
przybyli nam nowi
czytelnicy naszej
biblioteki.

.
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                      KLASOWE UROCZYSTOŚCI 
                     Z OKAZJI ŚWIĘTA NASZYCH  
                  KOCHANYCH BABĆ I DZIADKÓW

21 i 22 stycznia
to wyjątkowe
dni w roku dla
każdej Babci i
każdego
Dziadka. To
chwile pełne
uśmiechów,
wzruszeń, łez i
radości. To
czas, kiedy

wszystkie
wnuczki i
wnukowie mogą
podziękować
swoim
ukochanym
Babciom i
Dziadkom za to,
że są, że
kochają, że
czuwają i się

troszczą. To
czas, kiedy
możemy
podziękować
piosenką i
wierszem.

Dnia 22
stycznia w
klasie I a
odbyła się
wspaniała
impreza, która
miała uczcić
święto Babci i
Dziadka.  
Uczniowie, z
pomocą wych.
M. Dudały,
przygotowali
piękny
program
artystyczny.
Dzieci w
formie wierszy
i piosenek

złożyły
dziadkom  i
babciom
życzenia. Na
koniec części
artystycznej
dzieci zaprosił
y swoich gości
do wspólnej
zabawy
słowno-
muzycznej,
która przyniosł
a wszystkim
dużo radości.
Następnie
wnuczęta
obdarowały
swoich

ukochanych
gości
upominkami,
przygotowanymi
własnoręcznie.
Były to piękne
laurki z masy
solnej w
kształcie
serduszek. W
trakcie
uroczystości
babcie i
dziadkowie
mogli podziwia
ć swoje
pociechy w
różnych
formach

artystycznych.
Mali artyści z
przejęciem
odtwarzali
swoje role, a
czcigodni
goście ze
wzruszeniem
odbierali czułe
słowa,
kierowane pod
ich adresem.
Po części
artystycznej
zaproszono
babcie i
dziadków  na
słodki
poczęstunek
przygotowany
przez mamy. 

Następnie
odbył się bal
karnawałowy ,
na który zostali
zaproszeni
kochani
dziadkowie.  W
rytmie
lambady i
poleczki
uczestnicy
balu wspaniale
się bawili.

Tego samego
dnia uczniowie
klasy I b
spotkali się ze
swoimi

Babciami i
Dziadkami, by
wspólnie,
razem z wych.
G. Polak,
uczcić Ich
święto.
Wspólny
śpiew, zabawa
i taniec
spodobał się
wszystkim, a
radości nie
było końca.
Goście ze
wzruszeniem
podziwiali
talenty swoich
ukochanych
wnucząt.

.

. .
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Także 22
stycznia w kl. I c
(wych. G.
Dybała) odbyła
się uroczystość 
z okazji Dnia
Babci i Dziadka,
na którą przybył
o bardzo dużo
gości. Młodzi
artyści pięknie
recytowali
wiersze i
śpiewali

piosenki, mimo
wielkiej tremy.
Babcie i
dziadkowie z
zaangażowaniem
rozpoznawali
swoje podobizny
na portretach, a
upominki
wykonane
własnoręcznie
przez wnuków
przyjęli z
prawdziwym

podziwem.
Pojawiły się łzy
wzruszenia, a
owacjom nie
było końca.

.

.

.

Dzieci z kl. II a
przygotowały,
pod kierunkiem
p. I. Wnęk, dla
swoich babć i
dziadków
spotkanie
okolicznościowe,
które odbyło
się 20
stycznia. Jego
pierwszą
część wypełnił
wieczór poezji
- recytacje
pięknych,
niebanalnych
wierszy o
babciach i
dziadkach.
Następnie
wszyscy
zostali
zaproszeni na
poczęstunek

- w tym
degustację
własnoręcznie
przyrządzonych
przez uczniów
zdrowych
musów
bananowo-
pomarańczowych.
Uroczystość
zakończyła
wspólna
zabawa
karnawałowa z
udziałem
dzieci, dziadkó
w i rodziców.
Dodajmy, że
dziadkowie
otrzymali  w
prezencie
śliczne ramki
na zdjęcia z
masy solnej.
Każda z nich
była

autorskim,
niepowtarzalnym
dziełem
wnucząt.

Z kolei 28.01.
(w czwartek)
uczniowie
klasy II c
przyprowadzili
do szkoły
swoje babcie i
dziadków, na
uroczystość z
okazji ich
święta.
Od kilku dni,
wraz z wych.
A. Skołucką,
przygotowywali
dla nich
program
artystyczny
oraz drobne
upominki -
bukieciki

dla babci. W
zaciszu
swojego domu,
w tajemnicy
przed
dziadziusiami,
wykonywali dla
nich
'pudełeczko na
słodkie "co
nieco"'. Dzieci
przedstawiły
inscenizacje:
"Rozmowa z
dziadkiem" i
"Cztery
babcie" oraz 
"Alfabetyczny
koncert
życzeń",
śpiewały
piosenki, grały
na cymbałkach
oraz zatańczył
y "rock and
roll'a".

Wnuczęta
sprawdzały,
czy gościom
kwaśnieją
miny,  karmiąc
ich cytrynami
oraz
prezentowały
seniorom  -
wydobytą ze
starego kufra 
znachora,
niezawodną 
receptę na
długie życie,
refundowaną
przez NFZ. 
Gdy przybyli 
skosztowali
słodkich
wypieków,
które
przygotowały
ich dzieci,
wnuczęta
porwały gości

do zabawy.
Babcie
dopingowały
dziadkom i
odwrotnie, a
wnuczęta
domagały się
jeszcze
"Tańca z
miotłą". Było
wiele radości i
serdeczności.

.

.
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Uczniowie
klasy III a
spotkali się ze
swoimi
Babciami i
Dziadkami
spotkali się 19
stycznia.
Przygotowali
wieczór poezji
połączony z
występami
muzycznymi.
Zaproszeni
goście bardzo
chętnie
przyłączyli się
do wspólnego
zaśpiewania
piosenki
"Czerwone
jabłuszko" i
wzięli udział w
zabawie "Jaka
to melodia".
Uczniowie grali

na dzwonkach
różne melodie
(np. "Siała
baba mak",
"Poszło
dziewczę po
ziele" i wiele
innych), a
Babcie i
Dziadkowie
zgadywali co
uczniowie
grali. Program
artystyczny
pokazał, że ich
wnuki posiadaj
ą zdolności
muzyczne
oraz
aktorskie. Babcie
i Dziadkowie
zostali
obdarowani
własnoręcznie
przygotowanymi
upominkami

(świecznikami
w kształcie
serca) oraz
ugoszczeni
słodkim
poczęstunkiem
przygotowanym
przez rodziców
uczniów. 
Spotkanie
upłynęło w
miłej i
serdecznej
atmosferze.
Dzieci,
poprzez
przygotowany
program,
mogły wyrazić
Babciom i
Dziadkom, jak
bardzo ich
kochają.

W klasie III b
uroczystość

z okazji Dnia
Babci i
Dziadka odbył
a się 27.01.
Zaproszeni
goście, przy
słodkim
poczęstunku,
mogli podziwia
ć występy
artystyczne
swoich
kochanych
wnuczek i
wnuczków,
przygotowane
pod kierunkiem
p. E. Łudzeń.
Uczniowie
przywitali
swoje
ukochane
Babcie i
ukochanych
Dziadków
serduszkami

na patyczkach,
na których
widniały
napisy:
"Kocham
Babcię",
"Kocham
Dziadka".
Dziewczęta i
chłopcy
przygotowali
piękne
występy
artystyczne, w
tym recytację
wierszy i liczne
piosenki.
Goście mogli
także podziwia
ć taniec
dziewcząt, a
nawet... razem
ze swoimi
wnuczętami
zatańczyć...
boogie woogie!

Na koniec
uroczystości
babcie i
dziadkowie
zostali
obdarowani
pięknymi
prezentami,
którymi były
własnoręcznie
wykonane
przez dzieci
ramki ze
zdjęciami
wnucząt. 

Uczniowie
klasy II b ze
swoimi
Bliskimi
spotkają się
11.02.

.

. .

. .
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Uczeń klasy Va - Szymon Hojdeczko - w ostatnim
czasie zaprezentował młodszym koleżankom i
kolegom własnoręcznie wykonaną makietę
historycznej osady - grodu w Biskupinie. W bardzo
ciekawy sposób opowiadał o sposobie wykonania
makiety, jak również na temat Biskupina, jego historii i
życiu codziennym mieszkańców. Uczniowie kl. Ia z
zainteresowaniem słuchali starszego kolegi, oglądali
makietę, a także zadawali pytania, na które Szymon
bardzo chętnie i obszernie odpowiadał.

.

. .

Uczennice
klasy IVa -
Agata
Wyrozumska i
Oliwia Nowak -
postanowiły
przeprowadzić
wywiad z
Szymonem i
dowiedzieć się
czegoś więcej
na temat jego
zainteresowań.
Z pomocą
nauczycielki j.
polskiego - p.
M.Kałuży -
ułożyły
pytania, które

następnie
zadały
Szymonowi.
Co wpłynęło
na Twoje
zainteresowania
związane z
osadą w
Biskupinie?
Byłem na
wycieczce w
odbudowanej
osadzie. W ten
sposób
dowiedziałem
się o grodzie i
jego budowie.
Gdy na lekcji
był temat

o grodzie w
Biskupinie, to
od razu
zgłosiłem się
do zrobienia
makiety, która
wyszła mi
doskonale.
Jak długo
tworzyłeś
makietę
Biskupina?
Makietę
robiłem długo -
około 1,5
miesiąca, ale
było warto.
Ile zużyłeś
zapałek?

Do
rekonstrukcji
Biskupina
zużyłem około
300 sztuk
zapałek.
Jakie znasz
ciekawostki
związane z
życiem w
Biskupinie?
Warto wiedzieć
, że żaden z
mieszkańców
Biskupina nie
był bezrobotny.
Jeden
zajmował się
uprawą roli,

inny
rzemiosłem, a
jeszcze inny
polowaniem.
Do osady
przyjeżdżali
kupcy, którzy
sprzedawali
różne
potrzebne
rzeczy.
Kobiety
przychodziły
na targ, aby
zakupić
potrzebne
przedmioty.
Czym jeszcze
się
interesujesz?

Interesuję się
również
mechanizmami
codziennymi
(domowymi) i
zbrojnymi
(bojowymi).
Bardzo lubię
również
matematykę, a
zwłaszcza
geometrię i
ułamki zwykłe.

Szymonowi
dziękujemy za
udzielenie
wywiadu.

                                LEKCJE INACZEJ -
     SZYMON I JEGO MAKIETA OSADY W BISKUPINIE

.

. .
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Chcę Wam
powiedzieć, że
poetą jest nie
tylko Szekspir,
Mickiewicz
czy Miłosz.
POETĄ JEST
KAŻDY.
Nawet jeśli nie
ma o tym
pojęcia

[D. Wawiłow].

Tymi słowami
uczniowie
klasy VIa
zaczęli lekcję
języka
polskiego,
poświęconą
poezji.
Dowiedzieli

się, że poetą
może być
każdy: małe
dziecko,
dorosły stojący
w kolejce czy
jadący
autobusem,
mama czy
tata, a nawet
oni sami,

nawet, jeśli do
tej pory nie
napisali ani
jednego
wiersza w
życiu. Bo
poezja jest
tym, co
człowiek ma w
sobie, co widzi
wokół siebie.

Im więcej
człowiek ma w
sobie, im
bogatsze jest
jego wnętrze,
tym
piękniejsze
pisze wiersze.
Uczniowie,
zachęceni
przez

nauczyciela -
p. M. Kałużę,
mieli za
zadanie
napisać
okruch. 

A czy Wy
wiecie, czym
jest okruch?
Już spieszymy

z
wyjaśnieniem!

Okruch to
krótki,
nierymowany
wiersz (od
jednej linijki do
pięciu).
Napisany jest
on bardzo

prostym
językiem,
takim, jakim
mówimy na co
dzień. To
najczęściej
nasze
skojarzenie,

odczucie, jakiś
obraz. Musicie
jednak
wiedzieć, że
okruchy są
niezwykle
ulotne.
Wystarczy

chwila, by
zniknęły z
naszej
pamięci.
Dlatego tak
ważne jest, by
nie pozwolić im
uciec. Warto

zapisywać
swoje
spostrzeżenia.
Bo okruch to
przedszkole
poezji, to
szansa na
przemówienie

własnym
głosem, to
klucz do
tajemnicy, jaką
kryje ludzkie
wnętrze.

Poniżej prezentujemy Wam kilka okruchów
poetyckich, napisanych przez uczniów klasy VIa.

Tylko Ty
wiesz o tym
jak kogoś pokochać
(Hubert B.)

Chmury
czyż one nie są piękne
tyle kształtów tyle pomysłów
nic tylko patrzeć na nie
cały dzień
(Jakub C.)

Tyle barw świata
a jedna jest kartka 
tyle jest kolorów
a jeden jest malarz
(Nikola Sz.)

Przyjaciel przyszedł
i odszedł
Prawdziwy przyjaciel
przyszedł
i został 
(Kaja K.)

Gniew prowadzi do nienawiści
nienawiść do zazdrości
a zazdrość do ciemnej strony mocy
(Konrad O.)

Niektórzy lubią autobusy
niektórzy tramwaje
ciekawe kto lubi rowery
a kto najbardziej pociągi
(Patryk M.)

Może i Wy spróbujecie napisać swoje okruchy?
Zachęcamy Was do tego! Jeśli będziecie mieli ochotę,
podzielcie się nimi z nami. Czekamy!

                             KAŻDY JEST POETĄ -
                POETYCKA LEKCJA W KLASIE VI A
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                        KSIĄŻKOWE INSPIRACJE - 
                    PRZECZYTALIŚMY, POLECAMY!

. .

Martyna
Wojciechowska
„Zwierzęta
świata”

Autorka, znana
podróżniczka,
pisze o
zwierzętach
bardzo
ciekawie.
Wszystkie je
widziała (ma z
nimi zdjęcia),
wiele z nich
głaskała,
oczywiście te,
które się dały,
„rozmawiała” z
nimi. A
zwierzaki są
prawdziwie
egzotyczne:
orangutan
Happy,
hipopotamica
Jessica,
słoniczka Fusi
czy szczurek
Balgir.  Każde
ma swoją
historię, niekiedy

tragiczną, choć
z happy endem.
Fusi na przykład
urodziła się na
terenie Parku
Narodowego w
Kenii. Pewnego
dnia, gdy wraz z
mamą była przy
wodopoju,
pojawili się
kłusownicy i
zabili starą
słonicę; polowali
na cenne kły –
czyli ciosy
słonia. Fusi
udało się uciec,
a potem
znaleziona
przez
strażników
trafiła do
sierocińca słoni,
gdzie przebywa
do dziś. Straciła
mamę i
wolność, ocaliła
życie.
  Książka
pachnie
przyprawami,

bo i o nich
opowiada
autorka: o
anyżu, gałce
muszkatołowej,
cynamonie czy
pieprzu.
A jaki owoc
smakuje
wybornie, a
cuchnie
potwornie? To
durian, którego
nie wolno
wnosić np. na
pokłady
samolotów.
O tych i innych
ciekawostkach
przeczytacie w
„Zwierzętach
świata”, bo nie
tylko o
zwierzętach
pisze autorka.
Polecam!
Ania M., kl.Va

Andrzej
Maleszka
„Magiczne
drzewo. Gra”

Niedawno
wpadła mi w
ręce książka,
która zaciekawi
każdego. To 5
tom serii
„Magiczne
drzewo”. Kuki,
główny bohater,
ma swego
sobowtóra, który
włamuje się do
Galerii Globo.
Szuka
tajemniczej
kostki do gry. A
potem akcja
tylko
przyspiesza i
pełna jest
niespodziewanych
zwrotów i
zawirowań:
kostka 
z potężną mocą
, porwanie do
twierdzy, pułapki

skorpiona…
Autor musi mieć
wielką
wyobraźnię, by
wymyślić coś
tak
trzymającego w
napięciu, nieraz
śmiesznego,
nieraz groźnego.
Jak każda
książka tego
autora, ta też
opowiada o
dziecięcej
przyjaźni 
i marzeniach.
Zapewniam, nie
będziecie się
nudzić.
Nikola Popek, 
kl. I AK
ZSO 14 –
Gimnazjum 24

. .
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mogliby się 
przebrać i jak
wykonać strój
karnawałowy?
Na lekcji
edukacji
przyrodniczej
badali
właściwości
różnych
niezbędnych do
jego wykonania
materiałów.
Następnie
zakasali rękawy
i zabrali się do
zrealizowania
swoich
projektów
podczas zajęć
edukacji
technicznej.
Pracując w
grupach
stworzyli
oryginalny strój
Indianki,
wykorzystując
do tego celu
biały papier i
farby. Czarne
worki na śmieci i
brystol przydały
się podczas
przygotowywania
przebrania
czarodzieja. 
Dzieci wykonały
także stroje
wróżki z
kolorowej bibuły
oraz rycerza z
gazet i kartonu.
Musiały
wykazać się
kreatywnością i
sprawnością
manualną.
Dużym
wyzwaniem
okazało się
właściwe
organizowanie
pracy w grupie.

Zabawa była
przednia, a
efekty
zaskakujące!

Festiwal Jabłek
Realizując
założenia
programu
Fundacji Banku
Ochrony
Środowiska
„Wiem, że
zdrowo jem”,
wpadliśmy na
pomysł
przygotowania
Festiwalu
Jabłek.
Pamiętając o
zasadach
zdrowego
odżywiania
postanowiliśmy
przygotować
pyszną
przekąskę z
jabłek. 
Nadarzyła się
ku temu okazja,
bowiem
mamusia
jednego z
naszych
kolegów
przyniosła
dzieciom
skrzynkę
dorodnych
owoców. 

Uczniowie klasy
II b zrealizowali
cykl zajęć
poświęconych
nadmienionej
tematyce. W
ramach

edukacji
polonistycznej
rozmawiali o
sposobach
świętowania i
planowaniu balu
karnawałowego.
Tworzyli listę

niezbędnych
zadań. Uczyli
się redagować
zaproszenie na
bal.
Zainspirowani
fragmentem
opowiadania

Anny
Onichimowskiej
„Bal
karnawałowy”
zastanawiali się,
za jaką postać 

Po umyciu rąk i
założeniu
fartuszków
zabraliśmy się
do wykonania
musu z jabłek.
Nie było to łatwe
zadanie!
Musieliśmy
obrać owoce 
ze skórki, a
później zetrzeć
je na tarce.
Dodaliśmy tro-
chę cukru i
gotowe!

Najprzyjem-
niejszą częścią
okazała się
konsumpcja.
Nie
zapomnieliśmy
poczęstować
inne dzieci.
Odwiedziliśmy
pierwszaki oraz
kolegów i
koleżanki z
klasy II a.

.

.

. .

. .

          W karnawale same bale!
   Karnawał to czas zabawy, tańców 
           i organizowania balów.

.

.

. .

. .



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 9 01/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Wieści

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
           OD HELIOSA

.

.

1. Często odbywają się w karnawale. 
2. Pora roku, która nadejdzie po zimie. 
3. W parze z dziadkiem. 
4. Obchodzimy je 14.02. 
5. Młodsi uczniowie spędzają tam czas przed 
i po lekcjach. 
6. Możesz tam jeździć na łyżwach. 
7. Po niej zawsze kwaśna mina. 
8. W naszym mieście zaczną się 15. lutego. 
9.Czytają je dzieci i dorośli. 
10.Odbywają się w nim ciekawe przedstawienia.

Przed Wami kolejna krzyżówka z nagrodą! Na
poprawne rozwiązania czekamy do 8.02.2016 r. w
świetlicy (klasy I-III) oraz w bibliotece (klasy IV-VI). 

Do wygrania bilet na dowolny seans w kinie Helios!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

.

.


