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                       W oczekiwaniu na święta

Dnia 14 marca 2016 r. w Katedrze
odbędą się dla uczniów naszej
szkoły Rekolekcje Wielkopostne

..

Prowadzić je będzie dla Was ksiądz Waldemar Cisło, który jest
dyrektorem sekcji polskiej Papieskiej Fundacji "Pomoc Kościołowi
w Potrzebie" - powiedziała nam pani Ewa Bednarska, która
dodała:

ZAPAMIĘTAJCIE!
Rekolekcje, to takie lekcje, gdzie duży i mały uczy się, jak być
doskonałym.

.

..

.
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                            Jeszcze raz Dzień Babci i Dzień Dziadka

                  Po złożeniu życzeń i uściskaniu, przeprowadziliśmy wywiady z babciami i dziadkami.
                                      Poprosiliśmy o dokończenie wypowiedzi:

Pani Wandzia, babcia Ali Rycharskiej:
1.  …chodziłam do Szkoły Podstawowej w Solcu
2.  …bardzo dobrze
3.  …rozwiązywanie krzyżówek
4.  …”Ania z Zielonego Wzgórza”
5.  …ciszę i spokój
6.  …oglądam filmy, czytam książki i chodzę na
spacery

Pan Jurek, dziadek Ali Rycharskiej:
1.  …byłem małym chłopcem i chodziłem do
podstawówki
2.  …bardzo dobrze, grałem w piłkę z kolegami i
jeździłem na rowerze
3.  …kulturystyka
4.  …”Tarzan i małpy”
5.  …spokój, wtedy mogę poczytać, oglądać filmy,
przejrzeć gazetę i pobawić się z moimi kochanymi
wnuczkami
6.  …chodzę z psem na spacery i śpię

Pani Jadwiga, babcia Tosi Górnickiej:
1.  …zaczęłam chodzić do szkoły
2.  …bardzo miło
3.  …gotowanie i pieczenie
4.  …to książka przygodowa
5.  …zdrowie
6.  …czytam książki

babcia - mama mamy lub taty
dziadek – tata mamy lub taty
prababcia – mama babci lub dziadka
pradziadek – tata babci lub dziadka

Pani Krystyna, babcia Natalki Chojnackiej:
1.  …lubiłam bawić się z siostrami w chowanego
2.  …bardzo miło
3.  …pieczenie ciast
4.  …”Wrzos” Marii Rodziewiczówny
5.  …poczucie humoru
6.  …lubię bawić się z wnuczkami

1.  Kiedy miałam/miałem 7 lat…
2.  Szkołę wspominam…
3.  Moim hobby jest…
4.  Moja ulubiona książka to…
5.  Najbardziej cenię sobie…
6.  W wolnym czasie…

Pan Mirek, dziadek Julii Michałowskiej:
1.  …grałem w piłkę
2.  …bardzo miło
3.  …sport
4.  …”Kapitan Nemo”
5.  …mówienie prawdy
6.  …opiekuję się wnuczkiem i wnuczką

Pani Irena, babcia Ali Karpińskiej:
1.  …biegałam z koleżankami, wchodziłam na drzewa i
pomagałam rodzicom
2.  ...miło
3.  …rozwiązywanie sudoku, czytanie książek,
gimnastyka i gra w brydża
4.  …”Przeminęło z wiatrem”
5.  …przyjaźń i przebywanie z wnuczkami i wnukami
6.  …lubię chodzić na gimnastykę

Pan Andrzej, dziadek Ali Karpińskiej:
1.  …biegałem z kolegami
2.  …przyjemnie
3.  …gra w brydża
4.  …książka przyrodnicza
5.  …kontakt z wnuczętami
6.  …lubię chodzić na spacery

. .



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 34 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zadra Gag@dka

Pani Lilianna, babcia Julii Dziubińskiej:
1.  …uwielbiałam grać w „Mosty” oraz w „Zośkę”
2.  …miło, mieściła się ona w budynku obecnego sądu
3.  …zbieranie grzybów oraz wędkowanie
4.  …”Przeminęło z wiatrem”
5.  …szczerość, punktualność
6.  …oglądam mecze piłki siatkowej oraz piłki ręcznej,
rozwiązuję krzyżówki i gram w literaki

Pani Władysława, babcia Basi Jezierskiej:
1.  …chodziłam do Szkoły Podstawowej w Krubicach,
bawiłam się z koleżankami i pomagałam w
gospodarstwie
2.  …miło
3.  …pieczenie
4.  …książki z serii ”Biografia sławnych”
5.  …zdrowie, miłość, rodzinę i wnuków
6.  …chodzę na spacery, odwiedzam dzieci i
rodzeństwo

.

Pani Kasia, babcia Kuby Supińskiego:
1.  …poszłam pierwszy raz do szkoły
2.  …z wielkim sentymentem, chodziłam do tej samej
szkoły, co Ty
3.  …uprawianie ogrodu
4.  …”Wielka, większa i największa” Jerzego
Broszkiewicza
5.  …uczciwość
6.  …lubię gotować i słuchać muzyki

Pan Jerzy, dziadek Kuby Supińskiego:
1.  …miałem wspaniałe dzieciństwo
2.  …jako cudowne lata
3.  …gotowanie
4.  …książka telefoniczna (słychać śmiech)
5.  …rodzinę
6.  …odpoczywam na działce

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu.

Przemek opowiada dowcipy

1.  Jaka ryba lubi matmę? 

2.  Jak nazywa się przesolona
firanka? 

3.  Jak nazywa się człowiek, który
przecieka? 

4.  Poszła baba do lekarz i mówi:
- zapominam, co mówię. Od kiedy
pani to dolega? – pyta lekarz. 
- Ale co dolega?

5.  Mówi bałwan do bałwana: nawet,
gdy ukończysz szkołę zostaniesz
bałwanem.

6.  Jasiu, wymień pięć zwierząt,
które mieszkają w Afryce. Dwie
małpy i trzy słonie – odpowiada
Jaś.

Odpowiedzi:
1. sum
2. zasłona
3. Maciek

Opowiadanie Basi
                                          „Borys i króliki”
    Dawno, dawno temu żył sobie miś o imieniu Borys. Miał przyjaciela –
królika Kicka. Borys mieszkał w jaskini, a jego kolega w norze.
Popołudniami wspólnie się bawili. Czasem zabawy stawały się
niebezpieczne. Tak też było pewnego grudniowego dnia. Przyjaciele poszli
z sankami na zjeżdżalnie. W pewnej chwili Borys spadł z sanek, zrobił
kilka fikołków. Krzyczał przy tym głośno. Jego noga zrobiła się jak balon.
Przestraszony Kicek wezwał pomoc. Zadzwonił po pogotowie, wykręcił
numer 999. Gdy przyjechał lekarz, okazało się, że noga Borysa jest
złamana. Kicek był cały czas przy koledze, trzymał go za rękę i pocieszał.
Odwiedzał go, gdy ten leżał z ręką w gipsie. Wspólnie czytali książki,
oglądali filmy i grali w szachy. Kicek okazał się prawdziwym przyjacielem,
nie zostawił druha w chorobie. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w
biedzie. Po tych wydarzeniach przyjaciele jeszcze bardziej się do siebie
zbliżyli, ale podczas zabawy byli już ostrożniejsi.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 34 03/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZadra Gag@dka

         SKO
   Szkolne Koło Oszczędności

Wspominamy bal karnawałowy
Zgodnie z tradycją karnawałową 28 stycznia wzięliśmy udział w balu.
Przygotowane na tę okazję stroje były niezwykle zdobione i mieniły się
złotem. Dobra muzyka i świetna zabawa uczestników balu, przypominała
karnawał w Rio albo w Wenecji.

         Instrukcja do gry

5 – Uważaj dzieci lepią bałwana,
musisz stać dwie kolejki
10 – Uważaj dzieci jadą na
sankach, musisz cofnąć się o jedno
pole
15 – Uważaj na lód, musisz cofnąć
się dwa pola
20 – Uważaj pan odśnieża auto,
musisz poczekać dwie kolejki
25 – Uważaj na skuter śnieżny,
musisz cofnąć się dwa pola
29 – Zgubiłeś napój, musisz cofnąć
się na „Start”
34 – Jesteś ostrożny, przesuwasz
się dwa pola do przodu
39 – Uważaj lawina, poczekaj jedna
kolejkę
44 – Nagroda, przesuwasz się na
pole „47”

1 września 2015r. nasza szkoła
przystąpiła do programu edukacji
finansowej SKO organizowanego
przez PKO BP. Program ten
pomaga dzieciom rozwinąć
większą świadomość pieniądza,
dostrzec istotną rolę oszczędzania
w życiu człowieka oraz odnosić
satysfakcję z osiągnięcia
zamierzonych celów. Do Szkolnej
Kasy Oszczędności należy 60
uczniów z klas 1-6. Każde dziecko
otrzymało książeczkę
oszczędnościową, w której
opiekunowie SKO wpisują kolejne
wpłaty. Członkowie SKO otrzymali
również dostęp do własnego konta
internetowego, imienną kartę,
smycze do kluczy oraz  nalepki. 
  Szkolnymi opiekunami SKO są
nauczyciele: Małgorzata Marciniak i
Beata Szczodrowska.

. .

. .

"Marzenie o piesku"

Kiedy leżę w łóżeczku, to marzę o
piesku.
Piesku kudłatym,
piesku łaciatym i ciapkowatym.
Z mokrym nosem i pięknym
głosem.
Takie marzenia mam i chętnie o
nich opowiadam wam.
                  Zosia Milewska kl. 1c

.

. .

. .
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        Święto przyjaźni
obchodzone w dniu 22 lutego
każdego roku przez harcerzy i
skautów na całym świecie.
    Nasz patron, założyciel
Harcerskiego Zespołu Pieśni i
Tańca Dzieci Płocka, druh Wacław
Milke mówił: ,,Ażeby zbliżać narody
należy zaprzyjaźnić dzieci”.

                                          Dzieciaki gotują
                                       Dziś przepisy Natalki
          Sałatka owocowa
jabłko
2 banany
3 mandarynki
cytryna
Jabłko pokroić w kostkę, banany obrać i pokroić w plasterki, mandarynki
obrać i podzielić na cząstki. Owoce wymieszać w miseczce i skropić
sokiem z cytryny.
                Szyszki
½ kostki margaryny
30 dag cukierków toffi lub krówek
2 opakowania ryżu preparowanego
Margarynę i cukierki rozpuścić w rondlu, dodać ryż. Chwilę odczekać i
formować kulki.

Stopka redakcyjna
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Adrian Gorsiak
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska

      Motyle w brzuchu?

Gdy się ktoś boi, że nie pójdzie do
drugiej klasy, ale boi się, że może
coś się złego zdarzyć, wtedy jest
stres - mówi Zuzia z klasy
pierwszej. Stres też jest wtedy, gdy
wyleje się na kogoś picie, albo
jedzenie kogoś ubrudzi. Może mieć
stres ktoś, kto się boi pająka. Stres
przychodzi też, gdy się ogląda
laleczkę Chucky.

.

"Żywioły świata" to antystresowa
kolorowanka dla dorosłych.
Zauważyliśmy, że budzi
zainteresowanie także wśród
dzieci. Kolorowanie rysunków
związanych z przyrodą zapewniło
relaks Dawidowi, którego prace
prezentujemy poniżej.

Jesteśmy jedyną szkołą w
Płocku, która obchodzi Dzień
Myśli Braterskiej - powiedziała
pani dyrektor Katarzyna
Fabiszewska.

HYMN SZKOŁY

Ogniska już dogasa blask, braterski
splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle
gwiazd – ostatni uścisk rąk.
Kto raz przyjaźni zaznał moc – 
nie będzie trwonić słów;
Przy innym ogniu, w inną noc – do
zobaczenia znów.

Jak dobrze dziś pomyśleć, że 
nie braknie wzorców nam.
Co dobre wiem, jak słuchać Cię,
świadectwo Druhu dam.
Kto raz przyjaźni ...

Połączmy wszyscy serca swe,
dorosły, harcerz, zuch
I chlebem się podzielmy też,
jak dzielił się nasz Druh.
Kto raz przyjaźni ...

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, 
co połączyła nas.
Nie pozwolimy, by ja starł
nieubłagany czas.
Kto raz przyjaźni ...

.

.

.

.
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