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                            WITAMY WIOSNĘ WRAZ Z
PRZEDSZKOLAKAMI Z OKOLICZNYCH PRZEDSZKOLI!

„Idzie wiosna”

Puk, puk, puk ...w
okienko!
- Wyjdźcie dzieci
prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma
wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek
liliowych.
Idzie piękna pani
z jasnymi
włosami.
W zielonej
sukience,

wyszytej kwiatami.
Idzie, uderza witką
wierzbową z
baziami.
Pokrywa się
wszystko
młodymi listkami.
Słonko złote
świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk ...
chodźcie dzieci
na wiosny
spotkanie.

Na „wiosny
spotkanie”
uczniowie naszej
szkoły zaprosili

dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 42
oraz Miejskiego
Przedszkola nr 43.
Wraz z nimi witali
„piękną panią (…)
w zielonej
sukience”
wierszem, tańcem
i piosenką.
Reprezentanci
klasy II b wystawili
przedstawienie,
podejmujące temat
przyrody, która
budzi się do życia i
miłości, która
wychodzi z
ukrycia. Występ

uświetniła gra na
cymbałkach w
wykonaniu dzieci z
klasy III a.
Przedszkolaki
mogły podziwiać
swoich starszych
kolegów.
Niektórzy spośród
nich zdecydowali
się na gościnny
występ z ulubioną
piosenką lub
wierszem. Nasze
młodsze koleżanki
i koledzy mieli
możliwość
obejrzenia sal
lekcyjnych,

w których uczą się
uczniowie SP 40 i
świetlicy, w której
spędzają czas po
zajęciach
lekcyjnych. Na
pożegnanie
otrzymali symbol
nadchodzącej
wiosny -
koniczynkę z logo
naszej szkoły oraz
wręczane przez
panią Dyrektor
Dorotę
Wiśniewską
balony.
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           WIOSNA ... TAKŻE W SZKOLNYM OGRÓDKU!

Doczekaliśmy
się efektów
pracy
uczniów
klas II a i III
a. We
wrześniu
uczniowie
wraz z p. I.
Wnęk, M.
Hamryszak i
M. Dudałą
posadzili

w szkolnym
ogródku
różnorodne
kwiaty, które
pięknie
rozkwitają
na
grządkach
wiosną. Już
kwitną
krokusy i
przebiśniegi.

.

.

. . .

.

„Marzanna”
Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją
poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Chcąc przepędzić zimę i przywitać wiosnę
Maksymilian Żak i Oliwia Namysłowska z klasy II b
wykonali prace na międzyszkolny konkurs
"Kukiełkowa Marzanna".

.

.

. . .
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Wiosna
pozytywnie
nastraja do
życia, daje
energię i
często 
natchnienie,
które
postanowili
spożytkować
uczniowie
naszej szkoły i
napisać kilka
wierszy
konkursowych.
Pragniemy
zaprezentować
efekty ich
pracy w
naszym
KĄCIKU
TWÓRCZOŚCI
WŁASNEJ.
„Nadeszła
wiosna”
Wiosna

wszystkich
zachwyca
swym
urokiem,
kusi
wspaniałym,
zielonym
widokiem.
Drzewa
przybrały
zielone szaty,
ze snu się
budzi
niedźwiedź
kudłaty.
Ptaki
przyleciały do
nas z
powrotem
o własnych
siłach – nie
samolotem.
Śpiewem
swym
wszystkich 
zachwycają

i podziw ludzi
wzbudzają.
Kwiaty mienią
się pięknymi 
barwami.
Zostań 
wiosno  jak
najdłużej z
nami!
Oliwia Cisło,
IIb
„Powitanie
wiosny”
Wiosna
przyszła
niespodziewanie,
przyniosła
pyszne
nowalijki na
śniadanie.
Wokół kwitną
pierwsze
kwiatki,
pierwiosnki,
przebiśniegi i 
bławatki.

Drzewa się do
życia budzą,
ptaki pięknie
śpiewają – nie
marudzą.
Słonko coraz
wcześniej
wstaje,
dużo ciepła
wszystkim
daje.
Panna
Marzanna
przez dzieci
zrobiona,
w pobliskim
strumyku
została
utopiona.
Długo
oczekiwana
Wiosna
zielenią wita
nas,
nadszedł
wreszcie 

piękny czas!
Wiktoria
Sobiesiek, II b
„Marzenia o
wiośnie”
Za oknem
śnieżyca i
wicher wieje,
uśmiech już
zastygł na
twarzy.
Nie ma
bocianów i nikt
się nie śmieje,
bo wszystkim
wiosna się
marzy.
Niechby już
przyszła i
zazieleniła
nam dookoła
świat cały.
Niechby też
była taka miła
i przestawiła
zegary.

Bo wtedy
znowu dzień
będzie
dłuższy,
a słonko
wyjdzie z
ukrycia
i każde
drzewo, każdy
kwiatek
na nowo się 
zbudzi do
życia.
Zaklekotają
bociany na
łące,
szukając żab
do jedzenia i 
wyjdą z nory
małe zające,
a w lesie
zobaczysz
jelenia. 
Julian Baran,
IIb

Ze słomy,
bibuły oraz
skrawków
materiałów
wykonali
piękną
pannę, która
tym razem
uniknie

spotkania z
wodą i
ogniem.
Gratulujemy
pomysłu i
talentu!

. .

.

. .
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„Spotkanie z
wiosną” 
Wlazł
robaczek dziś
na krzaczek,
szepnął do
biedronki:
- Wiosna do
nas zawitała!
Rozkwitają
pąki! Wiosno
nasza
ukochana
pozostań tu z
nami.
My czekamy
już na Ciebie
na pąkach z
pszczółkami.
Trawa niech
się zazieleni,
kwiaty kwitną
od promieni,
pszczoły
niechaj robią
miód.
Pani Wiosno,
uczyń cud!
Pani Wiosna
dziś radosna,
swe zaklęcie
wypowiada:
- Niechaj
dzisiaj
wszystko
kwitnie
i się zazieleni
trawa!
„Wiosna”
Więc przyszła
pieszo wiosna,
zawitała do
nas 
ptaków
śpiewem.
Przyszła
zielona i
radosna,
skąd wzięła się
nagle – nie
wiem.
Przyniosła ze
sobą kwiatów
pąki,

przyniosła
zapachów tak
wiele.
Przyniosła
motyle,
wróbelki,
biedronki,
bo to przecież
przyjaciele.
Uśmiechem
powitała
wszystkie
dzieci,
energii dodała
każdemu z
nas,
bo kiedy
wiosenne
słonko świeci,
przychodzi na
plac zabaw
czas! Wiosno
kochana,
zostań tu z
nami!
Czekamy
zawsze, cały
rok na Ciebie.
Zostań z
Twymi 
przyjaciółmi, z
pięknymi
kwiatami,
bo z Wami jest
nam jak w
niebie!
Maksymilian
Żak, II b
„Pierwsza
pora roku”
Wielkim
krokiem zbliża
się jak
szalona,
pachnąca,
pełna życia –
soczyście
zielona.
To jest
najpiękniejszy,
wesoły czas
Który, duże
nadzieje
wzbudza w
nas.

Wtedy słonko
promieniście
mocno świeci,
Aż oczęta
mrużą 
wszystkie
dzieci.
Okulary 
przeróżne
zakładają,
I ciekawe
zabawy
wymyślają.
O czym
mowa?
To wiosna!
wesoła, 
radosna i
kolorowa.
Wszystkie
kwiaty się
rozwijają,
Nabrzmiałe
pąki na
drzewach
pękają.
Ptaki z
dalekich krain
przylatują,
Gniazda dla
swych dzieci
pośpiesznie
szykują.
Coraz głośniej i
częściej
śpiewają,
Do radości
wszystkich
ludzi
zachęcają.
Julia
Masternak, II c
„Wiosna”
Gdy na wiosnę
słonko grzeje,
to na wodach
lód topnieje.
Widzę –
ptaszki
przyleciały,
będą gniazdka
wić dla
małych.
Szpak

z zapałem
gniazdko wije,
z piórek, które
są niczyje.
Brzęczą osy i
pszczółeczki,
zapylając nam
kwiateczki.
Trawka rośnie,
zielenieje,
od słoneczka 
świat się
śmieje.
Piesek w
słońcu się
wygrzewa,
patrząc w górę
słodko ziewa.
Dzieciom
szczęście co
dzień sprzyja,
bo to wiosna –
wiosna świat i
nas rozwija.
Weronika
Nowakowska,
klasa III a

„Moja
siostra” Mam
siostrę – na
imię ma
Wiktoria.
Życie z nią w
zgodzie – to
nie teoria.
Codziennie
staram się nią
opiekować
i pod
nieobecność
rodziców
odpowiedzialnie
zajmować.
Bawię się z nią
w chowanego.
Spróbuj i Ty
kolego!
Poświęć
rodzeństwu
trochę czasu,
nie robiąc przy
tym dużo
hałasu.

Z Wiktorią
zawszę rysuję
chętnie,
oglądam bajki
namiętnie.
Siostrzyczkę
swą bardzo
kocham,
a gdy dzieje
się jej
krzywda, to
szlocham.
Aleksandra
Zawalska, II b
„Moje
zwierzęta”
Bardzo lubię
wszystkie
zwierzęta,
ptaszki, psy,
świnki morskie
i kocięta.
Ich
zwyczajami
się interesuję
i różne książki
na ten temat
kupuję.
Opiekuję się
nimi chętnie
i staram się
robić to
umiejętnie.
Bawię się z
nimi w
ogrodzie i w
domu.
Nie oddam
swoich pupili
nigdy nikomu!
Oliwia Cisło,
IIb
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W ramach programów "Czytające szkoły" i "Książki
naszych marzeń", rodzice uczniów klasy II c regularnie
odwiedzają naszą szkołę i czytają podopiecznym pani
Doroty Skołuckiej ciekawe książki. Pani Monika
Dybała, mam Ameliki, odkrywała tajemnice
"Pięciopsiaczków" Wandy Chotomskiej oraz przygody
bohaterów utworu Grzegorza Kasdepke "Kuba i Buba,
czyli awantura do kwadratu". Do grona czytających
rodziców dołączyła pani Mariola, mama Wiktorka
Górazdy, przedstawiając historię inżyniera Ciućmy

(Grzegorz Kasdepke "Inżynier Ciućma, czyli śrubka,
młotek i przemądrzałe roboty"). Niezwykle interesujące
i pouczające okazały się wierszyki z książki "Dobre
wychowanie". Dzieci zaznajomiły się z szeregiem
cennych rad, dzięki którym w każdej sytuacji będą w
stanie ocenić, czy postępują właściwie. 

. .

"Młodszy
brat"
Mam już
prawie
dziewięć lat, a
on to mój cały
świat.
Chodzi,
skacze,
krzyczy, psuje,
a ja go wtedy
ratuję.
Zawsze
chętnie mu
pomagam,
gdy on zrobi
znów bałagan.
Czasem nie
mam
cierpliwości,
lecz przytulam
go z litości.
Często razem
wariujemy,
w niebogłosy
się śmiejemy.
Jest

człowiekiem
całkiem
małym,
lecz go
kocham
sercem całym.
Mam go już od
czterech lat –
-niezastąpiony,
młodszy brat!

„Szkoła”
Choć w każdy
poniedziałek
wstawać rano
muszę,
choć wolne
mam tylko dwa
dni,
choć czasem
przy nauce
cały świat
poruszę
i choć
codziennie mi
się coś śni,

to bardzo lubię
chodzić do
szkoły.
Lubię naszych
kolegów,
zajęcia i Panie.
W szkole
jestem pilny
oraz wesoły
i zawsze mam
domowe
zadanie.
W szkole
można zdobyć
wiedzy wiele.
W szkole
można miło
spędzić czas.
Szkoła, to
nauka,
lecz też
przyjaciele.
O tym wie
każdy z nas!
Maksymilian
Żak, II b

„Wakacje”

Za kilka
miesięcy o tej
porze
będę witać
polskie morze.
Ciepły piasek
stopy grzeje,
a ja biegam i
się śmieję.
Jasne słońce
mocno praży,
lubię bawić się
na plaży.
A gdy słońce
zbyt
przygrzeje,
hop do wody
przyjaciele!  W
chłodnej
wodzie
popływamy,
„piątkę” falom
przybijamy.
Julian Baran,
IIb
"Wiosenne
postanowienia!”

Chcę obiecać
swą poprawę
i załatwić
wreszcie tę
sprawę.
Będę starała
się być
zawsze
grzeczna -
- to rada dla
wszystkich
pożyteczna!
Uwag ze
szkoły nie
będę przynosić
wcale,
uczyć się będę
pilnie i
zachowywać
doskonale.
Ćwiczenia na
lekcji
wykonywać
będę

poprawnie,
a prace 
techniczne
przygotowywać
ładnie.
Z dziećmi będę
bawiła się
zgodnie,
a wszelkie
konflikty
rozwiązywała
łagodnie.
To są moje
wiosenne
postanowienia,
z których
mama się
ucieszy bez
wątpienia!
Wiktoria
Sobiesiek, II b

. .
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Książka „Kuba
i Buba, czyli
awantura do
kwadratu”
autorstwa G.
Kasdepke jest
bardzo
ciekawa i
interesująca.
Głównymi
bohaterami są
tytułowi Kuba i
Buba. Są
bliźniętami
bardzo do
siebie

podobnymi, a
jednocześnie
różnymi. Kuba
jest
grzecznym,
mądrym i
dobrze
wychowanym
chłopcem, a
Buba to jego
całkowite
przeciwieństwo.
Bo Buba – to
dziewczynka,
rozbrykana

i nieposłuszna.
Wybija szyby,
bije się z
chłopakami i
potrafi
doprowadzić
swoją
nauczycielkę
do szału. Kuba
świetnie się
uczy, Buba –
raczej nie.
  Rodzeństwo
często kłóci
się ze sobą,
choć

nie zawsze ma
na to siły.
Często
wymyśla
przeróżne
zabawy, np.
grę w
poznawanie
synonimów.
  W książce
znajdziecie
dużo
ciekawych
przepisów
kulinarnych (z
ilustracjami)

i pomysłów na
przeróżne gry,
te bardziej i
mniej znane.
Książka
rozwesela i
poprawia
humor i
sprawia, że
czytając ją
mimo woli
uśmiechamy
się, a świat jest
jakiś weselszy
i bardziej
słoneczny,

zaś ludzie
dobrzy dla
siebie.
Martynka K., 
kl. 5

                       KSIĄŻKOWE  INSPIRACJE – 
                   - PRZECZYTALIŚMY, POLECAMY!

.
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                WIELKANOCNE INSPIRACJE ...

Na
okoliczność
zbliżających
się świąt
wielkanocnych
uczniowie
naszej szkoły
wykonywali
szereg prac
plastyczno-
technicznych.
Z masy solnej
lepili baranki na
kiermasz
organizowany
przez panią

Agnieszkę
Furtacz.
Przygotowywali
wielkanocne
ozdoby, które
upiększą
klasę,
wielkanocny
stół lub
zostaną
wysłane na
konkurs.
Nie zapomnieli
także o
potrzebujących.
Panie Irena

Wnęk i Joanna
Zyguła ogłosiły
zbiórkę
artykułów
szkolnych na
rzecz
podopiecznych
Centrum
Pomocy
Dziecku i
Rodzinie w
Sosnowcu.
Nasi uczniowie
po raz kolejny
okazali serce i
przygotowali

pokaźnych
rozmiarów
paczki.

Gdy nadejdzie
wielkanocny
poranek
niech spełnią
się życzenia
tęczowych
pisanek...
Mazurków
kajmakowych,
bazi
srebrzystych, 
bogatego

zająca i
kurczaczków
puszystych.
Świątecznego
nastroju,
biesiady obfitej,
lukrowego
baranka, a w
dyngusa -
głowy wodą
zmytej!
Z
wielkanocnymi
pozdrowieniami
dla wszystkich
Rodziców,

Dzieci i
przyjaciół
szkoły,
pracownicy SP
40

. .
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