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PIERWSZE DNI W SZKOLE

Wszystko, co
dobre
szybko się
kończy. W
tym roku
1.września
wypadał w
czwartek, a
prawdziwe

lekcje
rozpoczęły
się dopiero
od
poniedziałku.
W dzień
rozpoczęcia
przywitali
nas pan Wójt

Gminy
Ciechocin,
Pani
Dyrektor i
nauczyciele.
Zebraliśmy
się w sali
gimnastycznej.
Większość

z nas znała
się bardzo
dobrze z lat
poprzednich.
Ale wśród
nas byli też
nowi
uczniowie,
którzy

do nas
dołączyli.
Podczas
apelu Pani
Dyrektor
poinformowała
nas, że w
szkole w
czasie
wakacji
odbył się
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 WIELKA UROCZYSTOŚĆ LEŚNE ODWIEDZINY

Rocznica nadania
imienia naszej szkole
odbyła się 23
września. Na tę
uroczystość
zaprosiliśmy szkoły z
okolicznych
miejscowości:
Mazowsza
,Czernikowa, z
Osówki, i z Łążyna.
Najpierw cała szkoła i
goście zgromadzili się
do sali gimnastycznej.
Odbył się tam
uroczysty apel.
Dziewczyny z szóstej
klasy zaprezentowały
nam przepiękne pieśni
patriotyczne. Pani
dyrektor  ciepło
wszystkich  powitała i
powiedziała kilka
ciepłych słów o
patronie. Potem odbył
się konkurs
recytatorski na którego
nasi goście czekali z
niecierpliwością .
Reprezentanci

każdej ze szkół
wyrecytowali
przygotowane utwory.
Widownia mogła się
wsłuchać w słowa
wielkich poetów i
pisarzy, np. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego,
Władysława
Broniewskiego,
Henryka Sienkiewicza.
W skład komisji
wchodzili panowie z
żandarmerii
wojskowej, pani
Bibliotekarka i pani
Szłapka. Zwyciężyli
najlepsi. Z naszej
szkoły pierwsze
miejsce zajęła Julia
Szynkiewicz z klasy
szóstej.
Zaprezentowała
wzruszający fragment
"Latarnika" Henryka
Sienkiewicza. Inni
uczestnicy recytowali
m.in. "Gawędę o
miłości do ziemi
ojczystej" Wisławy

Szymborskiej, "Alarm"
Antoniego
Słonimskiego,
"Westerplatte"
Bogdana
Ostromenckiego,
"Pieśń o żołnierzach z
Westerplatte"
Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Po
konkursie uczestnicy
udali się na mały
poczęstunek, a
delegacja z klas IV-VI
poszła złożyć kwiaty
przy pomniku
Bohaterów Września.
  Był to ważny dzień w
naszej szkole, dlatego
że mogliśmy
upamiętnić naszych
patronów, którzy
zginęli broniąc Polski. Pod koniec września

starsze klasy udały się
z wizytą do Leśna. Na
miejscu spotkaliśmy
pana Leśniczego,
który dał nam
rękawiczki i worki na
śmieci. Mieliśmy
sprzątać las. 
Mimo tego że
pracowaliśmy, czas
mijał przyjemnie.
Wszyscy razem
zrobiliśmy coś
pożytecznego. Dzięki
nam zwierzęta będą
mogły mieszkać w
czystym lesie, bez
szkieł, puszek i innych
śmieci. Podczas pracy
widzieliśmy biegnące
daniele i wielkiego
byka. Ptaki śpiewały
wysoko na drzewach,
a dookoła było pełno
robaków m.in.
pająków. Musieliśmy
uważać na kleszcze.
Poznaliśmy wiele
gatunków drzew i
krzewów. W lesie rosły
też grzyby, ale były
trujące, więc nie
mogliśmy ich zbierać.

Na ściółce leżało pełno
liści i gałęzi.
Musieliśmy uważać,
żeby się nie
przewrócić i nie
zgubić. Co chwilę
musieliśmy też
patrzeć pod nogi,
ponieważ w lesie były
szkła. Niektórzy z nas
znaleźli nawet skarby,
ale nie możemy wam
zdradzić, jakie one
były :)
W nagrodę
zorganizowano dla nas
ognisko. Odbyło się
ono na małej polanie.
Stała tam altanka, pod
którą mogliśmy zjeść i
odpocząć po pracy.
Przygotowano dla nas
kiełbaski, bułki i
cukierki. Wszystko
było pyszne, gdyż
byliśmy bardzo głodni.
Po posiłku zaczęliśmy
się bawić, a mieliśmy
na to aż dwie godziny.
Graliśmy w berka,
limbo, baba jaga
patrzy, nietoperz i
ćma. Dużo biegaliśmy
i śmialiśmy się. Do

szkoły wróciliśmy w
południe, na ostatnią
lekcję. Bardzo
cieszyliśmy się z
leśnych odwiedzin. W
przyszłym roku
wybierzemy się tam
jeszcze raz, żeby
posprzątać
zwierzętom
mieszkanie. Mamy
nadzieję, że znowu
spędzimy tam czas,
przyjemnie i
pracowicie.

Konkurs

Leśno

Szkoła

Szkoła
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                 Jesienny Świętosław

Jesień Jesień

Jesień

O.K. O.K.

O.K.
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Wesoła redakcja Warzywna szkoła, 
owocowe dzieci

Jesteśmy pierwszą
redakcją w historii
szkoły. Nikt przed
nami nie pisał gazetki,
dlatego my podjęliśmy
się  tego zadania. W
skład redakcji
wchodzą dziewczyny
z klasy piątej- tylko
dziewczyny. Jest to
więc wyłącznie
dziewczęca gazetka,
ale czytać ją może
każdy. Pozwólcie , że
się teraz krótko
przedstawimy. Oprócz
tego, że jesteśmy z
klasy piątej możemy
wam zdradzić nasze
imiona i
zainteresowania. Tina
mówi ,że nie ma
żadnych
zainteresowań, ale tak
naprawdę ma pełno
pasji. Lubi sport,
szczególnie kolarstwo

i piłkę nożną. Ciekawi
ją przyroda i czasami
jeździ na rolkach.
Oliwia lubi sport i
zwierzęta. W naszej
redakcji zajmuje się
działem fotoreportażu.
Zobaczycie jakie robi
piękne zdjęcia! Nikola
uwielbia konie i
kocięta. Ładnie rysuje i
dobrze się uczy. Jest
świetną szkolną
siatkarką. W
siatkówkę gra najlepiej
z klasy. Samanta jest
miłośniczką  koni,
kotów i psów. Ślicznie
rysuje, jest zabawna i
koleżeńska. Alicja jest
nową uczennicą w
naszej szkole. Tak jak
my lubi zwierzęta,
podobno na Gwiazdkę
ma dostać w
prezencie chomika.
Lubi dużo mówić i

rysować. Aneta jest
zabawna, umie śmiać
się sama z siebie, lubi
puszyste zwierzęta i
zawsze ma pełno
pomysłów. Na szóstka
spotyka się co tydzień
i tworzy kolejne
artykuły. Mamy
nadzieje, że będą się
wam podobać.
Chciałybyśmy bardzo
żeby nasza gazetka
została wydrukowana.
Ciężko nad nią
pracujemy , więc
przydałaby się jakaś
nagroda. Wiemy, że
pani dyrektor i
pozostali nauczyciele
będą zadowoleni
nawet jeśli nie
wygramy. Jednak
postaramy się wypaść
jak najlepiej. trzymajcie
kciuki.

W naszej szkole dzieje
się wiele. Nauczyciele
i Pani Dyrektor  bardzo
chętnie organizują nam
różne wyjazdy,
zabawy i akademie. W
październiku
wspominaliśmy
moment wyboru na
Papieża , naszego
rodaka Karola Wojtyły.
Ojciec  Święty przez
28 lat był głową
kościoła. Mimo ,że nie
pamiętamy

jego pontyfikatu ,
lubimy o nim słuchać
opowieści, oglądać
filmy i zdjęcia. Dzięki
temu wiemy kim był i
jak bardzo kochali go
ludzie na całym
świecie. W naszej
szkole świętowaliśmy
Dzień Papieski
podczas uroczystego
apelu. Pani Kasia wraz
z grupką uczniów
przygotowała dla nas
garść wspomnień

o Janie Pawle II
prezentację.
Wysłuchaliśmy
wszystkiego w
skupieniu i staraliśmy
się zapamiętać
najważniejsze rzeczy.

Nasi młodsi koledzy z
klasy trzeciej
przystąpili do
ogólnopolskiego
konkursu pod hasłem
,,Zdrowo jem więcej
wiem''. Będą brali
udział w różnych
przedsięwzięciach.
Wraz z
wychowawczynią

przygotowali
przedstawienie o
owocach i warzywach.
Każdy uczeń otrzymał
rolę i zaprezentował
się przed
publicznością. Na
lekcjach słuchają też
pogadanek o zdrowym
stylu życiu.
Przygotowują

też album o zdrowych
przekąskach. Na
korytarzu w naszej
szkole będzie wisiała
gazetka pt. ,,owocowo-
warzywna moc :)''.

                DZIEŃ PAPIESKI 
             W NASZEJ SZKOLE

Na
straganie

z kolegami

Szkoła

Szkoła
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