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dyskoteka

                                                      Życzenia
            Kochanym Babciom i Dziadkom z okazji „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”

                    Najlepszych wnucząt,              Odpoczynku,
                    Ambitnego życia,                     Kwiatów w bukiecie,
                    Samych radości,                      I ciasta smacznego,
                    Zdrowia w przyszłości,             Ewentualnie pysznego,
               ABY się zrealizowały marzenia,    Miłych i słonecznych dni.
                   Miłości spełnienia,
    

Bukiet dla Dziadków

                                       Jak karnawał, to świetna zabawa
   W naszej szkole bawić się lubimy. Odbyły się bowiem dwie dyskoteki:

 klasy 0-3 bawiły się 9 lutego 2017,
 klasy 4-6 - 15 lutego 2017(dzień po walentynkach).

   Zabawa była wspaniała, każdy uczestnik  na pewno to przyzna.
 Za świetne podkłady muzyczne odpowiadał DJ Dominik. To on prowadził całą imprezę
Tańczyliśmy, śpiewaliśmy... 
 W każdej sali stoły były przepełnione różnego rodzaju smakołykami i pięknie        
 pachnącą pizzą. 
   Już nie możemy się doczekać następnej dyskoteki!

Najlepsi w SP 22
   Kto miał najwyższą średnią w klasach 4-6? Ile osób pokonało próg 5,5? Po zakończeniu I
semestru wszystko już wiemy.
Bezkonkurencyjny okazał się Grzegorz Szymczyk z klasy 5b, który zdobył średnią 6,0!
Tak, 6,0! Tuż za nim na szkolnym podium znaleźli się: Małgorzata Godek z 4b i Jakub
Cristòvão z 5b - oboje mają średnią 5,82. W sumie w klasach 4-6 średnią 5,50 i wyższą
miało 20 osób - większość z nich znalazła się na zdjęciu obok.
A jak wygląda średnia klas? Najwyższą średnią ma klasa 5b, bo aż 4,84. Zaraz po nich jest
6b - średnia 4,80, a na trzecim miejscu 4b - 4,77.
Gratulujemy!

zabawa klas 0-3
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T.Kościuszko

  Tadeusz
Kościuszko
 patronem 
     roku
    2017

                Tadeusz Kościuszko- polsko-amerykański generał
Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w
Mereczowszczyźnie.Jego ojcem był Ludwik Tadeusz Kościuszko, a matką
Tekla z Ratomskich. Kształcił się w Szkole Rycerskiej. Wyjechał na
stypendium do Paryża, a wrócił jako kapitan artylerii. Brał udział w wojnie o
niepodległość Stanów Zjednoczonych. Został awansowany na generała
brygady amerykańskiej. Po powrocie do Polski został powołany do wojska w
stopniu generała-majora. Wykazał się odwagą walcząc w wojnie polsko-
rosyjskiej w bitwach pod Zieleńcami i Dubienką.Po przystąpieniu króla
Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji. Wyjechał do Lipska,
potem do Francji i Włoch. Po powrocie do Polski wywołał w 1794r.
powstanie. Rozbił wojska pod Racławicami, jednak po przegranej bitwie pod
Maciejowicami został uwięziony w Petersburgu. Ostatnie lata spędził w
Szwajcarii. Zmarł w Solurze 15 października 1817. Został pochowany na
Wawelu.

                                       Józef Piłsudski
5 grudnia 1867 przychodzi na świat Józef Klemens Piłsudski, syn byłego komisarza Rządu
Narodowego Józefa i Marii Billewiczów. W 1877 w wieku 10 lat zaczyna naukę w gimnazjum wraz ze
starszym o rok bratem. Niestety już 7 lat później umiera jego matka. 1885 Piłsudski kończy naukę w
gimnazjum, ale dwa lata później zostaje zesłany na Sybir za udział w spisku mającym na celu zamach
na cara. Zostaje zesłany do wsi Tunka. W lipcu 1890 wraca z zesłania do Wilna. Już w 1894 zostaje
jednym z przywódców PPS
zajmuje się drukiem pisma " Robotnik". Zaś rok później zostaje członkiem Centralnego Komitetu
Robotniczego. 4 lat później bierze ślub ze swoja miłością Marią Juszkiewiczową . Niestety 1900 zostaje
aresztowany przez władze carskie. 
1901 razem z żoną wyjeżdża do Galicji, by potem w 1904 na rok wyjechać  potajemnie do Japonii.
W 1906 roku powołuje frakcję rewolucyjną PPS. 
26 września 1908 organizuje napad na pociąg pod Bezdanami. 4 lata po napadzie bierze udział w
zjeździe polskich działaczy niepodległościowych, a w grudni zostaje komendantem głównym
wszystkich polskich sił wojskowych. 
Z formacji strzeleckich w sierpniu 1914 tworzy pierwszy Pułk legionów. 4 lipca rozpoczyna się bitwa
pod Kostiuchnówką toczona przez pierwszą Brygadę legionów.
Niestety w 1917 zostaje osadzony w twierdzy w Magdeburgu. 11 listopada 1918 otrzymuje je
zwierzchnictwo nad armią. Dowodzi grupą uderzeniową podczas Bitwy Warszawskiej.  3 lata później
składa urząd naczelnika państwa,a  1926 w maju przeprowadza zamach majowy. Niestety 12 maja
1935 umiera w Belwederze.

,,Kościuszko" tu, ,,Kościuszko" tam, czyli Porę miejsc z,,Kościuszką" w
nazwie.
-Góra Kościuszki-Ma wysokość 2228 m n.p.m. i jest to najwyższy szczyt
w Australii i Oceanii. Położona jest w Górach Śnieżnych w Alpach
Australijskich. Znajduje się w Parku Narodowym Kościuszki.
Góra została odkryta i zdobyta 12 maja 1840 r. przez polskiego podróżnika  i
odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego.
-Kopiec Kościuszki w Krakowie-jeden z czterech kopców krakowskich,
znajduje się na Wzgórzu bł. Bronisławy w zachodniej części Krakowa.
Budowa tego kopca trwała od 1820 do 1823.
-Kopiec Kościuszki w Bełżycach-1905 roku mieszkańcy Bełżyc usypali
kopiec Naczelnikowi. Znajduje się on naprzeciwko głównego wejścia na
cmentarz parafialny. W 2000 roku postawiono przy nim pamiątkową tablicę z
popiersiem Tadeusza Kościuszki.

Góra i Kopce Kościuszki

                                       PATRONI ROKU 2017
  Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Józef Konrad-Korzeniowski, Adam Chmielowski, Honorat Kożmiński

J.Piłsudzki
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              Józef Konrad Korzeniowski
 
Urodził się 1857 r.  w Berdyczowie. Zmarł 3
sierpnia 1924 r.w  Bishopsbourne. Był  pisarzem i
publicystą angielskim pochodzenia polskiego.w
1874 nie ukończywszy gimnazjum wyjechał do
Francji w Marsyli. Pracował tam jako
marynarz.Otrzymywał tam wynagrodzenie w
wysokości 2 000 franków.  w marsylijskim porcie
spędził 20 lat. Żeglował na pokładzie statku „Saint
Antoine". Po latach żeglugi osiedlił się w Anglii
gdzie napisał swoją pierwszą książkę która nosiła
tytuł ''szaleństwo almayera".

Na początku 1894 roku Korzeniowski porzucił
karierę marynarza i poświęcił się pisarstwu.
Ukończył Szaleństwo Almayera w 1895 roku, a
niespełna rok później, 24 marca 1896, wziął ślub.
ożenił się z Jessie Gorgie (zm. 1936). Miał on
dwóch synów Borysa i Johna. Mimo uznania jego
twórczości nie był pisarzem znanym – dopiero w
1916 roku. Dopiero po ukazaniu się Gier losu
zyskał sławę.Pod koniec życia
zamierzał powrócić do Polski, ale zbyt wiele
spraw trzymało go w Anglii. Wypowiadał się o
sprawach polskich w publicystyce. Poparł m.in.
pożyczkę, rozpisaną w 1920 roku w USA przez
rząd walczącej z bolszewikami Polski.

Jego najbardziej znanymi utworami są:
- ''Nostromo''
- ''Lord Jim"
- ''Szaleństwo Almayera''
- ''Smuga Cienia''
- ''Czas Apokalipsy''
- ''Pojedynek''
- ''Korsarz''
- ''Między lądem a morzem''
Opowieść, której nie dokończył nosiła tytuł
''Siostry''. Miała mu przynieść chlubę i zostać jego
najlepszym dziełem.

                  Adam Chmielowski

          Adam Chmielowski bardziej znany jako
Święty brat Albert urodził się 20 sierpnia 1845 r.
Miał troje młotrzego rodzeństwa. Jego ojciec był
naczelnikiem carskiej komory celnej w
Szczypiornie pod Kaliszem. 25 sierpnia 1853 roku
Adam utracił ojca. Kiedy miał 10 lat wraz z rodziną
wyjechał do Sankt Petersburga w północno-
zachodniej Rosji. 28 sierpnia 1859 roku
umarła matka alberta. Przekazano mu wtedy  pod
opiekę siostry ojca – Petroneli Chmielowskiej. 

 

24 września 1880 roku wstąpił do zakonu
jezuitów w Starej Wsi. Spokój odnalazł dopiero w
regule Zakonu św Franciszka z Asyżu. W roku
1884 osiedlił się w Krakowie 25 sierpnia 1887 roku
w Kaplicy Loretańskiej kościoła ojców kapucynów
w Krakowie. Adam Chmielowski przywdział szary
habit III Zakonu św. Franciszka i od tej pory znany
jest znany jako brat Albert. Śluby zakonne złożył
rok później, 25 sierpnia 1888. Dał początek
założonemu przez siebie zgromadzenie braci
albertynów.

Po zachorowaniu na raka żołądka, 23 grudnia
1916 roku przyjął sakramentów namaszczania
chorych z rąk kanoników regularnych
laterańskich, ks. Józefa Górnego. ok południa 25
grudnia 1916 roku zmarł w w twierdzeniu
świętości. Miał wtedy 70 lat. Został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim. Grób znajduje się tam
 nadal . Powodem jego śmierci był rak żołądka.
„Za wybitne zasługi w działalności
niepodległościowej i na polu pracy społecznej”
Prezydent Ignacy Mościcki 10 listopada 1938
roku nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę orderu
odrodzenia polski.

Honorat Koźmiński był drugim synem Stefana i
Aleksandry z Kahlów. Do szkoły elementarnej
uczęszczał w Białej Podlaskiej, a do gimnazjum w
Płocku (dzisiejsze L.O. im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego). W czasie nauki przeżył kryzys
religijny i stracił wiarę, którą odzyskał 15 sierpnia
1846. Ukończył gimnazjum w wieku niespełna 15
lat.

Adam Chmielowski Honorat Kożmiński

Przez cztery lata, za namową ojca, studiował na
Wydziale Budownictwa w Szkole
Sztuk Pięknych w Warszawie. Aresztowany
został 23 kwietnia 1846 za udział w konspiracji
antyrosyjskiej. Po zwolnieniu z więzienia wskutek
zachorowania na tyfus wstąpił do zakonu
kapucynów w Lubartowie.Wyjechał do Lublina by
studiować filozofię. 18 grudnia 1850 złożył śluby
uroczyste.W 1851 został przeniesiony na studia
teologii do Warszawy  Święcenia kapłańskie
przyjął w grudniu 1852r. W 1855 założył w
Warszawie  Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,
którego zadaniem była działalność charytatywna.

Zmarł 16 grudnia 1916 r w Nowym Mieście nad
Pilicą, a w 1988 r został beatyfikowany przez
Jana Pawła II. Wspomnienie liturgiczne Honorata
Koźmińskiego jest obchodzone na świecie w
rocznicę jego śmierci, natomiast w Polsce kościół
katolicki wspomina bł. Honorata 13 października.
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                       WISŁA - KRÓLOWA POLSKICH RZEK

    Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce, ma 1047 km długości. Ma dwa
zródła na Baraniej Górze: Czarną i Białą Wisełkę. Uchodzi do Zatoki
Gdańskiej na Morzu Bałtyckim. Przez Wisłę przebiegają drogi wodne E40
łączące Morze Bałtyckie i Morze Czarne oraz E70 łączące Belgię z Litwą.
Najważniejsze zbiorniki na Wiśle to Jezioro Czerniańskie, Jezioro
Goczałkowickie oraz Jezioro Włocławskie. Ujścia Wisły dzielą się na :
Leniwkę, Nogat, Szkaprawę i Martwą Wisłę. Rzeka jest mocno
zanieczyszczona. Ocenia się że 56 % długości wód nie mieści się w żadnej
klasie czystości .  Wisła za pomocą kanałów łączy się z Odrą, Notecią,
Wartą ,Niemnem i Dnieprem. Wisła przepływa także przez większe
miejscowości takie jak: Oświęcim, Kraków,Tarnobrzeg , 

                                    RZEKI W LUBLINIE  
     W Lublinie są trzy rzeki zaraz dowiecie się jakie:

Czechówka - ma długość 17,5 km i wysokość 214 m n.p.m.
        Swoje źródła posiada na terenie wsi Płouszowice. Obecnie rzeka
        nie przypomina tej z początków minionego stulecia.

Czerniejówka - ma długość 26 km i wysokość 245 m n.p.m.
        Jej źródła znajdują się we wsi Piotrków Pierwszy. Do Bystrzycy             
     uchodzi w Lublinie.

Bystrzyca - Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi
70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km2. Poniżej miejscowości
Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.

        

                    
Bystrzyca

Największym zbiornikiem na Bystrzycy jest Zalew Zemborzycki, zbiornik
małej retencji w Lublinie. Ponadto utworzono zespoły stawów rybnych w

Zakrzówku,Strzyżewicach i Piotrowicach, a także mniejsze zbiorniki
spiętrzające na potrzeby licznych młynów wodnych, m.in. w Osmolicach,

Kiełczewicach Górnych i Dolnych.Przez Lublin Bystrzyca płynie z południa
na północny wschód wraz ze swoimi dopływami - Czerniejówką i

Czechówką. Dolina Bystrzycy dzieli Lublin na część zachodnią, którą
zalicza się do Płaskowyżu Nałęczowskiego i część północno-wschodnią,
która wchodzi w skład Płaskowyżu Świdnickiego. Bystrzyca przepływa

przez lub wyznacza granice następujących dzielnic
Lublina:Zemborzyce, Wrotków, Czuby, Za Cukrownią, Śródmieście, Stare
Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna.

Wisła

rzeki

Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin, Warszawa, Płock ,
Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i Gdańsk. Wisła jest
zlodzona od listopada do marca. W marcu i w lipcu często dochodzi do
powodzi. 28 sierpnia 2015 r. poziom Wisły w Warszawie spadł do 41 cm.
  Sejm RP ogłosił 2017 rok ,,Rokiem Rzeki Wisły".
W ramach projektu Rok Rzeki Wisły 2017 planowanych jest szereg działań z
zakresu kultury, sportu, ekologii, sztuki, nauki itd. Nie może wśród nich
zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi
depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej
drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki,
inspiracji artystów i symbolu polskości. Dlatego powstał projekt utworzenia
sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach której będą organizowane i
koordynowane „wiślane” przedsięwzięcia.
 url: http://www.msw.nmm.pl/ NO

NO
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Co można robić w zimie?
Pojechać za granicę np. na Węgry, do Niemiec.
Pojechać w góry.
Do osób bliskich np. babci, cioci, koleżanki.
 Pojechać na obóz zimowy. 
Można uprawiać zimowe sport, jak narty lub snowboard.
Lepić bałwany.
Rzucać się na wzajem śnieżkami.
Pojechać na łyżwy np. w Lublinie jest Icemania.
Robić na śniegu aniołki.

                                 CIEKAWOSTKI O ZIMIE      

   Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że podobnie jak niepowtarzalne są
nasze odciski palców, tak samo niepowtarzalne są płatki śniegu. Trudno to
sobie wyobrazić ale każdy jeden spadający z nieba płatek ma inny kształt i
różni się od pozostałych. Natura jest niesamowita!
   Podczas dużych mrozów zamarzają na domowych dachach sople. Sople
mogą być niebezpieczne. 
   Zima jednak ma też pozytywne strony:

Można jeździć na nartach, łyżwach, snowboardzie, sankach
Można wyjeżdżać w góry 
Palić w kominkach i ogrzewać sobie po zamarzane ręce lub nogi

 

Szale

                               GÓRSKA PRZYGODA
       W Polsce są dwa najbardziej znane łańcuch górskie
        Karpaty:

Dzielą się na: tatry Zachodnie i Wschodnie w tym Wysokie i Bielskie.
Najwyższym szczytem Tatr jest znajdujący się całkowicie po
słowackiej stronie Gerlach (2654 m n.p.m.), który jest również
najwyższym szczytem Karpat.
Najwyższym szczytem Tatr Polskich są Rysy ( 2499m.n.p.m.)

        Sudety:
   najwyższe Sudety Zachodnie – najwyższy szczyt Śnieżka 1602 m
n.p.m. w Karkonoszach.
  Łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i
północnych Czech.

naszym okiem

                                              MODA W ZIMIE
Nie ulega wątpliwości, że zimie należy ubierać się przede wszystkim ciepło.
Nie znaczy to jednak, że nie można równocześnie wyglądać stylowo. 
W tym sezonie, jak co roku zresztą, popularne są ciepłe i modne dodatki, jak
na przykład kolorowe futerka przypinane do kapturów, śmieszne rękawiczki i
oczywiście ogromne szale.
Na szczęście w Lublinie jest wiele galerii handlowych, w których każdy
może znaleźć odpowiednie dodatki, w zależności od upodobań. Jeśli pragnie
się jednak wyglądać oryginalnie, warto poszukać części garderoby w
internecie i zamówić je do domu.
Zima to mroźny czas, ale dzięki kolorowym, modnym stylizacjom, możemy
przełamywać szarość codzienności.

Internet

                                             Stoki w twojej okolicy
Na stokach Lubelszczyzny odnajdą się wytrawni narciarze i
snowboardziści, ale też ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze
sportami zimowymi. Stoki są bardzo dobrze przygotowane, przy każdym z
wyciągów można wypożyczyć sprzęt. Jednym z ulubionych miejsc
narciarzy biegowych jest Siwa Dolina. Przygotowano tam kilka tras o
różnym stopniu trudności. Organizowane są tu zawody dla
profesjonalistów, na które przyjeżdża kilkaset osób z całej Polski, ale
znajdzie się też miejsce dla indywidualnych narciarzy, którzy chcą miło
spędzić czas. Na trasach nie można się zgubić, bo posiadają specjalne
oznaczenia. -Stoki w okolicach Lublina: Bobliwo, Batorz, Jacnia, Parchatka,
Celejów,Justynówka koło Tomaszowa Lubelskiego, Kazimierz Dolny,
Rąblów, Chrzanów, Sulów i LUBLIN Globus Ski.
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Dnia 3 lutego 2017 roku klasa 6B wybrała się na Cavaliadę, która odbyła się
na Targach Lubelskich. Cavaliada to trzydniowe międzynarodowe zawody
jeździckie, które odbywają się w trzech miastach Polski: Warszawie,
Poznaniu i Lublinie. Biorą w nich udział jeźdźcy z różnych stron świata:
Polski, Czech, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Niemiec, Rosji i Szwecji. Cavalida
posiada trzy wymiary:
SPORT: na arenach Cavaliady  zawodnicy walczą w konkursach w skokach
przez przeszkody, dresażu, WKKW i powożenia.
POKAZY: ważną częścią każdej edycji imprezy jest program rozrywkowy, w
ramach którego publiczność ogląda widowiska teatralne i pokazy z udziałem
koni. Do tej pory na arenach Cavaliady można było zobaczyć pokazy
woltyżerki, kadryla sulek oraz sikawek konnych, a także prezentacje
ogierów zimnokrwistych.
TARGI:  Cavaliadzie towarzyszą zawsze targi sprzętów jeździeckich. 

WYGRANA NASZEGO UCZNIA

       3 lutego nasi dwaj uczniowie: Piotr Wójtowicz i Paweł Suduł obaj z
klasy 6B uczestniczyli w konkursie "Dzień bezpiecznego internetu" na etapie
regionalnym. Konkurs odbył się w Technikum Energetyczno-
Informatycznym. Co było ogromnym zaskoczeniem dla każdego, kto się o
tym dowiedział- Paweł Suduł zdobył pierwsze miejsce! Piotrowi również
dobrze poszło, ponieważ otrzymał wyróżnienie. Jak opowiadają nasi
koledzy, konkurs był bardzo stresujący. Poziom był tak wyrównany, że
odbyły się aż trzy dogrywki, z czego ostatnia najcięższa. Pawła zaskoczyło
również to, że konkurs był bardzo dobrze zorganizowany pod względem
logistycznym, za co gratulujemy organizatorom.

Ciekawostki o koniach: 

-Koń rekordzista żył 62 lata (1760-1822) i miał na inię Old Billy.
 -Koniom wystarcza niespełna 3 godziny snu na dobę.
 -Konie uczestniczące w wyścigach płaskich w galopie przekraczają
prędkość 48km/h. 
 -Pierwsze doniesienia na temat trenowania koni do biegów pochodzą z
Bliskiego Wschodu i datują się około 3400 lat wstecz.
 -Uszami konia porusza aż 16 mięśni, dzięki czemu każde ucho może
obrócić się prawie o 180 stopni.
 -Najwyższym i najcięższym koniem był wałach Sampson. Koń urodzony w
1846 r. miał 2,19 m wysokości i ważył około 1520 kg.
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                             „DLA BABCI I DZIADKA”
    W dniu 27.01.2017 roku o godzinie 16.00 odbyła się uroczystość z okazji
„Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”. Przed swoimi dziadkami występowali
uczniowie z klasy 3c. Na wstępie pani Iwona Dziewicka powitała przybyłych
gości. Uczniowie w odświętnych strojach pięknie recytowali wiersze,
śpiewali piosenki, zaprezentowali inscenizację teatralną. Kilka uczennic grało
na fletach i dzwonkach, a dziewczynki zatańczyły cha –chę. Po występie
wnuczęta wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i
papierowe kwiaty. Dziadkowie byli bardzo zadowoleni i wzruszeni. Kilka dni
później 31 stycznia 2017 r. uczniowie z klasy 3c odwiedzili Dom Seniora i
ponownie zaprezentowali swój program artystyczny "Dla Babci i Dziadka".
Wzruszeni seniorzy zostali obdarowani wykonanymi kwiatami i
serduszkami. Natomiast mali aktorzy zostali poczęstowani słodyczami. 
                                                     Zespół Dziennikarski z kl. 3c Przedstawienie

Gra na fletach Gra na dzwonkach Teatralna inscenizacja

Przedstawienie

              Babcia i Dziadzio
Moja Babcia jest kochana,
zawsze wstaje wcześnie z rana.
Przygotowuje różne pyszności,
dla Dziadka i innych gości.
Mój Dziadzio kochany jest zawsze roześmiany.
Dziadzio chętnie pracuje w ogrodzie
i majstruje przy samochodzie.
Dziadzio i Babcia lubią podróże,
Szczególnie w góry – te małe i duże.
Często się z nimi spotykamy,
bo ich po prostu kochamy. 
                    Emilia Banach kl. 3c 

Przedstawienie Podczas występu

Występ dzieci z "zerówki"

       DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA WESOŁO
     W dniu 17 lutego 2017 r. dzieci ze szkolnej
"zerówki" wystąpiły przed swoimi dziadkami w
programie artystycznym na wesoło. Dzieci
pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki
oraz zaprezentowały dwa skecze. Podczas
występu na twarzach gości malował się
promienny uśmiech. Na zakończenie dziadkowie
nagrodzili małych artystów gromkimi brawami. 
     Po występie dzieci wręczyły babciom
własnoręcznie wykonane bransoletki, 
a dziadków obdarowały filcowymi muchami. 
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Kulig

Podczas kuligu Zabawy na śniegu Pieczenie kiełbasek

                     MOJA MAMA
Moja mama ma na imię Ewelina,
Bardzo zabawna z niej dziewczyna.
Kocham ją z całego serduszka,
Dlatego na Walentynki kupię jej kwiatuszka.
Zrobię dla niej śliczną laurkę i powiem:
„Zobacz jaką masz wspaniałą córkę”.
Przygotuję dla mamy pyszną kawę
I postawię ją na ławę.
Do tego upiekę ciasteczka,
Bo kochana ze mnie córeczka.
Kupię dla mamy bilet do kina,
Bo mama to fajna dziewczyna.
                         Natalia Wasiłek kl. 2 a

                        ŻYCZENIA
Serdeczne życzenia dla mamy i taty
z okazji Walentynek.
Kochamy Was mocno,
bo robicie mnóstwo śmiesznych minek.
Jesteście dla nas ważni,
więc słuchamy Was grzeczni i uważni.
Z Wami jest śmiesznie i wesoło,
dlatego chylimy przed Wami czoło.
Razem chodzimy na spacery,
bo Was kochamy i szanujemy.
Lubimy z Wami figle i psoty.
Zachowujemy się wtedy jak małe koty.
 Z. Darowska, N. Sagan, P. Marczewska kl. 2a

                   PRZYJACIELE
Jesteśmy przyjaciółmi od trzech lat
i razem podbijamy świat.
Choć nie jesteśmy braćmi i różnych rodziców
mamy, to i tak się lubimy i razem wygłupiamy.
Piłka to nasz świat, będziemy w nią grać przez
tysiąc lat. Do jednej klasy chodzimy i bardzo się
cenimy. Trochę na lekcjach rozrabiamy, bo taką
naturę mamy. Lubimy wspólne przygody.
Czasami razem chodzimy na lody.
Fajnie mieć takiego przyjaciela,
który codziennie rozwesela.
   Wojtek Gałus i Bartek Delmanowicz kl.2 a
     

Wystawa prac dzieci ze świetlicy Walentynka Kartki Walentynkowe

                  "JAKA PYSZNA SANNA PARSKA RAŹNO KOŃ"
    W dniu 15 lutego 2017 roku wybraliśmy się z panią Iwoną Dziewicką na
kulig.  Najpierw jechaliśmy autobusem MPK do "Zajazdu Pod Gwiazdami".
Potem wsiedliśmy do sań. Nasza przejażdżka trwała około godziny. Pod
lasem w Zembrzycach zobaczyliśmy stado saren. Niektórzy z nas po raz
pierwszy mogli z bliska  obserwować leśne zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. W wyznaczonym miejscu zostało rozpalone ognisko, przy
którym piekliśmy kiełbaski, chlebek i pianki. Po zjedzonym posiłku był czas
na zabawy na śniegu. Dużo śmiechu było podczas rzucania śnieżkami.
Wszyscy byliśmy w doskonałym nastroju. Niektórzy wrócili do domu pod
opieką rodziców, a inni wracali autobusem z panią wychowawczynią.
Wrażenia z kuligu na długo pozostaną w naszej pamięci.
                                                       Zespół Dziennikarski z kl. 3c
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