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Majowe święta
W tym numerze:

Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest 
i czerwień.
Czerwień – to miłość, 
biel – serca czyste.
Piękne są nasze barwy
ojczyste. 

Cz. Janczarski

Majowe święta

Dzień Książki

Nasze wywiady

Spotkanie z poezją

Konkursy, konkursy

Dzień Ziemi

Szkolne akcje

Uśmiechnij się

Bliska naszemu sercu

Flaga ponad głowami

1 maja - Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej 
3 maja - Narodowe Święto Trzeciego Maja
 Najmłodszym z tych świąt jest obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy Sejmu RP z 20 lutego 2004 roku.
Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom
towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. W tym dniu w 1945 roku,
polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną
flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu
w Berlinie. 
 Od 2004 roku tego dnia w całym kraju organizowane są różnego rodzaju akcje
 i manifestacje patriotyczne. 
W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie 2 maja kokardy narodowej. 
Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był on kontynuowany 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to prezydent Andrzej
Duda.
 Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach,
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, 
na Litwie, Ukrainie i w Chinach. 

T.J.

T. J.
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Dzień Książki i Praw
Autorskich

23 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzień ten został
ustanowiony w Polsce od 1995r.
W tym dniu obchodzona jest rocznica urodzin lub
śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes,
William Shakespeare, Vladimir Nabokov.
Pierwsza międzynarodowa konferencja, której
przedmiotem była ochrona praw autorskich dzieł
literackich i artystycznych, pochodzi z roku 1886.
Dopiero jednak siedemdziesiąt lat później, w 1956
roku zaczęła obowiązywać Powszechna
Konwencja ds.Copyright. Dwadzieścia lat później
przystąpiła do niej Polska. Znak copyright, czyli
zastrzeżenia praw autorskich, możemy zobaczyć
na różnego rodzaju wydawnictwach: książkach,
filmach, płytach itd. 
 Święto jest obchodzone tego samego dnia 
w ponad 100 krajach na całym świecie 
i stanowi doskonałą okazję do podejmowania
różnorodnych inicjatyw promujących literaturę.
 W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem
oficjalnym już od roku 1930. Od 1964 tradycja ta
kultywowana jest we wszystkich krajach
hiszpańskojęzycznych. 
 Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich celebrowany jest na całym globie – od
Nowej Zelandii po Kanadę."

Dnia 24 kwietnia w naszej szkole
w sali gimnastycznej odbyło się
przedstawienie związane 
ze Światowym Dniem Książki i Praw
Autorskich.  
Z tej okazji Koło Przyjaciół Biblioteki
zaprezentowało "spotkanie"
 z Agnieszką Osiecką. Poetką była
oczywiście  nasza koleżanka. 
Wywiad był przeplatany recytacją
wierszy Agnieszki Osieckiej 
i najbardziej znanymi piosenkami,
do których napisała ona teksty.
Moim zdaniem to przedstawienie było
ciekawe, sporo dowiedziałem się 
o Agnieszce Osieckiej.
 Po przedstawieniu pani bibliotekarka
nagrodziła dyplomami, książkami 
i słodkimi upominkami zwycięzców
w konkursach czytelniczych
i plastycznych zorganizowanych  
na podstawie książek czytanych
 w szkole w ramach całorocznej akcji
"Czytamy w szkole". 
W czasie jej trwania klasy czwarte
poznawały książkę "Duch starej
kamienicy", klasy piąte różne części
książki "Magiczne drzewo", a klasy
szóste "Bubę".

Co jeszcze pamietam?

"Wywiad" z A.Osiecką Zwycięzcy w konkursie plastycznym

Przez cały rok szkolny biblioteka prowadziła
akcję „Czytamy w szkole”.  
Poza nauczycielami bibliotekarzami
zaangażowani w nią byli wychowawcy klas
oraz członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. 
To oni co dwa tygodnie czytali 
w klasach książki, zachęcając 
do sięgania po lekturę. 
Zerówki "spotykały się" z Franklinem, klasy I
poznawały baśnie, klasy II słuchały o
przygodach Scyzoryka, a klasy III
"uczestniczyły" w życiu rodzinnym Zosi z ulicy
Kociej. 
W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna
zorganizowała konkursy czytelnicze i
plastyczne 
na podstawie książek przeczytanych 
w trakcie akcji. 
Klasy 0, I i V wykonywały ilustracje
do książek, które im czytano. 
Klasy II, III, IV i VI brały udział 
w konkursach czytelniczych, podczas których
trzeba było się wykazać znajomością treści
słuchanych książek.
Laureaci konkursów na apelu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

T.J.

T.J. T.J.
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Pani Sabina w pracy

Nasze wywiady

W tym numerze poznacie lepiej  panią Sabinę Guzowską, która pracuje 
u nas od tego roku szkolnego. Często można spotkać ją na przerwach,
ponieważ… 
Przeczytacie, to sami się dowiecie.

Echo Szkoły: Dzień dobry, czy Pani mogłaby udzielić nam odpowiedzi
na kilka pytań?
Pani Sabina: Oczywiście.
Echo Szkoły: Na czym polega Pani praca w naszej szkole?
Pani Sabina: Pomoc nauczyciela, współpraca z nauczycielką/lem, udział
w zajęciach, spacerach, wycieczkach… Przygotowanie pomocy wg.
zleceń nauczyciela.
Echo Szkoły: Czy Pani praca jest trudna?
Pani Sabina: Moja praca jest przyjemna, praca z dziećmi w oddziale
przedszkolnym to coś niezwykłego i nieprzewidzianego, nigdy nie
można spodziewać się takich samych dni.
Echo Szkoły: Czy Pani lubi swoją pracę?
Pani Sabina: Tak.
Echo Szkoły: Lubi Pani przebywać z uczniami?
Pani Sabina: Tak, dzieci są fascynujące.
Echo Szkoły: Czy Pani była uczennicą naszej szkoły?
Pani Sabina: Tak.
Echo Szkoły: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
Pani Sabina: Plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne, jak  dla
większości dzieci w podstawówce.
Echo Szkoły: Czy niektórzy obecni nauczyciele uczyli Panią?
Pani Sabina: Tak,  pan Han, pani Wasilewska, pani Sąsiadek
 oraz moja kochana pani Zosia Paradowska.
Echo Szkoły: Jak Pani wspomina okres szkolny?
Pani Sabina: Miło!
Echo Szkoły: Jak Pani wiąże życie zawodowe z domowym?
Pani Sabina: Dobrze.
Echo Szkoły: Czy Pani ma dzieci?
Pani Sabina: Dwie córeczki, uczą się w tej szkole.
Echo Szkoły: Jak Pani córki zareagowały na wieść, że ich mama będzie
pracowała w szkole, w której się uczą?
Pani Sabina: Amelia radośnie, a Oliwia zadowolona i pełna obaw, że
więcej będę wymagać i poświęcać więcej czasu niż w poprzedniej
pracy.
Echo Szkoły: Ma Pani zwierzęta?
Pani Sabina: Tak
Echo Szkoły: Jak wabią się Pani zwierzęta?
Pani Sabina: Gwiazdeczka (chomik syryjski) oraz Cziko (psiak).
Echo Szkoły: Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
Pani Sabina: Mam wiele zainteresowań: moje hobby to kosmetyka, a
relaks to joga, basen, rower, spacery.
Echo Szkoły: Dziękujemy za poświęcony nam czas.
Pani Sabina: Dziękuję.

A co na to córka pani Sabiny?

- Echo Szkoły: Oliwia, jesteś uczennicą szóstej klasy i
często na korytarzach szkolnych spotykasz swoją mamę.
Jakie są plusy i minusy codziennego przebywania mamy
w szkole?

- Oliwia G.: Plusem jest to, że mam wszystko pod ręką.
Mogę zwrócić się szybko do mamy, gdy źle się czuję i ona
zwolni mnie z lekcji.
Mogę poprosić o pieniądze, gdy zapomniałam przynieść 
na składki klasowe...
Mogę natychmiast otrzymać pomoc od mamy, gdy tylko
tego potrzebuję... W sytuacjach awaryjnych mogę zawsze
zwrócić się do niej.
A minusem jest to, że mama wymaga ode mnie więcej.
Wie, jak się zachowuję w szkole, co mogę dodatkowo
zrobić...  Mama wie wszystko szybciej np. o kartkówkach,
zastępstwach. Po prostu wie o wszystkim, 
co dotyczy mnie i mojej klasy.

T. J.
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Spotkanie z poezją

Przesłuchania recytatorów

Laureaci z klas IV

Laureaci z klas V

Laureaci z klas VI

W dniu 19 kwietnia tego roku w naszej szkole zostały zorganizowane
szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego dla klas IV- VI. Konkurs ten
trwał na trzeciej i kawałek czwartej lekcji. Wiersze były bardzo przepiękne.
Jury były p. A. Stryjakowska, p. wice-dyrektor, p. M. Han. 
Udział w konkursie brało dużo uczestników. 
Najbardziej podobała mi się recytacja Zuzanny Helt oraz Natalii Gizot. 
Gdy ja recytowałam czułam radość, ale także strach. Wybrałam wiersz
Agnieszki Osieckiej „Szukam wiatru w polu’’, ponieważ ten utwór jest
wspaniały. Łatwo go się nauczyłam.
Po wysłuchaniu wszystkich recytujących i krótkiej naradzie jury ogłosiło
wyniki. W każdej kategorii wiekowej przyznało miejsce pierwsze, drugie 
i trzecie oraz dwa wyróżnienia. 
Pierwsze miejsce z kategorii klas IV zajęła Marszałkowska Wiktoria. 
W kategorii klas V zwyciężyła Zuzanna Spychalska, a  w klasach VI
pierwsze miejsce wywalczyła  Aleksandra Wojsz.
Wszyscy nagrodzeni będą reprezentować szkołę w konkursie gminnym,
który stanowi etap wstępny do zmagań  powiatowych. 
W konkursie gminnym poza laureatami pierwszych miejsc wystąpią: 
Maja Jastrzębska, Eryk Suchobiecki, Natalia Huzarek, Julia Pliszczyńska,
Angelina Rozkhani, Oktawia Sawicka, Zuzanna Helt, Daniel Kuźmiński,
Natalia Łazarska i Karolina Szopińska.
Przesłuchania na etapie gminnym odbędą się 28 kwietnia. 
Naszym reprezentantom życzymy sukcesów i jak najmniejszej tremy.

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.
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Konkursy, konkursy... Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dnia 5.04.2017r. w Warlubiu odbył się konkurs
BRD- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 
Były to rejonowe eliminacje do konkursu
powiatowego. Spotkało się na nim 5 zespołów z
sąsiadujących gmin - między innymi nasza
szkoła, którą reprezentowali uczniowie klas
szóstych: Zuzanna Helt, Natalia Gizot, Daniel
Malinowski oraz Kacper Wysocki. 
Najpierw odbył się konkurs pisemny, który był
podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła
ogólnej wiedzyo ruchu drogowym oraz druga tzw.
"krzyżówki", czyli skrzyżowania. Dwoje uczniów
od nas zdobyło najwyższą pozycję za tę część
konkursu.
Następna konkurencja dotyczyła jazdy na
rowerze  przez przeszkody po wyznaczonym
torze. Na przykład trzeba było przejechać 
przez wysokie pachołki- nie było to łatwe, czy
przejechać przez niskie pieńki lub drewniany
klocek  przewieźć  na inne miejsce. Przejazd
oceniali policjanci. 
Nasza szkoła zajęła 2 miejsce.
Niestety w konkursie powiatowym wystąpi tylko
zdobywca 1. miejsca.

,,Młodzież zapobiega pożarom"

Pod koniec marca w naszej szkole odbył się
konkurs ,,Młodzież zapobiega pożarom”.  
Udział brały klasy 4-6. Wszyscy na początku
otrzymaliśmy testy składające się z 18 pytań, 
w tym zadania otwarte i zamknięte. Dotyczyły one
podstawowej wiedzy o sprzęcie pożarniczym. Na
cały test przypadło nam około trzy czwarte lekcji.
Pod koniec z panem Binderem, czyli
organizującym konkursu, ustalaliśmy, jakie
odpowiedzi były poprawne. Kilka dni później
dotarły do mnie wyniki. Okazało się, że nie
zakwalifikowałam się 
do następnego etapu. Podchodziłam do tego
konkursu już trzeci raz z rzędu, ale dopiero
pierwszy raz byłam zaskoczona tak małą liczbą
moich poprawnych odpowiedzi.
Wcześniej udało mi się przejść przez kwalifikacje 
szkolne i dotrzeć do konkursu 
na etapie gminnym, a następnie powiatowym.
Tam czekała mnie już odpowiedź ustna przed
kilkoma komendantami, a nawet prezesem OSP.
Dwa razy udało mi się przegrać z osobą, która 
w konkursie pisemnym zajęła I miejsce. 
Ale to wspomnienia!
Myślę, że za rok ponownie wezmę udział.
I na pewno uda mi się dotrzeć aż do konkursu na
etapie wojewódzkim!

Występ naszych reprezentantów

Jazda przez przeszkody

Festiwal piosenki ,,Wesoła
Nutka"

7 kwietnia w gminie Łasin odbył się już piąty
festiwal piosenki ,,Wesoła Nutka”. Kilkanaścioro
uczniów zgłosiło się by reprezentować naszą
szkołę. Były to osoby od zerówki aż po klasy
szóste. 
Wszystkie występy były przydzielone 
do poszczególnych kategorii wiekowych.
I kategoria dotyczyła dzieci z zerówki,
II z 1-3, III klas 4-6, IV osób z szkół
ponadgimnazjalnych.
Pod koniec występowały zespoły wokalne
i instrumentalne. Było około 25 uczestników 
w każdej kategorii. 
Przyjechałyśmy na miejsce około godziny 9:00 i
po wejściu do budynku od razu ogarnął mnie
stres. Zauważyłam telewizor wiszący
na ścianie, a tam widocznych już pierwszych
występujących, którzy robili próby.
Miałam ochotę już zaśpiewać i jak najszybciej
wrócić do domu. Nie przypuszczałyśmy, że
będziemy czekały około 8-9 godzin na swój
występ. Podczas słuchania kolejnych
uczestników musiałyśmy wykazać się ogromną
cierpliwością. Gdy nadszedł czas na nasz
występ, kompletnie nie miałyśmy już siły dać z
siebie wszystkiego. Jednak szczęśliwie udało
nam się zająć III miejsce. Otrzymałyśmy
serdeczne gratulacje 
od burmistrza, dyplom i kilka prezentów.

Rysunek Jagody Piechowicz

T.J.

T.J.

T. J.
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Dzień Ziemi

Występ drugoklasistek

Odpowiedzi do zadań "Rusz głową"
 z poprzedniego numeru

QUIZ
Jeśli wybrałeś odpowiedź D, to jesteś
prawdziwym geniuszem. Gratulacje!

TEST DLA GENIUSZY:
 1. b
 2. a
 3. c
 4. b
 5. a
 6. a

                   Kochana Ziemio!

     Chciałabym widzieć Cię zawsze piękną 
i czystą. To od nas, ludzi zależy, jaka będziesz.
Będziemy starać się dbać o Ciebie jak
najlepiej. Ja segreguję śmieci, oszczędzam
wodę, sadzę drzewa, krzewy oraz kwiaty. W
zimie dokarmiam zwierzęta 
i ptaki. Wiosną razem z tatusiem zawieszam
budki lęgowe i poidła na wodę dla ptaków
i motyli. Abyś była kolorowa sadzę kwiaty,
wokół których latają pszczoły i trzmiele. 
Jestem bardzo szczęśliwa, że obdarzasz mnie
swym pięknem.
                            Blanka Lewandowska, klasa 3b

Dzień dobry, Ziemio!
Na początku mojego listu, chciałbym Ci bardzo
podziękować za to, że jesteś. Wiem, że ludzie Cię
nie szanują i stopniowo niszczą. Postaram się,
aby było lepiej.
W tym roku w Polsce wprowadzono ujednolicenie
kolorów pojemników i worków wykorzystywanych
do selektywnej zbiórki śmieci. Są to 4
podstawowe kolory: niebieski – papier, zielony  -
szkło, żółty – metale i tworzywa sztuczne,
brązowy – bioodpady. Jest to wielki krok  ku
dbałości o Twój wygląd.
Na polski rynek trafia co roku 4,5 mld
plastikowych butelek z napojami. Ponownie
przerabianych jest 1,1 mld, z których można
zrobić polar i wiele innych rzeczy. Reszta ląduje w
lasach, na wysypiskach śmieci
albo w piecach.
W Polsce organizowany jest co roku ,,Dzień
Ziemi”, wtedy wszystkie szkoły oprzątają lasy,
parki, ulice.
Mam nadzieję, że uda nam się, abyś była 
z nas zadowolona. Ja na pewno postaram się z
całych moich sił.

                       Haważi Abdulajew, klasa VIa

Taniec kwiatów

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest obchodzony w
wiosnę 22 kwietnia. Celem tego święta jest
promowanie postaw ekologicznych w
społeczeństwie. Organizatorzy Narodowego Dnia
Ziemi chcą uświadomić wszystkim obywatelom
jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Jako
pierwszy z ideą obchodzonego 
na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John
McConnell (ur. 1915 r.), na konferencji UNESCO,
dotyczącej środowiska naturalnegow 1969r.
Pierwszy raz Międzynarodowy Dzień Ziemi został
ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San
Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz
Generalny ONZ, U Thant. Zgromadzenie ogólne
ONZ odbyło się 22 kwietnia 2009 r. i ten właśnie
dzień został nazwany Narodowym Dniem Matki
Ziemi. Pierwsze obchody tego dnia w Polsce
zostały zorganizowane w 2010 roku.
Również w naszej szkole obchodzimy to święto
co roku. Organizujemy różne występy i piszemy
listy do ziemi, a najciekawiej napisane
nagradzamy.

 

Wszyscy występujący T. J.

T. J.

T. J.
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Szkolne akcje 
pomocy

 Zbieramy nakrętki
W naszej szkole od początku roku szkolnego 
do końca kwietnia zbierane są plastikowe
nakrętki, dzięki którym chore dzieci mogą
zacząć rehabilitację. Dzięki nim na przykład
szpital może zakupić sprzęt do leczenia
różnych chorób dzieci, ale także i dorosłych.
Nasza szkoła zbiera nakrętki na rehabilitację
Sebastiana Sliwińskiego.
Większość uczniów z naszej szkoły bierze
udział w tej akcji charytatywnej. Chodzi o to,
aby przynieść nakrętki, które później można
sprzedać i wysłać zarobione z tego pieniądze
do szpitala. Dzięki takiej akcji, można pomóc
bardzo dużej liczbie ludzi. 
Nie dość, że nakrętki zbierane są na szczytny
cel, to jeszcze dzięki temu nie wyrzucamy ich,
czyli nie zaśmiecamy środowiska.
 Moim zdaniem taka akcja jest bardzo dobrym
pomysłem na zaangażowanie wielu osób 
do pomocy dzieciom i dorosłym, którzy są
chorzy.

Apel o pomoc

  

 Pomoc zwierzakom
Co roku w naszej szkole
organizowana jest zbiórka karmy i
koców dla zwierząt żyjących w
schronisku w Węgrowie, mająca na
celu pomoc bezdomnym psom  i
kociakom. 
Tym razem ta akcja trwała od 1 do 17
marca. Uczniowie  naszej szkoły 
chętnie brali udział w niej świadomi
tego, że w ten sposób pomagają
zwierzakom. 
W zbiórce szczególnie wyróżniła się
klasa Vb, która zebrała ponad 100kg
karmy i IVb, która uzbierała 89,080kg. 
W całej szkole ku zdziwieniu
wszystkich zebraliśmy 408,135kg
karmy. 
Dnia 11 kwietnia uczniowie klasy Vb
zabrali zgromadzoną  karmę i zawieźli
do schroniska. 

W schronisku

Zwiedzanie schroniska

Zbiórka baterii i makulatury
Od lat nasza szkoła uczestniczy w różnorodnych
akcjach ekologicznych. Uczniowie zbierają
między innymi baterie i makulaturę. Zużyte
przedmioty ponownie mogą trafić do
przetworzenia.
Osoby, które uzbierają najwięcej baterii, mogą
liczyć na nagrodę na apelu podsumowującym rok
szkolny.
Jeżeli chodzi o makulaturę, klasę, która zbierze jej
najwięcej, czeka dofinansowanie na np.
nadchodzącą wycieczkę klasową.
Według mnie, cała zbiórka jest czymś
wspaniałym w stosunku do Ziemi. Makulatura 
i baterie nie lądują w lasach czy rowach i nie
zanieczyszczają środowiska.
A nagrody dla uczniów zachęcają ich jeszcze
bardziej do dalszej pomocy w akcjach.
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Nauczyciel tłumaczy uczniom:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją
objętość, zimno – że się kurczą. Czy możecie
podać jakieś przykłady?
Zgłosił się Jaś:
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych!

                                *

- Dlaczego przykładasz lód do ściany?
- Ponieważ tata kazał mi zrobić zimny okład w
miejscu, w którym się uderzyłem

                              *

- Jasiu, czy ty umiesz liczyć?
- Pewnie!
- To policz gwiazdy.

                             *

Na lekcji języka polskiego:
- Jasiu, jaki temat omawialiśmy na ostatniej lekcji?
- Zaimki.
- A czy możesz podać jakieś dwa przykłady?
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze.

                            *

Janek wraca ze szkoły bardzo zadowolony. Od
progu woła:
- Wiesz mamo, nareszcie tata zaczął coś kumać,
z matematyki dostałem piątkę!

                            *

- Synku, trzeba się uczyć, aby nie zapomnieć co
było na lekcjach – mówi mama do Jasia.
- Mamuś, nie denerwuj się, jak mogę zapomnieć,
skoro niczego nie zapamiętałem!

                          *

                  Niemądre pytania:

Co jest całe czarne, białe i czerwone?
                             
                            *
Dlaczego herbatnik poszedł do lekarza?

                             *
Dlaczego Batman miał piątkę z wf-u?

                             *
Jak wygląda elegancki jeż?

                            *
Jak witają się ludzie na pustyni?

                            *
Co robi zaatakowany kucharz?

                    Odpowiedzi: 
Zawstydzona zebra;
 Bo było z nim krucho; 
Bo zawsze nosił strój; 
Jak spod igły; 
Cień dobry;
Wzywa posiłki

Nieznany

Ale śmieszne!




	Majowe święta
	W tym numerze:

	1 maja - Święto Pracy
	Majowe święta

	2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
	Dzień Książki
	Nasze wywiady

	3 maja - Narodowe Święto Trzeciego Maja
	Spotkanie z poezją
	Najmłodszym z tych świąt jest obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy Sejmu RP z 20 lutego 2004 roku. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. W tym dniu w 1945 roku, polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu

	Konkursy, konkursy
	Dzień Ziemi
	Szkolne akcje
	w Berlinie.
	Od 2004 roku tego dnia w całym kraju organizowane są różnego rodzaju akcje
	i manifestacje patriotyczne.

	Uśmiechnij się
	W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie 2 maja kokardy narodowej.
	Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był on kontynuowany
	przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to prezydent Andrzej Duda.
	Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie,
	na Litwie, Ukrainie i w Chinach.


	Dzień Książki i Praw Autorskich
	Dnia 24 kwietnia w naszej szkole
	w sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie związane
	ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
	Z tej okazji Koło Przyjaciół Biblioteki zaprezentowało "spotkanie"
	z Agnieszką Osiecką. Poetką była oczywiście  nasza koleżanka.
	Wywiad był przeplatany recytacją wierszy Agnieszki Osieckiej
	i najbardziej znanymi piosenkami,
	do których napisała ona teksty. Moim zdaniem to przedstawienie było ciekawe, sporo dowiedziałem się  o Agnieszce Osieckiej.
	Po przedstawieniu pani bibliotekarka nagrodziła dyplomami, książkami
	i słodkimi upominkami zwycięzców
	w konkursach czytelniczych
	i plastycznych zorganizowanych
	na podstawie książek czytanych
	w szkole w ramach całorocznej akcji "Czytamy w szkole".
	W czasie jej trwania klasy czwarte poznawały książkę "Duch starej kamienicy", klasy piąte różne części książki "Magiczne drzewo", a klasy szóste "Bubę".
	Przez cały rok szkolny biblioteka prowadziła akcję „Czytamy w szkole”.
	Poza nauczycielami bibliotekarzami zaangażowani w nią byli wychowawcy klas oraz członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki.
	To oni co dwa tygodnie czytali
	w klasach książki, zachęcając
	do sięgania po lekturę.
	Zerówki "spotykały się" z Franklinem, klasy I poznawały baśnie, klasy II słuchały o przygodach Scyzoryka, a klasy III "uczestniczyły" w życiu rodzinnym Zosi z ulicy Kociej.
	W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zorganizowała konkursy czytelnicze i plastyczne
	na podstawie książek przeczytanych
	w trakcie akcji.
	Klasy 0, I i V wykonywały ilustracje
	do książek, które im czytano.
	Klasy II, III, IV i VI brały udział
	w konkursach czytelniczych, podczas których trzeba było się wykazać znajomością treści słuchanych książek.
	Laureaci konkursów na apelu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.


	Nasze wywiady
	A co na to córka pani Sabiny?
	- Echo Szkoły: Oliwia, jesteś uczennicą szóstej klasy i często na korytarzach szkolnych spotykasz swoją mamę. Jakie są plusy i minusy codziennego przebywania mamy w szkole?
	W tym numerze poznacie lepiej  panią Sabinę Guzowską, która pracuje  u nas od tego roku szkolnego. Często można spotkać ją na przerwach, ponieważ…

	- Oliwia G.: Plusem jest to, że mam wszystko pod ręką.
	Mogę zwrócić się szybko do mamy, gdy źle się czuję i ona zwolni mnie z lekcji.
	Przeczytacie, to sami się dowiecie.
	Echo Szkoły: Dzień dobry, czy Pani mogłaby udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań?

	Mogę poprosić o pieniądze, gdy zapomniałam przynieść
	na składki klasowe...
	Pani Sabina: Oczywiście.

	Mogę natychmiast otrzymać pomoc od mamy, gdy tylko tego potrzebuję... W sytuacjach awaryjnych mogę zawsze zwrócić się do niej.
	Echo Szkoły: Na czym polega Pani praca w naszej szkole?
	Pani Sabina: Pomoc nauczyciela, współpraca z nauczycielką/lem, udział w zajęciach, spacerach, wycieczkach… Przygotowanie pomocy wg. zleceń nauczyciela.

	A minusem jest to, że mama wymaga ode mnie więcej. Wie, jak się zachowuję w szkole, co mogę dodatkowo zrobić...  Mama wie wszystko szybciej np. o kartkówkach, zastępstwach. Po prostu wie o wszystkim,
	Echo Szkoły: Czy Pani praca jest trudna?
	Pani Sabina: Moja praca jest przyjemna, praca z dziećmi w oddziale przedszkolnym to coś niezwykłego i nieprzewidzianego, nigdy nie można spodziewać się takich samych dni.
	Echo Szkoły: Czy Pani lubi swoją pracę?

	co dotyczy mnie i mojej klasy.
	Pani Sabina: Tak.
	Echo Szkoły: Lubi Pani przebywać z uczniami?
	Pani Sabina: Tak, dzieci są fascynujące.
	Echo Szkoły: Czy Pani była uczennicą naszej szkoły?
	Pani Sabina: Tak.
	Echo Szkoły: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
	Pani Sabina: Plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne, jak  dla większości dzieci w podstawówce.
	Echo Szkoły: Czy niektórzy obecni nauczyciele uczyli Panią?
	Pani Sabina: Tak,  pan Han, pani Wasilewska, pani Sąsiadek
	oraz moja kochana pani Zosia Paradowska.
	Echo Szkoły: Jak Pani wspomina okres szkolny?
	Pani Sabina: Miło!
	Echo Szkoły: Jak Pani wiąże życie zawodowe z domowym?
	Pani Sabina: Dobrze.
	Echo Szkoły: Czy Pani ma dzieci?
	Pani Sabina: Dwie córeczki, uczą się w tej szkole.
	Echo Szkoły: Jak Pani córki zareagowały na wieść, że ich mama będzie pracowała w szkole, w której się uczą?
	Pani Sabina: Amelia radośnie, a Oliwia zadowolona i pełna obaw, że więcej będę wymagać i poświęcać więcej czasu niż w poprzedniej pracy.
	Echo Szkoły: Ma Pani zwierzęta?
	Pani Sabina: Tak
	Echo Szkoły: Jak wabią się Pani zwierzęta?
	Pani Sabina: Gwiazdeczka (chomik syryjski) oraz Cziko (psiak).
	Echo Szkoły: Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
	Pani Sabina: Mam wiele zainteresowań: moje hobby to kosmetyka, a relaks to joga, basen, rower, spacery.
	Echo Szkoły: Dziękujemy za poświęcony nam czas.
	Pani Sabina: Dziękuję.



	Spotkanie z poezją
	Konkursy, konkursy...
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
	Festiwal piosenki ,,Wesoła Nutka"
	,,Młodzież zapobiega pożarom"


	Dzień Ziemi
	Kochana Ziemio!
	Chciałabym widzieć Cię zawsze piękną
	i czystą. To od nas, ludzi zależy, jaka będziesz. Będziemy starać się dbać o Ciebie jak najlepiej. Ja segreguję śmieci, oszczędzam wodę, sadzę drzewa, krzewy oraz kwiaty. W zimie dokarmiam zwierzęta
	i ptaki. Wiosną razem z tatusiem zawieszam budki lęgowe i poidła na wodę dla ptaków
	i motyli. Abyś była kolorowa sadzę kwiaty, wokół których latają pszczoły i trzmiele.  Jestem bardzo szczęśliwa, że obdarzasz mnie swym pięknem.

	Odpowiedzi do zadań "Rusz głową"
	z poprzedniego numeru

	Szkolne akcje
	pomocy
	Pomoc zwierzakom
	Co roku w naszej szkole organizowana jest zbiórka karmy i koców dla zwierząt żyjących w schronisku w Węgrowie, mająca na celu pomoc bezdomnym psom  i kociakom.
	Tym razem ta akcja trwała od 1 do 17 marca. Uczniowie  naszej szkoły  chętnie brali udział w niej świadomi tego, że w ten sposób pomagają zwierzakom.
	W zbiórce szczególnie wyróżniła się klasa Vb, która zebrała ponad 100kg karmy i IVb, która uzbierała 89,080kg.  W całej szkole ku zdziwieniu wszystkich zebraliśmy 408,135kg karmy.
	Dnia 11 kwietnia uczniowie klasy Vb zabrali zgromadzoną  karmę i zawieźli do schroniska.

	Zbieramy nakrętki
	W naszej szkole od początku roku szkolnego
	do końca kwietnia zbierane są plastikowe nakrętki, dzięki którym chore dzieci mogą zacząć rehabilitację. Dzięki nim na przykład szpital może zakupić sprzęt do leczenia różnych chorób dzieci, ale także i dorosłych.
	Zbiórka baterii i makulatury
	Nasza szkoła zbiera nakrętki na rehabilitację Sebastiana Sliwińskiego.
	Większość uczniów z naszej szkoły bierze udział w tej akcji charytatywnej. Chodzi o to, aby przynieść nakrętki, które później można sprzedać i wysłać zarobione z tego pieniądze do szpitala. Dzięki takiej akcji, można pomóc bardzo dużej liczbie ludzi.
	Nie dość, że nakrętki zbierane są na szczytny cel, to jeszcze dzięki temu nie wyrzucamy ich, czyli nie zaśmiecamy środowiska.
	Moim zdaniem taka akcja jest bardzo dobrym pomysłem na zaangażowanie wielu osób
	do pomocy dzieciom i dorosłym, którzy są chorzy.
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