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Walentynkowe pozdrowienia 
dla Czytelników

Czy walentynki
są tylko dla
zakochanych?
Ależ nie! W tym
dniu możemy
przesyłać
pozdrowienia 
i wyrazy
życzliwości
wszystkim
bliskim, ale nie
tylko. Jeśli
dobrze myślimy
o innych i
dobrze im
życzymy, to
naprawdę
jesteśmy
ludźmi.

Dla naszych
Czytelników wyrazy
życzliwości oraz
życzenia, aby
spełniały się Wasze
marzenia, abyście
mieli jak najwięcej
dobrych znajomości
wśród koleżanek i
kolegów.
Prawdziwej
przyjaźni i chęci
poznawania piękna
naszego świata
                 przesyła
                Redakcja

Nareszcie ferie!
W tym roku najdłużej ze wszys-
tkich oczekiwaliśmy na zasłu-
żony odpoczynek. Ale wreszcie
są wymarzone ferie. Na kolej-
nych stronach przeczytacie,
jakie atrakcje przygotowali dla
was dorośli. Koniecznie skorzy-
stajcie, nie siedźcie w domu! Wspaniała zima

Pozdrowienia dla wszystkich

S.G.

S.G.
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           TURNIEJ HISTORYCZNY KLAS IV

LEGENDY POLSKIE

Historia to świadek dziejów,
źródło prawdy, życia i pamięci,

We wtorek 6
lutego w
naszej
szkole odbył
się już IX
Międzyklaso-
wy Turniej
Historyczny
dla klas IV –
Legendy
polskie z
udziałem
rodziców i
opiekunów
uczniów.
Konkurs
składał się 
z trzech
części.

W pierwszej uczniowie
poszczególnych klas przedstawili
własne interpretacje polskich
legend, w tym Legendę o Kraku 
i wawelskim smoku, Legendę 
o Lechu, Czechu i Rusie, Legendę
o Wandzie i Legendę o Popielu.
W części drugiej trójki uczniów 
z każdej klasy odpowiadały na
pytania przygotowane przez pana
Mariusza Frankowskiego,
nauczyciela historii i
społeczeństwa. W czasie trwania
konkursu do rywalizacji zostali
zaangażowani również rodzice,
którzy w trzeciej części
odpowiadając poprawnie na pytania
związane z legendarnymi
początkami państwa polskiego i
historią Wielkopolski mogli również
zdobyć punkty dla swoich dzieci.

Legenda o smoku wawelskim

Legenda o Popielu

Uśmiechnij się!

Na lekcji
angielskiego:
- Zosiu, jak
powiesz
"księżniczka"?
- Princessa.
- A książę?
- Prince polo!

- Jasiu,
dlaczego
zjadałeś ciastko
Kasi?
- Bo ja nie
wierzę w prze-
znaczenie!

- Mamo, ty mnie
nie słuchasz! 
- Ależ tak.
- Nieprawda,
gdybyś
słuchała, już
dawno byś się
zdenerwowała. 

M. F.

M.F.
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Poddani Wandy postanowili upamiętnić jej
bohaterski czyn i usypali pod Krakowem
kopiec, który nazwali jej imieniem.

...mistrzynią życia, piastunką prze-
szłości i zwiastunką przyszłości.

Legenda o Wandzie

Legenda o Lechu,Czechu i Rusie

c.d. ze str. 2

Po podsumowaniu wszystkich
części konkursu zwycięzcą
okazała się klasa IV a, która na 111
punktów możliwych do zdobycia
uzyskała ich aż 96. Drugie miejsce
zgarnęła klasa 
IV d, trzecie IV c, 
a czwarte IV b. Wszystkie dzieci
biorące udział w turnieju otrzymały
oceny celujące z historii, ponieważ
tak naprawdę ważniejsza była tutaj
zabawa i nauka przez zabawę, 
niż rywalizacja. 
Rzeczywiście, wszyscy świetnie
się bawili, a rodzice mieli okazję nie
tylko podziwiać swoje pociechy, ale
także powtórzyć historię.

Organizator
turnieju
wyszedł z
założenia, że
najlepiej
uczy się
przez
działanie.
Uczniowie na
pewno długo
będą
pamiętać
legendarne
historie
początków
państwa
polskiego.

Uśmiechnij się!

Katechetka do
Jasia:
- Powiedz,
Jasiu, kto
wszystko widzi,
słyszy i
wszystko wie?
- Oczywiście,
nasza sąsiadka!

Na przystanku
autobusowym:
- Lubi pan
lizaki? - pyta
Jaś starszego
pana.
- Nie.
- To proszę mi
na chwilę
potrzymać tego
lizaka. Muszę
zawiązać
sznurowadła.

Wybrała Nikola

M.F.

M.F.
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Plakat RCK Udanych ferii
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Poezja Szymona Pawlaczyka

Gościliśmy przedszkolaków  Rdakcja numeru

MIŁOŚĆ

Miłość... co to za uczucie?
Potrafi złamać serce
młodemu i staremu,
a potem odejść, uciec.

Zastanawiasz się dlaczego,
to ten jeden, to ta jedyna.
Co mnie ciągnie do niej, niego,
intelekt, serce czy słodka mina.

Czasem jest to na zawsze,
nieraz na chwilkę tylko.
Choć motyle w brzuchu fruwają,
to jednak była pomyłka.

Lecz warto kochać,
i być kochanym.
Lepiej iść przez życie z kimś,
niż zostać całkiem samym.

STAROŚĆ

Jestem tak stary,
że Mojżeszowi pięć drachm wiszę.
Tak stary, że niegdyś 
poznałem Zawiszę.

O starości piszę,
lecz miłe życie wiodę.
Nieraz przeżyłem okropną
na biegunie pogodę.

Pamiętam czasy Greków i Apostołów.
Widziałem świętego Piotra połów.
Młodość odeszła zbyt szybko...

Została historia moja.
Dlaczego trzeba być starym?
Czyja to wola?

Redaktor naczelna:
Stanisława Grelowska

Zastępca:
Szymon Pawlaczyk

Dziennikarze:
Nikola Bielawska
Karina Zawada
Franciszek Nowak
Anna Traczyk
Szymon Pawlaczyk

Dzieci dzieciom

8 lutego w auli naszej szkoły
gościły dzieci z zaprzyjaźnionych
przedszkoli. Sala była pełna po
brzegi. Mali aktorzy pięknie
przygotowali scenografię i
rekwizyty, ale przede wszystkim
ujęli publiczność grą sceniczną. 
W antraktach występował szkolny
Zespół Wokalny "Tęcza", który
umilał młodym widzom czas
przerwy. Było to bardzo udane
spotkanie integracyjne dla szkoły 
i przedszkolaków.

.
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