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Wiosna, wiosna...
  wreszcie  WIOSNA!

            Tylko 10 TYGODNI! 
 DOKŁADNIE TYLE DZIELI NAS  
OD WYMARZONYCH WAKACJI

                                WRESZCIE WIOSNA!!!
W numerze: Wielkanoc, wiosna, nasze sprawy- zapraszamy!

Nie martwcie się. Przed nami jeszcze długi weekend majowy,
Boże Ciało, Dzień Dziecka oraz wiele innych ważnych dni. 
Zobaczcie,co jeszcze czeka uczniów naszej szkoły w tym roku:
Dzień Bicia Rekordów -10 kwietnia, Dzień Ziemi-20 kwietnia,
Dzień Szalonych Fryzur-10 maja, Dzień Dobrych Uczynków-
19 maja, Wieczór Filmowy dla klas 7 w czerwcu, Piknik
Szkolny- 8 czerwca, Zawody Sportowe i oczywiście TALENT
SHOW! Do tego zielone szkoły, wycieczki- będzie się działo!
Czas do wakacji zleci nam teraz błyskawicznie.
Tymon Firaza i Kamil Szymański 4b

      PROGNOZA POGODY W ŁODZI
Po brzydkiej i długiej zimie nadeszły
radosne zmiany w  pogodzie. Przed nami
kolejne piękne dni.  Nadchodzący weekend
prawdopodobnie znów będzie ciepły i dość
słoneczny, możemy odświeżyć sprzęt
sportowy, wyciągnąć rowery i rolki-dzień
staje się coraz dłuższy, najlepsze przed
nami!
Marta Sokołowska i Hania Drobnik 4c
Na następnej stronie fotograficzna relacja-
pierwszy dzień wiosny w wydaniu klas 4 :)
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       PIOTRUŚ 
         KRÓLIK

     LUIS I OBCY

    REKO-     
   LEKCJE   
   WIELKO-   
   POSTNE

3.W niedzielę
palmową 
 do kościoła
przynosi 
 się palemki.

4.Śmigus
dyngus.

Maria Duczek,
Roksana
Marciniak 4c 

   TRADYCJE

1.W koszyczku
wielkanocnym
nie może
zabraknąć:
jajek,kiełbasy,
chleba,soli       
 i pieprzu.
2. Pisanki,
kraszanki-
udekorowane
jajka. 

 
     ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY

Rekolekcje to 
kilkudniowy
okres
poświęcony
odnowie
duchowej
poprzez
modlitwę
i spowiedź. 
W te dni
chodzimy 
do kościoła. 
Karolina,           
Nikola 4c

Fantastyczne przygody Piotrusia
Królika. Złośliwy, niepokorny,     
ciekawski Piotruś Królik to postać
wyjątkowa. W komedii „Piotruś
Królik” wojna tytułowego bohatera 
z panem McGregorem, przechodzi
na zupełnie nowy poziom – być
może najwyższy 
 z możliwych. Walka toczy się,
oczywiście,     
o kontrolę nad ogrodem pana
McGregora oraz o serce
zakochanej w zwierzętach
sąsiadki. 
Ola Jerzak 
i Anna Bioch 4c

12-letni Luis czuje się samotny. 
 Nie ma przyjaciół,  a jego ojciec
noce spędza przy teleskopie,
szukając życia w kosmosie. Na
domiar złego,dyrektor ze szkoły
Luisa chce wysłać chłopca do
internatu. Sprawy komplikują się
bardziej, gdy na podwórku Luisa
rozbija się UFO.Próbując pomóc
ufoludkom w powrocie na planetę,
Luis sam nabiera ochoty na wielką
kosmiczną podróż. 

Ola Jerzak
i Ania Bioch 4c
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Wyjście na mecz  
      WIDZEWA

         :)

         
         HUMOR

Przychodzi
Jasiu do domu
ze szkoły         
 i krzyczy:
- Mamo, dzisiaj
zrobiłem dobry
uczynek.
- No to mów.
- Koledzy
podłożyli

pineskę         
 na krześle
nauczyciela.
Już miał siadać
kiedy
ja odsunąłem
krzesło...
Maria                 
i Roksana 4c

Nad stawem
rozsiada się
wędkarz i usiłuje
coś złowić. Mija
godzina, dwie,
trzy, a tu nic!
Naraz nad wodą
staje
dwunastolatek,
zarzuca wędkę i
wyciąga rybę za

rybą. Wściekły
coraz bardziej
wędkarz nie
wytrzymuje       
i woła: A lekcje,
smarkaczu, już
odrobiłeś?!
Maria Duczek   
i Roksana
Marciniak 4c

Wiewiórka - gryzoń z rodziny wiewiórkowatych. Pożywienie wiewiórki
pospolitej stanowią nasiona w tym z szyszek, bukwi, żołędzie i orzechy.
Wiewiórka pospolita zamieszkuje dziuple, które utyka porostami 
i mchami, lub gniazda ptaków, dobudowując zadaszenie lub sama buduje
gniazda z gałęzi. Występuje w Polsce, Europie i Azji na terenach leśnych. 
Ola Jerzak i Ania Bioch - klasa 4c

                    
                      ZWIERZĘTA 
                         WIOSNĄ

14 kwietnia 4b 
 i 7b wraz z p.K.
Bociągą  
i J. Ścieśko
spotkają się 
na stadionie, 
na meczu
Widzew Łódź-
Legia II.
Tymon i Kamil
klasa 4b 
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