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Listopad jest miesiącem
szczególnej pamięci o
naszych zmarłych bliskich.
Wzięliśmy udział w
ogólnopolskiej akcji MEN
,,Szkoła pamięta”, której
głównym celem było
uwrażliwienie młodych
ludzi na potrzebę
pielęgnowania pamięci o 
bohaterach związanych z
historią danego miejsca.
Zapaliliśmy znicze w
miejscu pamięci ważnym
dla naszego regionu - na
pomniku Szarych
Szeregów.
Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego wraz z
nauczycielami i panią
wicedyrektor Małgorzatą
Cis odwiedzili groby
zmarłych pracowników
naszej szkoły i zapalili
symboliczne znicze.

Wspólne wyjście na
cmentarz oraz zapalenie
zniczy to doskonała
okazja, żeby wyrazić
szacunek dla życia i
dokonań pracowników
naszej placówki, którzy już
odeszli. ,,Wieczny
odpoczynek racz im dać,
Panie,
a światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w
pokoju.
Amen''.
Dawid Dz.

PSP5

Szkoła pamięta

Z okazji Dnia Nauczyciela
wszystkim nauczycielom
składamy najserdeczniejsze
podziękowania za trud wkładany
w wychowanie i kształcenie
młodego pokolenia. Życzymy
satysfakcji z pracy, wiele
osiągnięć zawodowych, radości i 
sukcesów oraz pomyślności w
życiu osobistym. Niech Wasza
pasja oraz wiedza, spotykają się z
szacunkiem i uznaniem uczniów.
                    

                                                                      red.Milena S.
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„Tu wszędzie Polska” Poezja na biurku

Marzenia Jasia 

Już za oknem deszcz i słota,
Chłodny wiatr drzewami miota.
A na drzewach barwne liście,
Które świecą się złociście.
Jest już jesień!
Jest już jesień!
I rozkwita cały wrzesień.
Kasztany i żołędzie,
Grzybki też są wszędzie.
Ptaki się już denerwują,
Bo przymrozki się szykują.
I zmówiły się wieczorem,
Że odlecą jutro z gronem.
                                                   Kacper R.

Złote, żółte i czerwone
liście z drzew spadają
i jesienny obraz układają.
Złotem świecą drzewa,
dni szybko mijają,
a noce długo upływają.
Już zwierzęta się chowają,
bo zimę przeczuwają.
                                                     Julia k.

Na biurku leżały mazak, pióro i ołówek.
Wzajemnie się oskarżały, kto lepiej napisze
nagłówek. Mazak mnie jest widać z daleka.
Pióro ja znam kaligrafię. Ołówek jakby na to
czekał, a ja wszystko potrafię. Umiem pisać
ładnie. Mogę również rysować, robię wszystko
dokładnie i potrafię się do pasować. Dogadały
się przybory, razem zrobią ten nagłówek. Do
pisania każdy skory, cieszy się z teko ołówek. 
Jakub J.

Jasio siedzi na murawie i poważnie myśli sobie. Dobrze mi jest na tej
trawie. Może coś fajnego zrobię. Każde dziecko by chciało aby wakacje
dłuższe były, bo tego czasu wolnego zbyt mało by do nauki wróciły siły.
Wystarczy przedłużyć wakacje chociaż o miesiąc, dwa. Nieważne, kto ma
racje. Ważne komu to radość da.
Dawid Dz. 

Int.

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.
Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.
Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.
Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.
Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.
Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!
T.Kubiak

.
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Emily Rodda „Dwie strony czasu”

Książka opowiada historię rodziny myszek – pana Malutkiego i pani
Malutkiej oraz ich trzynaściorga dzieci, które za wszelką cenę chcą
przywrócić dawną świetność swojego mieszkanka, a w pewnym
momencie tracą nawet dach nad głową i muszą w ekspresowym
tempie znaleźć nowe lokum. Na początku mieszkają w podziwianym
przez wszystkich domku dla lalek. W domku było kilka pokoi,
kuchnia, salon, a nawet dwie łazienki z bieżącą wodą. Myszki miały
tam naprawdę wspaniałe warunki do życia. Nic więc dziwnego, że
korzystając z dobrodziejstw, jakie oferował im domek, dbały o niego.
Cała rodzina wstawała bardzo wcześnie rano i sprzątała dom. Trzeba
było polerować srebra, trzepać dywany i ogarniać codzienny
bałagan. Myszki dbały o dom znakomicie, dostrzegali to zwiedzający
pałac. „Mówili, że to najlepiej utrzymany domek dla lalek,
najpiękniejszy, jaki w życiu widzieli. Wielu z nich uwieczniało go na
zdjęciach”. Pewnie myszy dalej wiodłyby spokojne życie w swoim
domku, gdyby nie remont, który rozpoczął się w pałacu.
Odmalowano wszystkie ściany, odnowiono meble. Pałac piękniał z
każdym dniem, a kiedy remont był już prawie zakończony, ktoś
spojrzał na domek dla lalek i stwierdził, że zupełnie nie pasuje do
obecnego wyglądu całego budynku. Małe myszki same postanowiły
odnowić swój dom, ale zupełnie im się to nie udało.

Michael Bond
„Bajka o mysiej rodzinie”

Główny bohater książki to Patrick, który ma siostrę i młodszego
braciszka. Nie są zamożni, więc rodzice liczą każdy wydany grosz.
Chłopiec marzy o komputerze, ale wie, że rodziców nie stać na taki
zakup. Chodzi więc codziennie do sklepu z komputerami. Czasami
siada przy jednym z nich i gra. Pewnego razu na ekranie zobaczył
zaproszenie do gry zgubione-znalezione. Od tej pory Patrick
przeżywa różne niesamowite przygody. Dociera do Bariery czyli
świata równorzędnego do naszego. Przez szpary widzi rzeczy
zagubione przez ludzi z jego strony. Odkrywa, że oprócz wygranej
dla niego liczy się również Estella, ich opiekunka. Zrozumiał, że
warto pomagać innym i to może również sprawiać przyjemność.
Wygrane nagrody rozdał rodzinie. Wiedział już, że najważniejszy jest
dla niego dom rodzinny.
Książka jest pouczająca. Pokazuje, że warto mieć komputer, ale
nigdy nie zastąpi on najbliższych i przyjaciół, którzy są prawdziwi.
Realny świat jest jednak najfajniejszy.
                                                                                              Dawid Dz.

 Rodzina Malutkich straciła dom, który tak bardzo kochała i o który
tak bardzo się troszczyła. Myszki nie miały czasu do namysłu,
zbliżała się zima i musiały jak najszybciej znaleźć jakiś kąt. I tak
trafiły do szopy stojącej w pałacowym ogrodzie. Nie była tak
piękna, jak domek dla lalek, ale myszy mogły czuć się w niej
bezpiecznie. I kiedy już myślały, że przyjdzie im resztę życia spędzić
w szopie stało się coś, czego się nie spodziewały… Domek wrócił
do pałacu. Ale czy nadal będzie w nim miejsce dla mysiej rodziny?
  Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o przygodach myszek,
zachęcam do przeczytania książki.
                                                                                              Milena S.

Akcja rozgrywa się w okolicach Jeziora Szurpilskiego. Bohaterami są Ewa
i Wojtek, którzy przyjechali na wakacje do stadniny pana Kazia. Dzieci
spotyka dziwna przygoda związana z legendą o tym miejscu. Wszystko
zaczyna się, gdy ujrzały dwa duże głazy przypominające ludzi. Były
zaskoczone, kiedy nagle przeniosły się ze swoich czasów do świata
baśni. Wszystko było bardzo realne i wyglądało na prawdziwe. Okazało
się, że ludzie z tamtych czasów niewiele różnili się od współczesnych,
jedni byli dobrzy, inni bezmyślni.
Odkrycie tajemnicy jeziora zajęło dzieciom sporą część wakacji. Ewa i
Wojtek zrozumieli, że czasu nie można cofnąć i lepiej zostawić wszystko
tak jak jest. Na siłę lepiej niczego nie zmieniać, bo może to przynieść
więcej złego niż dobrego. Pobyt w tym miejscu miał jeszcze jedną ważną
zaletę, nauczyły się świetnie jeździć na koniach.
Książka jest naprawdę fajna. Akcja rozgrywa się szybko. Aby dowiedzieć
się więcej o przygodach Ewy i Wojtka trzeba przeczytać. Dawid Dz.

Int. .
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Święto biblioteki szkolnej

Zawody powiatowe w sztafetowych
biegach  przełajowych

Dnia 03.10.2019 r. na „Słonecznej Polanie” odbyły się Zawody
Powiatowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców.
Bardzo dobrze wypadli chłopcy z klas V-VI, którzy zdobyli pierwsze
miejsce. Awansowali do Zawodów Rejonowych. W kategorii klas VII-VIII
chłopcy zajęli 5 miejsce. Dziewczęta z klas VII-VIII oraz V-VI zajęły dwa
razy III miejsce.
Życzymy powodzenia w Rejonie!
                                                                                             Milena S.

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto,
ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego. Tradycja święta ma już 20 lat. Celem akcji jest promocja
biblioteki szkolnej, jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury
czytelniczej, integracja środowiska szkolnego. Z tej okazji uczniowie klas 0-
3 brali udział w konkursie plastycznym „Kocham baśnie” i „Laurka z
życzeniami dla biblioteki”. Dla uczczenia święta biblioteka zapraszała także
uczniów, w dn. 21-25.10.2019 r., do udziału w „Zagadkowym tygodniu”.
Podczas przerwy obiadowej zwolennicy łamigłówek spotykali się w czytelni i
wytężali głowy, by zdobyć jak najwięcej słodkich punktów. Wszystkie dzieci
w nagrodę za udział zjadły słodkie punkty, a najlepsi zgadujący otrzymali
drobne nagrody książkowe. Zabawa podobała się uczestnikom, którzy już
dopytują, kiedy znowu będą zagadki. Również w ramach „Zagadkowego
tygodnia” chętni uczniowie odbierali przez cały tydzień zadania do
rozwiązania w domu. Wśród nich były teksty zawierające tytuły książek,
które należało odszukać, wykreślanki, krzyżówki, rebusy. Ta forma promocji
biblioteki także cieszyła się zainteresowaniem. Za udział w zabawie i
wykonanie siedmiu zadań przewidziano drobne nagrody.
A.Sz

.
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