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     Najbliższa na
świecie jest mi mama

          Na majówkę, na majówkę...

                   

                        Maj
    W maju jest, jak w raju.
    Kwitną kwiaty, świeci słońce,
    biegają zające po łące.
    Ptaki śpiewają wesoło,
    wszystko zieleni się wkoło.
    Maj to najpiękniejszy miesiąc wiosny,
    jest kolorowy i radosny.
                                Piotr Józefczyk

    Moja mama jest najpiękniejsza na świecie
    i ciągle maluje się w toalecie.
    Choć ja i mój tata mówimy do niej, 
    to ona - nie, ja maluję się!                 Sandra Ciećwierz
         
             Moja mama jest wesoła
             taka, jakby strzeliła gola!
             Rozwali burzę, rozwali deszcz
             i zawsze ze mną jest!               Amila Amarasekara

   Pamiętajcie o święcie mam!
   Zadbajcie o to, aby 26 maja był
   dla Nich dniem wyjątkowym!
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   Po co ten
sprawdzian?

Anastazja Mordzińska

   Anastazja Mordzińska wzięła
udział w castingu "Monster High",
który odbył się 1 marca w Galerii
Wisła. Zaśpiewała piosenkę
"Jesteśmy Monster high" i
zatańczyła swój własny układ.
    W castingu wzięło udział
siedemdziesięcioro czworo dzieci.
"Wygrana bardzo mnie zaskoczyła,
ponieważ były dziewczyny, które
śpiewały lepiej ode mnie", zdradziła
nam. 
    Wraz z innymi laureatkami
wyjeżdża do Bydgoszczy
nagrywać teledysk, którego
premiera odbędzie się w czerwcu.

  Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
pisali uczniowie 10 kwietnia. We wszystkich
klasach trudniejsza okazała się matematyka.

"To łatwizna" -
powiedział
Kamil oddając
sprawdzian.
Godzinę pisały
dzieci
sprawdzian z
edukacji
polonistycznej  
i po przerwie
godzinny
sprawdzian z
edukacji
matematycznej.

20 maja będą
mieli szansę
popisać się
swoją wiedzą
trzecioklasiści
najlepsi z
matematyki. Z
każdej klasy
dziesięć
wybranych
osób napisze
sprawdzian
OBUT. 

.

Sprawdzian
kompetencji 
kończy
pierwszy etap
edukacji. Jest
źródłem wie -
dzy o tym, które
umiejętności
uczniowie już
opanowali, a
nad którymi
warto jeszcze
popracować. 

.

.

      
       Poszła dla zabawy i wygrała

.

.

.

.
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              Wiosna kolorowa i pomysłowa
  
         Pomysły dzieci to nie tylko upiększanie klas, to także dobre uczynki dla innych.

Dzieci z naszej
szkoły
przystąpiły
do akcji
"Święconka"
organizowanej
przez Caritas
Diecezji Płockiej
przygotowując
kartki dla ludzi
bezdomnych 
i samotnych.
Na zdjęciu po
lewej tylko
niektóre z nich.

.

Uwielbiamy malować wiosnę. Chętnie bierzemy udział
w różnych konkursach. Nasze prace są kolorowe i
pełne radości. 
  Święta Wielkanocne były także dobrą okazją do
tworzenia fantastycznych prac! Wystawę
świątecznych ozdób można było oglądać w bibliotece
szkolnej (patrz obok). 
  Poza tym w każdej klasie były świąteczne dekoracje
stworzone przez dzieci. Prawdziwe dzieła sztuki!
Takie, jak na obrazku w prawym górny rogu. Zrobiła je
klasa I c. Patrzcie i podziwiajcie.

.

Magdalena Gosa

.

.

obok - Jędrzej Łabarzewski
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   Mikołaj Andrzejewski
   Aleksandra Cendrowska
   Kinga Ciećwierz
   Sandra Ciećwierz
   Witold Dudek
   Piotr Józefczyk
   Oliwia Maciejewska
   Piotr Malinowski
   Julia Marciniak
   Kinga Nadwadowska
   Szymon Perlikowski
   Alesandra Rytczak
   Alicja Siecińska
   Julia Smulewicz
   Konrad Stachowicz
   Kinga Zarębowska
   Oliwia Zmudczyńska

Opiekun: Bożena Bońkowska

                     
       Jeżeli się spóźnisz, przeproś!
Można się spóźnić nie z własnej winy, np. autobus stał
w korku, spotkaliśmy kogoś, kto potrzebował nagłej
pomocy. Nawet wtedy należy spóźnienie grzecznie
wyjaśnić i przeprosić. Ale kiedy spóźniamy się z
własnej winy, trzeba nie tylko przeprosić, ale także
poprawić swoje postępowanie. Można także
podziękować drugiej osobie, że mimo naszego
spóźnienia, zechciała na nas poczekać.

      Kiedy ktoś mówi, słuchaj cierpliwie
Nie należy przerywać, kiedy ktoś mówi. Jeżeli chcemy
wtrącić kilka słów, można zaznaczyć, np. przez
podniesienie ręki. Jeżeli nie zgadzamy się z
rozmówcą, trzeba to powiedzieć, używając
kulturalnych słów. Nie krzyczymy i nie obrażamy
nikogo. W przeciwnym razie coraz mniej ludzi będzie
miało ochotę z nami rozmawiać.

                Savoir - vivre
   czyli dobre maniery, bon-ton

Proponowane lektury

autor: Mikołaj Andrzejewski

             
               Moje hobby

    Są tacy, co plotą i plotą, ale nie
bez sensu, tylko z kolorowych
żyłek. Powstają prawdziwe
cudeńka, takie maleńkie,
precyzyjne. Ile sprawności i
cierpliwości potrzeba, żeby
stworzyć taką plecionkę? Można
skorzystać z propozycji zawartych
w książkach, albo podpatrzeć
koleżankę, która już potrafi
wyplatać.
    Inni oglądają bajki, ale nie tylko
dla samego patrzenia. Potem
próbują rysować bohaterów
kreskówek. Oto postać, która
pochodzi z bajki "Code Lyoko",
nazywa się Urlich. Tym razem
spróbuj go pokolorować, a
następnym spróbuj sam
narysować. Zobaczysz, jakie to
przyjemne.

.

.


	Na majówkę, na majówkę...
	Poszła dla zabawy i wygrała

	Wiosna kolorowa i pomysłowa
	Pomysły dzieci to nie tylko upiększanie klas, to także dobre uczynki dla innych.
	Savoir - vivre
	czyli dobre maniery, bon-ton


