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Przygotowania do Pikniku
Rodzinnego obiecywały, że
będzie to wspaniały dzień!

       Klasy I-III 
zebrały 3802 złote

.

              
           Piknik Rodzinny w "szóstce" po raz szósty

Tak też było. Od godziny 9.00 ruszyły kolorowe stoiska z pracami
dzieci, ciastkami i różnymi przekąskami. Na scenie rozgrywał się
finał konkursu „Mam talent”, czyli występy najbardziej
utalentowanych uczniów. Każde dziecko mogło sprawdzić się w
konkurencjach sportowych i w skokach na trampolinie.
Rozegrano  mecze w siatkówkę pomiędzy rodzicami i
nauczycielami oraz nauczycielami i absolwentami. Nie zabrakło
kiermaszu książek. Była też okazja do zjedzenia grochówki i
lodów. A ten piękny dzień udał się dlatego, że wszyscy, a więc
rodzice z dziećmi i nauczyciele, byli gospodarzami uroczystości.
[cd.na s.4]

Młodsze klasy na stoiskach prezentowały
głównie swoje prace, ale także:
* zwierzęta z płockiego zoo
* loterię fantową z główną nagrodą:
ogromną maskotką różowej pantery
* mini ogródki w słoikach, doniczki z
ziołami, syropy, herbatki
* rzuty do celu "traf w setkę"
* tort i ciasta
ale również
* przejazd rowerem typu chopper
* masaż relaksacyjny
* zdjęcia na fotościance

.
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          Stop 
zwolnieniom z wf

         Konkurs plastyczny

„ Czas na czytanie - projekt okładki
ulubionej książki”
W dniu 23.04.2016r. odbyło się w
Bibliotece dla Dzieci „ Chotomek”
rozstrzygnięcie konkursu
międzyszkolnego.

Współorganizatorem konkursu była
nasza szkoła.
Na konkurs wpłynęło 316 prac z
ośmiu szkół podstawowych.  Z
naszej szkoły zostało
nagrodzonych 14 uczniów.
Laureaci konkursu wzięli również
udział w spotkaniu autorskim z
Renatą Piątkowską - autorką
książek dla dzieci. Mogli zakupić jej
książkę i zdobyć autograf pisarki.
Na terenie naszej szkoły, na
korytarzu przed salą gimnastyczną
można obejrzeć wystawę z
nagrodzonymi pracami.

Laureaci konkursu:
I miejsce-  Pola Kalinowska I A
  Aleksandra Chrustowska III B
II miejsce- Karol Karpiński II D
  Oliwia Nowakowska IIB
III miejsce- Kamil Kowalski II 

Wyróżnienia:
Natalia Chojnacka IIC
Mateusz Kaczmarek ID
Paulina Lewandowska IID
Alicja Rycharska IIC
Bartosz Mielczarek IID
Wiktoria Czajkowska/ 
Piotr Sztul IIIC
Michalina Lachowicz IIIC

W ramach akcji 
„Stop zwolnieniom z wf-u” 
23 kwietnia i 1 czerwca w naszej
szkole zajęcia prowadził Piotr
Kuś z Płockiej Akademii Karate
Tradycyjnego. 
Pan Piotr w tej dziedzinie sportu
jest Mistrzem Europy z 2011
roku.

.

.

.
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              Dzień Flagi w Książnicy Płockiej

.

W Książnicy Płockiej odbyły się 2 maja miejskie
obchody Święta Flagi. Na piknik z biało-czerwoną
poszli też uczniowie naszej szkoły. Zabrali ze sobą
mnóstwo białych i czerwonych baloników, które
wypuścili w niebo z życzeniami dla Polski. Wspólnie
recytowali wiersz "Kto ty jesteś?".
Brali też udział w różnych konkursach, np. bieg w
trzyosobowych drużynach ubranych w potrójne
spodnie, ściganie się na kilkuosobowych nartach  czy
też rozwiązanie krzyżówek.

. .

           
           Muzeum Regionalne w Płocku 
                "Poczta Telegraf Telefon"
to prywatne muzeum, którego właścicielem jest pan
Paweł Mieszkowicz (dziadek Krysi i Jaśka
Jaworskich, Helenki i Zosi Mieszkowicz). 

Olek Satroń: Oglądaliśmy różne eksponaty związane z
pocztą (stare telefony, wagi pocztowe, mundury i
bardzo stare listy). Właściciel muzeum opowiadał nam
o historii poczty. To muzeum jest własnością dziadka
naszej koleżanki z klasy.
Julia Michałowska: Byliśmy w muzeum telefonów i je
zwiedzaliśmy. Po muzeum oprowadzał nas dziadek
Krysi i było bardzo ciekawie. Pan nam dużo opowiadał
i dał pocztówki. Dotykaliśmy telefonów i niektóre dzieci
zadawały pytania.

. .

.

. .
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To zwierzyniec Krysi. Może Ty zrobisz swój?
.
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Fiolecik
Fiolet mieszka w krokusiku.
Fiolet pięknie pachnie bzem.
Szumi lasem pełnym wrzosu.
Jest błękitno-czerwonym snem. 
                                     Maja Burżacka 1c

Pomarańczowy
Szczypta żółtego, kapka czerwonego,
powstaje nam mieszanka pomarańczowego.
Pomarańczowa marchewka chrupiąca,
to przysmak nie tylko zająca.
Chętnie ją zjadamy, po niej dużo siły mamy. 
                                    Martyna Strzałkowska 1c

Złoty
Bogactwem się mieni.
Marzą o nim bogaci i biedni.
Trzeba jednak mieć w pamięci,
że nie wszystko złoto, co się świeci. 
                                      Natalia Myczka 1c
   

Fioletowy i różowy
Fioletowy kolor śliwkowy,
winogronowy lub wrzosowy.
Bratki, fiołki, krokusy i inne kwiatki z babcinej rabatki.
Różowy, słodki jak malinki,
lubią go wszystkie dziewczynki. 
                                      Julia Gzowska 1c
Różowy
Na górze róże, na dole bez.
Wszystko w różowym kolorze jest.
Różowy flaming, różowe świnki.
Ten kolor lubią  wszystkie dziewczynki. 
                                       Basia Orłowska 1c

Biały
Różne są kolory,  wiecie.
Czarny, różowy, szary...
My mamy temat o kolorze białym.
Białe mleko, biały śnieg.
Dużo można mówić o kolorze białym.
Ja powiem tylko tyle – Biały jest wspaniały. 
                                       Ala Żaglewska 1c

                         Nasza twórczość
            tym razem inspirowana barwami

Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy

W dniu 3 czerwca dzieci z naszej szkoły uczestniczyły
w występie  Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy” z
Ukrainy. Ukraińską grupę taneczną tworzą
wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka z
miejscowości Kiwercy na Wołyniu. Godzinny program
obejmuje 20 układów tanecznych: tańce ludowe, balet
klasyczny, tańce współczesne, towarzyskie. Kolorowy
i atrakcyjny program bardzo nam się podobał.  

.

..

.

..
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Stopka redakcyjna
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Adrian Gorsiak
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska

Już wkrótce wakacje!

Naszym czytelnikom życzymy
bezpiecznych i słonecznych
wakacji, interesujących podróży,
niezapomnianych wrażeń,
uśmiechu na co dzień 
oraz szczęśliwego powrotu do
szkoły.

Piknik Rodzinny c.d.
"Można tu przyjemnie spędzić czas z dzieckiem, ale to też dobra okazja, żeby poznali i
zintegrowali się rodzice", powiedziała pani Magda.

. .

. .

  
               Rymowanka
Matmy nie trawię,
muzyką się dławię
angielski jest nudny
a dzwonek przecudny!
                             Ola Dolna 

Przemek opowiada dowcipy

1. Co je miś Puchatek na kolację?
2. Dlaczego ściany nie toczą ze
sobą wojen?
3. Dlaczego beton jest bezrobotny?
4. O co chodzi z Japonią?

Odpowiedzi:
1. dobra noc
2. bo jest między nimi  pokój
3. bo go wylali
4. Ja po nią pojadę.

. .

. .
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