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         Śmigus-dyngus i inne tradycje wielkanocne

* Szukanie zajączka
* Toczenie jajek, kto dalej?
* Zbijanie pisanek

        Czy znasz 
     takie zabawy?

.

           Tradycje wielkanocne
- Sprzątanie i dekorowanie domu
- Niedziela Palmowa - tydzień przed Wielkanocą
- Malowanie jaj, pieczenie bab, mazurków
- Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę
- Śniadanie wielkanocne; na stole: żur, jajka, szynka, biała   
  kiełbasa, sól. pieprz, chrzan, mazurki, baby
- Lany poniedziałek

      Przyszła do nas wiosna

21 marca to pierwszy dzień wiosny
kalendarzowej.

Wiosna astronomiczna zaczyna się w
momencie, gdy Słońce "przekracza"
równik. Ma to miejsce 20 lub 21 marca.

A może ktoś wie, kiedy zacznie się wiosna
za oknem?

.
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Walentynki w naszej szkole

Walentynki do święto
zakochanych i zaprzy-
jaźnionych. Z tej okazji
Samorząd Uczniowski
zorganizował Pocztę
Walentynkową. Do
specjalnej skrzyni wrzuca-
liśmy walentynki dla
naszych ulubieńców. Tego
dnia w szkole królował
kolor czerwony. Miłosne
kartki zostały dostarczone
do klas przez szkolnych
listonoszy, a dopełnieniem
walentynkowego
szaleństwa było wykonanie
zdjęć klasowych
w specjalnej
walentynkowej ramce.

14 lutego w bibliotece szkolnej na
uczniów czekało wiele atrakcji.
Można było rozwiązać krzyżówkę
walentynkową, zagrać w grę
logiczną "Serce", podarować
serduszko swojemu ulubionemu
bohaterowi literackiemu czy też
wziąć udział w "Randce w ciemno z
... książką" Dla uczniów
przygotowanych zostało ponad 60
tajemniczych pozycji, które można
było wypożyczyć. Książki były
opakowane w papier, ozdobione
serduszkami co spowodowało, że
każda z nich była niespodzianką,  a
uczniowie wypożyczali je w
ciemno. Książki rozpakowywali
dopiero w domu. Zabawa okazała
się strzałem w dziesiątkę. Każdy
uczeń, który wziął udział w
zabawach walentynkowych,
otrzymał słodką niespodziankę.

. .
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           DNI PATRONA SZKOŁY  19-22 lutego

.

..

Ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd 
- ostatni uścisk rąk.
                              Kto raz przyjaźni pozna moc
                              - nie będzie trwonić słów.
                              Przy innym ogniu, w inną noc
                              - do zobaczenia znów.  
Jak dobrze dziś pomyśleć, 
że nie braknie wzorców nam.
Co dobre wiem, jak słuchać Cię
świadectwo Druhu dam.
                                    Kto raz przyjaźni...
Połączmy wszyscy serca swe
dorosły, harcerz, zuch
i chlebem się podzielmy też
jak dzielił się nasz Druh.
                                     Kto raz przyjaźni...
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar
co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł
nieubłagany czas.        Kto raz przyjaźni...

Zwycięstwo i zdobycie GRAND PRIX
Krzysztof Gajewski - VIIs
I miejsce
Natalia Olewnik - IVa
Olga Jeziórska - Vb
Julia Lewandowska - VIb
II miejsce
Michalina Lachowicz - Va
Sylwia Dmochowska - VIs
Oliwia Koper - VIs
Roksana Wiśniewska - VIa
Zuzanna Lewandowska - VIIs
III miejsce
Natalia Lechmitz - IVc
Jakub Szczeciński - Vs
Julia Mikołajczyk - VIs
Wiktoria Staszewska - VIa
Wyróżnienia
Aleksandra Olszlegier - IVa
Nadia Wajmer - IVb
Kacper Kopacz - IVb
Piotr Sztul, Paulina Ruszczak - Vs

Tym razem w lutym, w szkole odbyły się
Dni naszego Patrona - Druha Wacława
Milke. Uroczystościom towarzyszyły
wystawa oraz audycja i konkursy
poświęcone życiu i działalności Patrona
naszej szkoły. Zmaganiom uczniów
towarzyszyły wielkie emocje. 

.

..
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          Wyrób palm w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Klasa IIIc i Ia uczestniczyła 13 marca w spotkaniu poświęconym zwyczajom i
obrzędom wielkanocnym, które połączone było z zajęciami praktycznymi. Dzieci
samodzielnie wykonały palmy, które zaniosą do kościoła w Niedzielę Palmową. Poza
tym oglądały ekspozycje wielkanocne w chałupach: różne sposoby ozdabiania jajek
oraz wygląd wielkanocnego stołu. 

. .

          Wielkie wiosenne malowanie
Zabawą malarską na boisku szkolnym
zaakcentowaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny. Wiosno przybywaj!

.

.

             Muzyczny konkurs świetlicowy 
"Śpiewające świetliczaki" odbył się 23 marca. Dzieci
miały za zadanie ułożyć tekst o świetlicy do znanej
piosenki i tę piosenkę w ciekawy sposób
zaprezentować.

klsa IIa

klasa IIId

. .

.

.

.

.
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Wiosna działa na nas kreatywnie. Pobudza nas do tworzenia.   
Dzieci zamienia w poetów, malarzy i piosenkarzy.

.

.

                     

                                   Domek
Na polu stał domek.
Dzwonek miał wesoły jak skowronek.
W tym domku mieszkały dzieci i robiły zabawki ze śmieci.
Recykling przeprowadzały - super pomysły powstawały.
Z tych pomysłów były lalki, kulki, pomponiki.
Zabawki skakały jak wielkanocne króliki. 
                                                                                Zosia Milewska, kl. IIIc

                                   Coś
Serce, to nie tylko organ, ale miłość do drugiego człowieka.
Uczucia, to coś niezwykłego, bez nich nie powiesz, że kogoś kochasz.
A kochać może każdy.
My jeszcze nie znamy miłości. 
Zawsze na to coś, kiedy nam smutno, znajdujemy lekarstwo.
                                                                              Amelka Kuzioła, kl. IIIc

                Rymowanki ortograficzne

Żółty żonkil rzekł do rzepaka:
"Żółty kolor dzisiaj wymiata"
                                                Ala Żaglewska, kl. IIIc

Żółte żonkile piękne są jak motyle.
Hipopotam jest istotą, która bardzo lubi błoto.
Piękna wiewiórka zwinna jest jak przepiórka.
                                               Alan Szymański, kl. IIIc

Już po raz drugi odbył się 22 marca konkurs piosenki
szkolnej. Uczestnicy solo prezentowali przygotowany
utwór. Wyników jeszcze nie znamy i z niecierpliwością
ich oczekujemy.

.

Portret Pani Wiosny - konkurs
szkolny

.

.

.

.

.
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To były wielkie emocje. 15 i 16 lutego reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły
uczestniczyła w Młodzieżowej Lidze Sportowej w unihokeju. Przez eliminacje nasze
dziewczęta przeszły jak burza. Szkołę Podstawową nr 11 pokonaliśmy wynikiem 3:0, a
SP 5 aż 6:0. W fazie pucharowej naszym przeciwnikiem była SP 12. Mecz zakończył się
bezbramkowym remisem. O zwycięstwie naszej szkoły zadecydowały dopiero rzuty
karne. Naszym kolejnym rywalem była drużyna SP 21. Chociaż na boisku mieliśmy
przewagę, ale długo nie potrafiliśmy zamienić jej na bramkę. Szala zwycięstwa
przechyliła się na naszą stronę dopiero w ostatniej sekundzie meczu, niemal równo z
gwizdkiem sędziego, Zuzia Lewandowska po brawurowej akcji wpakowała piłkę pod
poprzeczkę rywalek.Mimo protestów przeciwników, którzy usiłowali dowieść, że gol
padł po czasie, wynik został uznany. Naszym kolejnym rywalem była SP 3, z którą
wygraliśmy 3:1. Radości nie było końca: mamy złote medale i awans do zawodów
rejonowych. Jedziemy do Gostynina! 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

SPORTOWE EMOCJE

5s - Aleksandra Jankowska, Antonina Konarska, Paulina Ruszczak.
7s - Amelia Bielak, Zofia Jankowska, Zuzanna Lewandowska,
Anastazja Mordzińska, Amelia Tarka.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 46 03/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zadra Gag@dka

Jak zostać Mistrzem rymowania?

11 marca w naszej bibliotece odbył się Szkolny Konkurs na "Mistrza
Rymowania". Zadaniem uczestników było przygotowanie recytacji
wiersza oraz zaprezentowanie własnego utworu.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Lena Denst - VIb
II miejsce - Filip Barański - IIa
III miejsce - Zuzanna Kanigowska - Vs
Laureaci szkolnego konkursu - 15 marca wzięli udział w konkursie
międzyszkolnym organizowanym przez Bibliotekę dla dzieci
"Chotomek". Wszyscy uczniowie zaprezentowali się świetnie, a
wyróżnienia otrzymały Lena Denst i Zuzia Kanigowska :)

Młodość

Gdy zapytają nawet małe dziecię,
Co jest dla niego najważniejsze w
świecie?
My dzieci odpowiedź bez problemu
znamy.
Po pierwsze, chcemy przytulać się do
naszej kochanej mamy.
Po drugie, zdobywać świata chcemy
sekrety.
Po trzecie, pamiętajcie, w ogóle nie
potrzebujemy diety.
Po czwarte, chcemy być zawsze
beztroscy i młodzi.
A po piąte, wam dorosłym odrobina
szaleństwa też nie zaszkodzi!
Może wtedy moglibyśmy zatrzymać czas
na małą chwileczkę,
Usiąść w parku na zieloną ławeczkę,
I po prostu porozmawiać troszeczkę.
Bo to przecież jest najważniejsze w
świeci,
Odpowie każde nie tylko małe dziecię.

Lena Denst

Rozterki małej Fighterki

Poważny problem zrodził się w mojej
głowie,
chodzę i myślę i ciągle nie wiem, co z tym
zrobię?
Co tu kryć? Jestem nieco przygnębiona,
bo moja przyszłość nadal niewyjaśniona.
Moja siostra angielski studiuje,
mamusia meble maluje,
tata, poza mamą góry i bieganie kocha,
a ja ich wszystkich i ... Kamila Stocha!
Lecz to nie jest moim kłopotem,
ja wciąż nie wiem, co będzie potem?
Co wybrać, jak będę już dorosła?
Ach... ta historia mnie już przerosła !!!!
Bo jak dokonać trafnego wyboru,
jak obrać tę szczęśliwą z gwiazdozbioru,
która moim tylko jest przeznaczeniem,
moją gwiazdą, prawdziwym
natchnieniem?

Zuzanna Kanigowska
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VIs w poszukiwaniu skarbu i ... wiosny

21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny klasa 6s
wzięła udział w niezwykłych
(nie)wagarach. Żeby tradycji tego dnia stało się
zadość, uczniowie opuścili mury szkoły i
rozeszli się po mieście.

Książnica Płocka wraz z Urzędem Miasta, Gazetą
Wyborczą Płock i radiem RPL
zorganizowała wielką grę miejską. Pan Andrzej
Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka,
odczytał list, który skierował do płockiej młodzieży pan
Tomasz, czyli sam legendarny Pan
Samochodzik - bohater książek Zbigniewa
Nienackiego doskonale znany dorosłym,
którego dzięki wiosennej grze poznali także młodzi
czytelnicy.
W swym liście pan Tomasz zdradził, że wpadł na trop
zagadki związanej z naszym
miastem. Okazało się, że jest bliski odnalezienia
średniowiecznego rękopisu zagrabionego
z płockiej Biblioteki Seminaryjnej przez hitlerowców w
czasie II wojny światowej. Jak
zwykle potrzebuje pomocy młodych ludzi. Dlatego
zwraca się do uczniów z płockich szkół.
Pan Tomasz przygotował pełną zagadek i pułapek
trasę wiodącą przez najważniejsze
punkty Starego Miasta.

Musieliśmy wykazać się
zdolnościami detektywistycz-
nymi, umiejętnością dedukcji,
orientacją w terenie i
pomysłowością. Nie było łatwo!
Zmierzyliśmy się z zawiłościami
genealogicznymi płockich Piastów,
z pismem supełkowym kipu, z
zaszyfrowanymi w książkach
danymi bibliograficznymi, z
zagadką logiczną i z wieloma
innymi skomplikowanymi
zadaniami. I... świetnie sobie z tym
wszystkim poradziliśmy!
Walczyliśmy dzielnie i zdobyliśmy
aż 42 punkty.
Choć było bardzo zimno, dobrze
się bawiliśmy :)
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