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Wielkanoc tuż, tuż...

Krzyczy Zajączek do pisanek,
Gdzie się podział nasz
Baranek?

Chodźmy szybko moi mili
i nie traćmy ani chwili,

Idą Święta kolorowe,
dziś stracimy dla nich głowę,

Pyszne baby i mazurki,
i jajeczka wiejskiej kurki,

żurek stoi już na stole,
więc siadajmy prędko w kole,

I Wielkanoc powitamy,
hurra, wolne teraz mamy!

Karolina Kałużna, 5e

Niech zajączek szczodry
będzie
  i z jajeczkiem do Was
przybędzie,
niech święconka smaczna
będzie,
a w dyngusa woda wszędzie.
Redakcja
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Segregując odpady,
chronisz przyrodę

DZIEŃ ZIEMI

Czy wiesz, że…
Każda tona makulatury oddanej do
recyklingu pozwala zaoszczędzić 13
drzew, 2,5 baryłki ropy, 4100 kw.
energii i 31 780 litrów wody. Każdy
oddany do recyklingu słoik to
zaoszczędzona ilość energii, którą
zużywa przeciętna żarówka w ciągu 4
godzin.

Zachęcamy do:
• używania w czasie zakupów trwałych toreb i
koszyków zamiast plastikowych reklamówek, 
• kupowania towarów w opakowaniach
zwrotnych lub nadających się do ponownego
przerobu,
• unikania wielokrotnego pakowania
zakupionych rzeczy,
•zgniatania odpadów wrzucanych do
domowego pojemnika.

.

Tematem przewodnim
tegorocznych obchodów
Dnia Ziemi jest
segregacja odpadów,
których z dnia na dzień
jest coraz więcej.
Postanowiliśmy
przyjrzeć się bliżej temu
problemowi i
przeprowadzić sondę,
której wyniki
prezentujemy obok. Jak
widać, nie jest źle, ale
zawsze może być lepiej.
Pamiętajcie o tym!!!
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SUKCESY!!!

CYNAMONOWE
PISANKI

Miło nam poinformować, że
laureatami konkursów
przedmiotowych zostali:
z historii uczeń klasy trzeciej
gimnazjum, Jędrzej Pacek oraz
z języka angielskiego uczeń
klasy ósmej, Markus Stobnicki.

W finale Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego
wystąpi zaś uczeń klasy
szóstej, Mikołaj Bubnowski!

Gratulujemy!

Zachęcamy do przeczytania fragmentów prac literackich o
przyjacielu i przyjaźni. Ich autorzy biorą udział w konkursie
zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski w ramach
programu Szkoły Promującej Zdrowie.
„Przyjaciel”
  Ala była pogodną i przez wszystkich lubianą dziewczynką. Kasi
wydawało się, że zna ją najlepiej, od dziecka mieszkały w jednym
bloku, chodziły do tej samej klasy. Były bardzo ze sobą
zaprzyjaźnione. Mogły godzinami przesiadywać na ich ulubionej
ławce i rozmawiać o problemach, wspólnych zainteresowaniach.

Wiktoria Kowala, 7c

Kim jesteś? 
Ty, o us ́miechu cenniejszym 
niż najdroższe diamenty, złoto. 
Kim jesteś?
Ty, kto ́ra zawsze wspiera mnie w chwilach wzlotów i upadków.
S ́miejesz się wraz ze mną ba ̨dz ́ ocierasz me łzy.

Julia Chabros, 8b

 "Ostatnia arystokratka"! Warto przeczytać!
Rodzina Kostków powraca z Ameryki do Czech, by
przejąć dawną siedzibę rodu – zamek Kostka. W
zamku zastają dotychczasowych pracowników:
kasztelana, ogrodnika oraz kucharkę. Jak nowi
właściciele poradzą sobie w nowej rzeczywistości?
Jak odnajdą się w rolach dotychczas
nieodgrywanych?

Każde święta w naszej rodzinie poprzedzają
parotygodniowe porządki. Mama zarządza
gruntowne sprzątanie mieszkania, wspólne zakupy
i pozimową segregację ubrań. Cynamon z
entuzjazmem wbiegał do każdej otwartej szafy i
pokazywał się w coraz to bardziej kolorowej
odsłonie. Moja siostra stwierdziła,że wygląda jak
żywa wielkanocna pisanka. Malowanie i ozdabianie
jajek jest moją ulubioną świąteczną tradycją.
Przygotowujemy  pędzle, farby,kalkomanie i
wspólnie tworzymy prawdziwe arcydzieła. Przy tej
pracy również towarzyszył nam nasz pies. Wkładał
nos i łapy do każdej miseczki z farbą. Lena uznała,
że w tym roku mamy jedyne w swoim rodzaju
cynamonowe pisanki. 
Ida Cisowska - Środecka, 8d
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Po Wielkanocy Jasiu wraca
ze szkoły i od progu krzyczy: 
- Mamusiu, dzisiaj zrobiłem
dobry uczynek!!! 
- Jaki? 
- Koledzy podłożyli
nauczycielowi pisankę na
krzesło. Już miał usiąść, a ja
odsunąłem krzesło. :)

W Wielkanoc chłop wchodzi
do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz coś! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko
w Wigilię.

Jaj przepięknie
malowanych, świąt
wesołych,
roześmianych. W
poniedziałek kubeł
wody, szczęścia,
zdrowia oraz
zgody. Niech
Wielkanoc nam
zawita we wszelkie
dobra obfita!!!
Życzy redakcja
gazetki

Zajączku, dlaczego masz
takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i
słuchałem śpiewu słowika.
Tak się zasłuchałem, że nie
usłyszałem kosiarki... 

Kwoka rozpacza, patrząc na
niegrzeczne kurczęta:
-Gdyby wasz ojciec zobaczył,
jak się zachowujecie, to
obróciłby się na rożnie.

,Jagoda
Mleczek
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