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Rysunek: Julia, Lila

                                         KLASA I A

       UCZNIOWIE RYSUJĄ I OPOWIADAJĄ O SZKOLE       
           Pani wychowawczyni Marta Januszkiewicz

.
Marcel: Podoba mi się plac zabaw. Wiktor: Bardzo lubię szkolę na zewnątrz. Trawę, drzewka z mieszkającą 
w nich wiewiórką.  Anielka: Bardzo lubię się uczyć, pisać literki z Panią. Lubię wychodzić na spacer. Lila:
Bardzo lubię świetlicę, bo jest kolorowa, są w niej ciekawe zabawy, książki i inne rzeczy. Szymon: Lubię lekcje
z moją Panią na tablicy interaktywnej. Wiktoria: Lubię szkołę, bo jest tu miło, dużo rzeczy się uczymy, a ja
chcę być mądra. Lubię Panią i moją klasę. Kuba: Podoba mi się kolor szkoły. Emilka: Lubię szkołę i Panią, bo
jest miła. Podoba mi się biblioteka. Maja: Lubię moją Panią, bo jest wesoła i wystrój szkoły. Jaś: Szkoła jest
mała i bezpieczna. Kostek: Podoba mi się to, że świetlica jest ładna i piłkarzyki. Ola: Podobają mi się drzewka i
kolor szkoły.  Mateusz: Podoba mi się boisko, lubię grać w piłkę. Julia: Świetlica i plac zabaw. W klasie lubię
lekcje plastyki. Lena: Lubię plastykę i malowanie oraz świetlicę.

Emilka,
Szymon
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                                   KLASA I B 
    UCZNIOWIE RYSUJĄ I OPOWIADAJĄ O SZKOLE!
             Pani wychowawczyni Agnieszka Kruzel

                             CO MI SIĘ W SZKOLE PODOBA, CO LUBIĘ ?!  
                                            Szymon:  Najbardziej lubię grać z kolegami w piłkę nożną. 
                                     Hania:  Podoba mi się Pani i dzieci  w klasie, lubię też świetlicę i naukę.
                                                                 Jagoda:  Lubię naukę. 
                                                    Wiktoria:  Lubię czytać i uczyć się oraz pisać.
                                                 Natalia:  Lubię naukę i otrzymywanie dobrych stopni.
                                              Angelika:  Podobają mi się lekcje z Panią i sama Pani.
                                    Michał:  Podoba mi się pływanie i chciałbym ćwiczenia chemiczne. 
                                                                 Zuzia:  Lubię taniec i balet. 
                                                            Nadia:  Zabawy na dworze i lekcje. 
                                                        Marta:  Szkoła jest ładna, kolorowa i cicha. 
                                                                      Julia:  Wszystko!
                                                Zygmunt...   Rysunek: Julia, Marta, Amelka, Michał:)
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JESTEŚMY

Rysunek:

Pani wycho
- wawczyni
   Justyna   
 Skibińska

Czym się Pani
interesuje?
- Najbardziej 
lubię czytać
książki. Lubię
również teatr 
i podróże po
Polsce 
i świecie.
Jacy, według
Pani są
uczniowie klasy
4a?

-Są ciekawi
świata, mają
wiele zaintere-
sowań, lubią
siebie
nawzajem. 
Są też zdolni 
i chętnie się
uczą, ale jak
wszystkie dzieci
- lubią też
wakacje, ferie 
i weekendy.

       
    Lubię...

     Ulubiony       
przedmiot:
wychowanie
fizyczne, dzień:
     PIĄTEK!

      książka:
   "Dziennik     
 cwaniaczka"   
        autor: 
   Kinney Jeff 

Cenię w moich
uczniach ich
otwarte umysły i
zapał do nauki.
Podoba mi się
również to, że
często się
uśmiechają 
i są pogodni. 
To bardzo
cenna cecha,
która pomaga 
w pracy 
i w nauce.

                      KLASA IV   A   jak:
   AmbitnA, AtrAkcyjnA, zAbAwnA, zgrAnA,
     utAlentowAnA, wysportowAnA, sprytnA

Oliwia i Maria -
koty; Klara B. 
i Amelka - konie
Basia - rysować 
i filmy; Kuba -
psy; Julka -
zabawy z ko-
tem, rysować 
i śpiewać;
Ksawery -
interesuję się
policją;
Pola - taniec;
Dawid - zabawy
z kolegami;
Kacper - fortnite
Paweł

- jeździć na
rowerze;
Daniel - jeść;
Szymon -
rysować;
Filip - pizzę;
Kamila - śpiew
i koty;
Klara J.- kocha
konie ponad 
wszystko;
Nadia -
Roksanę
Węgiel;

  Co o sobie     
   sadzimy?
Oliwia i Kamila-
miła, 
Klara -
przyjacielska,
Basia - mądra,
Kuba - szybki,
Julka - zdolna,
Ksawery - dobry
kolega,
Amelka i Maria-
przyjazna,
Pola - zabawna
Filip - zdolny,
Dawid

-grzeczny,
Kacper - śliczny 
 
Paweł - dobry
przyjaciel,
Daniel-
zwariowany,
Szymon - 
dużo wie,
Klara J.-
pomocna, Nadia
- dobra.

ZGRANI!

Klara
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    LUBIĘ...

                        KLASA 4   B jak: 
Bogata w wiedzę, Bystra, Bardzo kreatywna,   
                      Beztroska, Barwna!

gramy do jednej bramki

  
  DEKALOG
   NASZEJ
    KLASY

1.Jesteśmy 
dla siebie mili.
2.Pomagamy
sobie
wzajemnie.
3.Swietnie się
dogadujemy.
4.Jesteśmy
troskliwi 
i wspieramy się
nawzajem.
5.Rozwijamy
naszą pasję -
sport!

6. Będziemy
zdobywać
wiedzę.
7. Nie
rywalizujemy 
ze sobą.
8. Jesteśmy
życzliwi dla
innych osób.
9. Ładnie
pracujemy
podczas lekcji.
10. Przemocy
mówimy NIE!

 Dziewczęta 
 o chłopakach:
    czasami 
  pomagają 
w  lekcjach,
lubią dokuczać!
     Chłopcy 
o dziewczętach:
     są miłe,       
  rozwiązują
nasze konflikty,
 obgadują nas,
są ekstremalne!

-Cenię uczniów
radosnych, 
z poczuciem
humoru,
ciekawych
świata i
pracowitych. 
Otwartych na
nowe wyzwania.
-Klasa 4b jest
różnorodna,
pełna energii 
i wesoła. 
To zespół 
o dużym
temperamencie 
i ścierające się 

indywidualności
-Dobry
wychowawca 
to taki, który
inspiruje 
i stymuluje
twórczą
aktywność
uczniów,
potrafiący
rozwiązywać 
problemy
wychowawcze. 

Julka –
j.angielski,
rysowanie,
tworzenie,
zwierzęta. 
Zuzia – 
wrotki,
rysowanie,
zwierzęta. 
Iza – 
taniec, 
rysunek,
deskorolkę. 
Wiktoria –
rysunek,taniec,kulinaria.
Wiktor – rower. 
Marcel – 

jazdę na
rowerze,
zwierzęta. 
Łukasz – 
piłkę nożną,
hulajnogę. 
Kuba – 
rower,
pieczenie. 
Dominik 
i Krzyś - sport.

Odpowiada Pani
Dorota Rubaszko 

Rysunek:

BRAMKI

Zuzia
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Yellow, red, orange autumn leaves fall from the trees
                 By creating colorful tapestry 
          They shuffle resonantly under our feet
                 Round chestnuts are rolling
     And Indian Summer is dancing lightly in the air
  The sun warms us up, giving us a pleasant warmth
                           This is our fall!
                                 It's fun!
                We are having a fabulous time!         
                     
                                   wyszukała Nadia G.

Autumn verses. 
Poems and pictures by 5th graders /5A/.

              I like autumn for its colorful leaves.
                         For cold weather.
                              For hot tea.
              For the fact that it will be winter soon.
                          
                                       author: Błażej S.       

            
         KSIĄŻKI W JĘZYKU ANGIELSKIM
 DO WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!
Jeżeli jeszcze nie włączyliście czytania w języku
angielskim do waszych codziennych czynności, 
to najwyższa pora to zmienić! Czytanie w języku
obcym  to nie tylko metoda poszerzania słownictwa,
ale jest też niezwykle przyjemnym sposobem
spędzania czasu z językiem angielskim:)
                        ZAPRASZAMY! 

Hania C.
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