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"Już przybyła wiosna miła,
już słoneczko świeci!"
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Ko niec śnie gu!
Wio sna w bie gu!

Już bo cia ny po wra ca ją,
Już skow ron ki kon cert dają.

Tu kro ku sy, tam żon ki le
Spo glą da ją na świat mile.

Tra wa zmie nia swo ją zie leń,
Chęt nie ją po lu bi je leń.

Bu dzi się przy ro da wko ło,
Bę dzie pięk nie i we so ło.

Szkolny konkurs plastyczny 
"Wiosna w polu, na łące i w ogrodzie"
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Świat wio śnie je, w słoń cu cały, 
W świ tach zórz…
Wró ble się roz świer go ta ły: „Cóż, czy już?”

. .

. .

. .

Milena Przemek

. Filip

Kuba Eryk
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Wiosenne kartki z kalendarza

Co Oko
widziało?

.

.

Już w po wie trzu 
wio snę sły szę…
Czy ty też?
Ser ce 
pa trzy w me za ci sze…
Czy ty wiesz?
(...)

Wio sna… 
Kwia ty mam i słoń ce…
Czy ty też?
A w oczach 
mam łzy go rą ce…
Czy ty wiesz? 

Raduje się Oko widokiem
wiosny. Ale – czy to
możliwe? Bo zdaje mi się, że
na Waszych obrazkach
wiosna wygląda jeszcze
piękniej, niż tu u mnie za
oknem. Jedno jest pewne:
jeszcze nigdy dotąd nie
cieszyłem się bardziej niż z
przyjścia wiosny – z powrotu
do szkoły! A teraz niczego
mocniej nie pragnę, niż
zobaczyć Was wszystkich po
majówce na własne oczy. Na
żywo! 
Do zobaczenia. Oko

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET
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Klaudia
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Wspomnienie smutnej wiosny

Była taka wiosna 
w 1940 roku...

Apel
do władz Rosji 

o niezakłamywanie historii dotyczącej
Katynia

Mam świadomość, że dla niejednego obywatela Rosji
informacja o tym, że jego przodek zrobił coś takiego,
może być szokująca i wstrząsająca, ale dla mnie –
Polki, jest to bardzo ważne. To historia mojego kraju.

Tak jak Jan Paweł II starał się o prawdę i pokój, tak i ja
idę tą samą drogą. Chcę, żeby przyszłe pokolenia
wiedziały, jaka jest prawda.
Czas skończyć z kłamstwem i umywaniem rąk, wziąć
to na siebie, gdyż dla nas, Polaków, pamięć o tych
wydarzeniach jest ważna.
Boję się myśleć, co czuły rodziny ofiar katyńskich.
Musieli przez lata ukrywać, co się stało z bliskimi.
Gdyby nie wydarzyła się katastrofa w Smoleńsku,
dalej świat nie wiedziałby o zbrodni sowieckiej na
obywatelach Polski.
Apeluję więc: dosyć kłamstw.
Czas na prawdę!

   Natalia Ludwiczak

Tamtej
wiosny 
w katyńskim
lesie
zamordowa-
no tysiące
Polaków.
Zginęli od
strzału w tył
głowy, bo
zostali
uznani za
„wrogów
władzy
sowieckiej”.
Ich ciała

zagrzebano
w
masowych
grobach.
Dopiero po
50 latach od
tamtych
tragicznych
wydarzeń
władze
ZSRR
przyznały
się do
swojej
odpowiedzialności
za tę

straszną
zbrodnię,
nazywając ją
„jedną z
ciężkich
zbrodni
stalinizmu”. 
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Afrykańska
sawanna

Są takie miejsca na świecie, 
gdzie nigdy nie ma wiosny

Cechą
charakterystyczną
sawanny jest
występowanie
tylko dwóch pór
roku – suchej i
deszczowej. W
okresie suchym
panuje
bezchmurna
pogoda, a
temperatury są
bardzo wysokie.
Okres
deszczowy
charakteryzuje
się z kolei dużą
ilością opadów i
nieco niższą

temperaturą. 
Nic dziwnego,
że klimat
sawanny
sprawia, że
tylko określone
gatunki zwierząt
i roślin - rzadko
spotykane na
innych
obszarach - są
w stanie tutaj
przetrwać. 
Słonie, zebry i 
lwy należą do
najbardziej
znanych
zwierząt Afryki.

Duży słoń, groźny lew i pasiasta zebra. 
Klasa 4-5 um przedstawia

egzotyczne zwierzęta Afryki

Lew

Słoń

Zebra

Karina

Ola

Damian
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