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Uczestnicy prezentowali
swoje utwory w dwóch
kategoriach: soliści oraz
duety. Konkurs wzbudził
ogromne zainteresowanie
wśród uczniów naszej
szkoły.

Uczestnicy prezentowali
swoje utwory w dwóch
kategoriach: soliści oraz
duety. Konkurs wzbudził
ogromne zainteresowanie
wśród uczniów naszej
szkoły.Gdy Jury udało się
na naradę, dzieci miały
okazję poznać zabawy
harcerskie. Najlepiej w
najmłodszej grupie
zaprezentowali się
Franek Kiernozek i
Jasmine Grębosz, zaś w
starszej Olimpia
Tuszyńska! O.T.

była radość, były łzy wzruszenia...

;)

ślubujemy

Czym jest sztafeta?
Wiedzą wszyscy. Nie
wszyscy jednak wiedzą,
czym jest sztafeta
polonistyczna.
Szybciutko wyjaśniamy!
Jest to konkurs, w którym
obowiązuje wiedza z
języka polskiego i
sprawność fizyczna. W
listopadzie odbył się jej
pierwszy etap, zaś
zdobyte przez klasy
punkty przenoszone są
do kolejnego etapu, który
odbędzie się już w lutym.
A jak przedstawiają się
wyniki pierwszego etapu?
I miejsce (91 pkt.) kl. IVC,
II miejsce (90 pkt.) kl.
IVB, III miejsce (79 pkt.)
kl. IVA

TAK NIEWIELE TRZEBA, BY SPRAWIĆ RADOŚĆ
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI...

mamy nadzieję, że radość zagościła w sercu 
naszego kolegi

CIEKAWSKIE MAKUSOWE MINY CZYTAJĄ SZKOLNE NOWINY!
                              bo to się w ogóle w głowie nie mieści, jakie ciekawe są szkolne wieści!!!

My, uczniowie klas
pierwszych, 
ŚLUBUJEMY

UROCZYŚCIE....

Piosenka patriotyczna 
i żołnierska zagościła 
w naszej harcówce...

liczy się też szybkość

Mam na imię piosenka...

21. października był
wyjątkowym dniem nie
tylko dla naszych 142
pierwszoklasistów, ale
również ich rodziców i
nauczycieli. Przed
pocztem sztandarowym
pierwszaki ślubowały być
dobrymi Polakami i
godnie reprezentować
swoją szkołę. Nie
zabrakło także występu
artystycznego, dyplomów
oraz słodkości.
Powodzenia!

       Dnia 24 listopada 2014 r. w sali widowiskowej 
SOK-u odbył się koncert dla Bartka, który jest uczniem
naszej szkoły i zmaga się z poważną chorobą. Poprzez
prezentację zdjęć, mogliśmy poznać zainteresowania
naszego kolegi. W dalszej części koncertu wystąpiły
zespoły taneczne, chór szkolny, nauczyciele, wokaliści.
Obejrzeliśmy pokaz zumby oraz krótkie przedstawienie
kolegów i  koleżanek z klasy Bartka.  Usłyszeliśmy
także  pozdrowienia i życzenia  od wędkarzy, blogerów z
koła rybackiego. Do serdecznych życzeń dołączyliśmy
również my, uczniowie i nauczyciele. Dzięki sponsorom
Bartek otrzymał prezenty, o których marzył od dawna.    
     
    My, nasz drogi Kolego, jeszcze raz życzymy Ci, abyś
szybko powrócił do zdrowia i do naszej szkoły!          
                                                 Paulina Śniowska, IV b      
                                                  MjM
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na ciekawość nie ma rady - przeprowadzamy wywiady!

wicedyrektor

.. .

- Dlaczego  wybrał 
Pan  ten  zawód? 
- Zawsze    lubiłem
 biologię,  zwierzęta  i
 rośliny,  skończyłem
 liceum   biologiczne.
- Z  jakimi
 chorobami
 przychodzą  do 
Pana  psy  i  koty
 oraz  ich
 właściciele:) ?
- Psy  z  problemami
skórnymi. Koty
kichają, bo   mają
 koci  katar.

- Jaki  był Pana
 najciekawszy
 przypadek  w
 pracy?
- Te najciekawsze są
raczej dramatyczne.
Ostatnio
amputowałem   kotu
przednią  łapę,  miał
ją bezwładną 
i  poranioną.
- Jak  zachowują  się
zwierzęta podczas
wizyty  
u  weterynarza?

- Bardzo  różnie. Są
wesołe, śmiało
wchodzą  
do  gabinetu  
i przyjmują  zastrzyk,
inne  gryzą   
ze  strachu  i  trzeba
im zakładać
kaganiec.
- Jeśli  operacja  się
 nie  uda,  co wtedy 
Pan  czuje?
- Nie  miałem
 jeszcze  takiego
 przypadku,

ale  najchętniej
uciekłbym wtedy
przed właścicielem.

Dziękujemy za
rozmowę!
Z weterynarzem,
panem Piotrem
Kruszewskim
rozmawiały Agata i
Emilia

Wicedyrektor, nauczyciel i ... artysta! Tym
razem ofiarą naszych wścibskich;) pytań padł
pan Wojciech Kudliński! Przeprowadziliśmy
wywiad trochę nietypowy, ale jakże owocny!
Zadaniem pana dyrektora było wybranie
najbliższej mu odpowiedzi:
1.  Zupa:  pomidorowa  rosół
2.  Kolor:  biały  czarny
3.  Ubiór:  dres  garnitur
4.  Miejsce:  biblioteka  park
5.  Święta:  Boże Narodzenie  Wielkanoc
6.  Napój:  kawa  herbata
7.  Pora roku:  lato  zima
8.  Zwierzę:  kot  pies
9.  Film:  komedia  horror
10.  Ciasto:  sernik  makowiec
11.  Dzień tygodnia: niedziela  piątek
12.  Kraj:  Chiny  USA
13.  Sport:  piłka nożna  siatkówka

14.  Miesiąc:  lipiec  grudzień
15.  Pieczywo:  chleb  bułki
16.  Przedmiot szkolny:  w-f  muzyka
17.  Samochód:  ferrari  fiat
18.  Muzyka:  opera  rock
19.  Sztuka:  obraz  rzeźba
20.  Wakacje:  morze  góry
21.  Urlop:  ferie  wakacje
22.  Wieczór:  książka  film
Jakby tego było mało, poprosiliśmy też o
udzielenie kilku odpowiedzi na następujące
pytania:
1.  Ulubiony film: „Piękny umysł”
2.  Ulubiona książka: Biblia
3.  Ulubione danie: Kurczak curry
4.  Ulubiony zespół:Golec u’Orkiestra
Czy pan dyrektor nie poczuł się trochę jak na
przesłuchaniu? :)
Dziękujemy za poświęcony czas!
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Co chciałbyś dostać pod choinkę? O to
zapytałam najmłodszych uczniów naszej
szkoły, gdyż, jak zwykle, mają na ten temat
wiele do powiedzenia. Co usłyszałam?
Przeczytajcie sami:
-Dawid, Jakub, Mateusz, Oskar, Karolina 
i Oliwia marzą o albumie z piłkarzami,
-Hania, Ala, Tosia i Helenka chciałyby dostać
Monster High,
-Milenka i Martynka marzą o maskotce Furby,
-Karolina i Amelka chciałyby dostać tablet,
-Amelkę ucieszyłby pies, a Natalkę plecak.
Jak widzicie, marzenia naszych młodszych
kolegów są różne… Ciekawe tylko, co na to
św. Mikołaj…

Martyna Czentorycka
;

pamiętajcie o nas!

Zasady dokarmiania
ptaków:
*Nie wolno stosować
karmy zepsutej,
zgniłej lub
zapleśniałej,
*nie można podawać
produktów solonych,
*chleb może stanowić
co najwyżej dodatek
do innego pokarmu i
powinien być
rozdrobniony,
*nie karm ptaków
wodnych,
*utrzymuj czystość w
karmniku!
Pamiętajmy o tym,
zwierzęta nas
potrzebują!
Hubert Pluskota

Laponia - kraina św. Mikołaja
Przed czternastu laty minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście
przekazał Laponię świętemu Mikołajowi. Laponia to kraina leżąca w
północnej Finlandii, w części poza kręgiem polarnym. Jest miejscem
dzikim i słabo zaludnionym, do którego dostępu broni surowy klimat 
i groźna przyroda. Rovaniemi to 35-tysięczne miasteczko 900 kilometrów
na północ od Helsinek. Tutaj mieszka właśnie Święty Mikołaj. Na pomysł
budowy wioski Świętego Mikołaja wpadł fiński dziennikarz Niilo Tarvajrvi.
Podchwycili go przedstawiciele lokalnych władz Rovaniemi i Mikołaj stał
się mieszkańcem Laponii. Jest tutaj Główne Biuro Świętego Mikołaja,
Poczta Główna Świętego Mikołaja, restauracja Świętego Mikołaja.
Zgodnie z tabliczką zawieszoną na drzwiach biura, w okresie
świątecznym Święty Mikołaj urzęduje od godziny 9. nawet do 19. Jego
adres: Santa Claus' Office, FIN-96930 Napapiiri, Rovaniemi, Finland :)
Można też wysłać maila: santa.claus@santaclausoffice.fi 

nie mogliśmy się zdecydować....

uwaga! przybywam...

Mój pies Cynamon to
prawdziwy podróżnik.
Gdy tylko wsiada do
samochodu,
momentalnie zasypia 
i budzi się, kiedy
jesteśmy na miejscu.
Ostatnio zabraliśmy
go na Święto
Niepodległości 
do Poznania. 
Niestety, Cynamon
nie mógł się odnaleźć 
w tak dużym tłumie
ludzi. W powietrzu
unosił się cudowny
zapach, który
zdezorientował
mojego pieska.
Zaczął na wszystkich

skakać, merdać
ogonem 
i wyrywać się ze
smyczy. W efekcie
zaraz po paradzie
odwieźliśmy
Cynamona do mojej
cioci. Oczywiście 11.
listopada w Poznaniu
nie może obyć się
bez rogali
świętomarcińskich.
Na co drugim
straganie można było
kupić te tradycyjne
pyszności. Sama
zjadłam dwa, bo były
naprawdę bardzo
dobre. 
W drodze powrotnej

mój piesek zaczął
głośno ujadać.
Spojrzałam w górę, w
kierunku, w którym
patrzył Cynamon i
przez moment
wydawało mi się, że
widziałam sanie św.
Mikołaja. W tym
wyjątkowym dniu
byłam w stanie
uwierzyć we
wszystko. Wielkimi
krokami zbliża się
Boże Narodzenie i
tym samym
prawdziwie magiczny
czas… Hurra!!! Ida
Cisowska-Środecka

Odrobina
humoru:

Pani pyta dzieci, kim
chciałyby zostać, gdy

dorosną. 
Prawie wszystkie

chcą być
biznesmenami,

aktorami,
kosmonautami, tylko
Jasio oświadcza, że

będzie Świętym
Mikołajem.

- A to czemu? - pyta
zdziwiona pani.

- Bo będę pracować
jeden dzień w roku...

:):):):)
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Kącik literacki
polecamy...

NOWA KOLEŻANKA
                CIĄG DALSZY...

(Dziewczynki chcą pomóc nowej koleżance)
- Cześć, Kasiu! - zawołały przyjaźnie
dziewczynki.
- Wiesz, chcemy ci jakoś pomóc… -
stwierdziła Kamila.
- Czyli nie chcesz się ze mnie wyśmiewać? -
zapytała Kasia.
- Nie, wręcz przeciwnie.
- Naprawdę? Ale jak tego dokonacie? - spytała
Kasia.
- Może powiesz nam co lubisz?
- Uwielbiam zwierzęta i ciekawi mnie geografia
– stwierdziła z entuzjazmem nowa koleżanka.
- Och! Mam pomysł! - krzyknęła Marysia.-
Może weźmiesz udział w konkursie
geograficznym?
Gdy Kasia przeczytała ogłoszenie,
powiedziała, że to całkiem dobry pomysł.
Następnego dnia przystąpiła do konkursu…
Ciąg dalszy nastąpi… w kolejnym numerze!

Weronika Urbanek , 4b

wszystkiego najlepszego!

idę do szkoły 
z uśmiechem 
na twarzy,
bo chodzę i myślę 
o niebieskiej plaży,
na której
105 huśtawek,
karuzel 7 i lodów
106.
Proszę mamę 
o kartkę i kredek 6,
namaluję domków
5,moją plażę i mnie.
Julia Szałachowska

     Lubię chodzić 
        do szkoły,
     bo jest mądra 
     i bezpieczna

i dla dzieci jest
konieczna.

Kto nauczy nas jak
liczyć?

Jak dodawać i jak
ćwiczyć?

I jak pisać mam
poprawnie

i budować zdania
ładnie?

O przyrodzie i
muzyce

szkoła uczy
należycie.

Szkoła uczy nas
też życia,

nie ma nic tu do
ukrycia.

Uczy, bawi, 
wychowuje, za to

pięknie jej dziękuję.
    
     Julia Chabros

.

Jaś mówi do mamy:
- Mamo, chciałbym
ci coś ofiarować pod
choinkę. 
- Nie trzeba. Jeśli
chcesz mi sprawić
przyjemność, to
popraw swoją
jedynkę z
matematyki. 
- Za późno,
mamusiu. Kupiłem
ci już perfumy.
          :):):):):):)

Polecam książkę ,,Czarownica piętro niżej"
Marcina Szczygielskiego. Książka ta podoba
mi się, bo udowadnia, że nawet bardzo stare
rzeczy mogą być całkiem ciekawe.Maja,
będąc na wakacjach, przeżywa przygody w
starej kamienicy, gdzie jest czarno-biały
telewizor bez pilota, skrzypiąca wersalka i
tajemnicze odgłosy na strychu. Czy coś
ciekawego może z tego wyniknąć? Uwierzcie
mi, może...
Gorąco polecam! Olimpia Tuszyńska kl. IVb,

.

Autor: Jacqueline Bovy
Dziadek Julii i Dawida opowiada historyjki
związane z codziennym życiem. Każda z nich
jest zabawna i zawiera ważny morał. Ta
książka to dobra propozycja na zimne
wieczory. Naprawdę nieźle się ubawiłam, kiedy
ją czytałam.
Polecam, Julia Szałachowska, kl. IV b

J.M.
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