
 



 

Odżywiaj się zdrowo!
Chcesz być zdrowy tak jak ryba?
Jedz owoce i warzywa!
Zjadaj szpinak i sałatę,
a przerośniesz nawet tatę.



 

Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej

14 stycznia 2014r. w 
naszej szkole odbył się 
Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej. 
Uczestnicy śpiewali w 
różnych językach m.in.: 
angielskim, niemieckim 
i chińskim. Dominował 
repertuar świąteczny i 
zimowy.

W konkursie wzięło udział 
21 uczniów z klas 4-6. I 
miejsce zajął Michał 
Pogłód (5f), na drugiej 
pozycji uplasowały się 
egzekwo: Kinga Żarłok 
(4d) i Ania 

Orłowska (5f), zaś III 
miejsce przyznano Gabrysi 
Kołodziejskiej (5a). Jury 
postanowiło też wyróżnić 
Michała 
Trzebuchowskiego (5f).

Zgromadzonym udzielił 
się świąteczny nastrój 
panujący podczas 
występów. Wszyscy 
świetnie się bawili. 
Organizatorem 
przedsięwzięcia byli 
nauczyciele języka 
angielskiego 
i niemieckiego.

Wiktoria Kotlewska, Olga 
Kowalczyk



 

Roztańczona 
świetlica

15 stycznia 
2014 roku 
w świetlicy 
nr 4 odbył 
się bal 

karnawałowy. Dzieci 
bawiły się w rytmie 
największych przebojów 
minionego roku.

Zabawę urozmaicały 
liczne konkursy m.in.: 
karnawałowy taniec z 
balonami, 

konkurs na najciekawszy 
kostium, 
wybór 
króla 
i królowej 
balu. 
Panowała 
radosna, 
bajkowa 

atmosfera. 

Organizatorami balu byli 
wychowawcy ze świetlicy 
nr 4: Dawid Bagiński, 
Paweł Filek i Przemysław 
Lipski.

Karolina Sznitko



 

Zaczytane środy 
w bibliotece

W środowe popołudnia 
uczniowie mogą brać 
udział w zajęciach 
czytelniczych 
organizowanych w 
bibliotece szkolnej. 
Pierwsze tego typu 
spotkanie odbyło się 13 
lutego.

Podczas zajęć dzieciom 
czytane są wiersze, 
opowiadania oraz bajki 
z kanonu literatury 
polskiej i światowej. 
Uczniowie mogą lepiej 
poznać utwory kultowe 
oraz wysłuchać najbardziej 

wartościowych nowości 
wydawniczych. Podczas 
spotkań wykorzystywane 
są różnorodne metody 
pracy np. burza mózgów, 
dyskusja, zabawa 
dydaktyczna czy 
psychodrama. Celem zajęć 
jest rozbudzenie dziecięcej 
wyobraźni, rozwijanie 
kreatywności, uczenie 
myślenia przyczynowo-
skutkowego oraz 
kształtowanie 
pozytywnego nawyku 
czytelniczego.

Zajęcia przeznaczone są 
dla dzieci przebywających 
w świetlicy szkolnej.



 

Mały kotek                      

Mały, biały 
kotek

wskoczył raz 
na płotek,

a pod 
płotkiem 
siedział

duży czarny 
kot.

Powiedział kot do kotka:

Złaź mi z tego płotka,

jeszcze spadniesz z niego

mój mały kolego!

Weronika Rybiańska



 

Moja 
babcia 

Moja babcia 
ukochana

uśmiecha się 
od rana.

W pośpiechu 
pije kawę

i potem ma 
czas

na zabawę z psem.

Gdy wracam zmęczona

ze szkoły,

Jorguś mnie wita

wesoły.

Radośnie liże po twarzy

i o pieszczotach marzy.

Patrycja Kurpiewska



 

Wiosna

Wiosna fajna jest,

wszystko do życia 
budzi się.

Konie, krowy 
mruczą sobie,

jak to fajnie trawę 
jeść.

Ptaki ćwierkają,

ludzie biegają,

psy szczekają

i oznajmiają, że wiosna zbliża się.

Kasia Krupo



 

Co robić, by się nie 
przeziębiać?

Często 
przebywaj na 
świeżym 
powietrzu, 
ponieważ to 
zahartuje Twój 
organizm 
(Mania) 

Jedz dużo 
owoców i 
warzyw. 
(Ala)

Wysypiaj 
się. (Ala)

Ubieraj się stosownie do pogody. (Gabrysia)

W domu utrzymuj stałą, nie za wysoką temperaturę – 
najlepiej by nie przekraczała 22 °C. Pamiętaj też o wietrzeniu 
pokoju – zwłaszcza przed snem. (Małgosia)

Nie zapominaj o codziennej dawce ruchu – spaceruj, 
uprawiaj sport. To pomoże utrzymać Twój organizm w 
dobrej kondycji. (Karolina)

Zdrowo się odżywiaj. Jedz 5 posiłków dziennie o stałych 
porach. (Weronika)
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