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Jak obchodziliśmy Dzień 

Ziemi w naszej szkole? s.2-3 
Zakładkowy zawrót 

głowy. s. 6 

Sezon wycieczkowy 

rozpoczęty. s. 4 

Wiersze naszym 

mamom. s. 5 

Rys. Aleksandra Walenciej Vd 

Rys. Julia Stocka Vd 

Rys. Aleksandra Kaźmierczak V d Rys. Natalia Bergiel V d  

Kącik ciekawej 

książki. s.  7 

Rys. Natalia Bergiel V d 

Rys. Aleksandra Kaźmierczak V d 

Rys. Sebastian  Cholewski II b 
 

Rys. Aleksandra Kaźmierczak V d 

 

Młodzi twórcy są 

wśród nas s. 4 
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 Obchody Dnia Ziemi zaczęły się około dwóch tygodni wcześniej.  

   

    

 
 W tym czasie każda klasa miała wykonać plakat 

o naszej planecie. Należało wykorzystać materiały 

surowców wtórnych.   

Plakaty są oryginalne, 

ciekawe, ładne. Stanowią 

wspaniałą  i edukacyjną 

dekorację szkoły. 
 

Uczniowie wykazali się 

ogromną pomysłowością. 

Plastikowe nakrętki były 

kwiatami, gazety górami, 

foliowe worki rzekami, 

jeziorami, morzami, pa-

pierowe talerze koronami 

drzew, rolki  po papierze  

toaletowym pniami 

drzew. 

 

Każda klasa za wykonanie plakatu otrzymała tuję. 

Została ona wręczona w czasie apelu. Później uczniowie 

posadzili ją na terenie szkoły. Pomógł w tym pan Bronisław 

Olechno. Wcześniej wykopał dołki, a później razem                        

z uczniami umieszczał tam tuję. 

Teraz będziemy obserwować jak rosną nasze sadzonki. 

Po wielu latach, kiedy będziemy przechodzić obok naszej 

szkoły i widzieć wysokie tuje, będziemy wspominać ten 

dzień.  

 

Redakcja Kuriera klas I- III 
Fot. Natalia Żółtko II b 
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Rys. Julia Sierpień  

 

 

 
     Nasze koleżanki i koledzy z klasy V d 

przybliżyli uczniom szkoły ważne wydarzenia                         

z przeszłości naszego kraju, uchwalenie Konstytucji  

3 maja.   

  W naszej klasie pojawiła się grupka uczniów 

przebrana w stroje z dawnych czasów.   Na tablicy 

napisali datę  3 maja 1871. Opowiedzieli krótko  

o uchwaleniu konstytucji i o tym, jak ważnym była  

dokumentem. Następnie  nauczyli nas piosenki „Witaj majowa 

jutrzenko”. Później, w czasie zajęć, rozmawialiśmy o Święcie 

Narodowym Trzeciego Maja. Wykonaliśmy w grupach plakaty. 

  To była ciekawa lekcja  historii. Nasze koleżanki 

 i koledzy wspaniale prezentowali się w swoich strojach.  

 

Redakcja Kuriera klas I- III 

AAApppeeelll   zzz   oookkkaaazzzjjjiii      

DDDnnniiiaaa   ZZZiiieeemmmiii   

 

26 kwietnia podziwialiśmy występ 

młodych  

artystów z klasy IVc, którzy to wraz 

wychowawczynią  

p. L. Mroczko przygotowali część artystyczną  

z okazji Dnia Ziemi. Cóż to był za występ! Bajka 

”Jaś  i Małgosia” została przedstawiona w wersji 

proekologicznej. Zrozumieliśmy,  że często                              

nie zastanawiamy się nad naszym zachowaniem                    

i bezmyślnie niszczymy środowisko naturalne.                        

A przecież to od nas zależy czy ono będzie 

zdrowe. Wtedy i my z pewnością  będziemy 

mogli się cieszyć lepszym zdrowiem.  

Dziękujemy pani Mroczko za to, że nam                 

o tym wytrwale przypomina. 

 

  Redakcja  Kuriera kl. IV- VI 

 

 Poznajemy przeszłość naszej Ojczyzny 
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Spotkanie zespołu redakcyjnego kl.I - III oraz 

IV- VI  z naszą  koleżanką – Olą Zalewską uczennicą 

kl.VIa odbyło się w bibliotece szkolnej 

dn.14.04.2016r.  

Podziwiamy jej sukcesy  w dziedzinie 

literatury, ponieważ  w tak  młodym wieku jest już 

autorką książki. Dowiedzieliśmy się, że wcale nie tak 

łatwo jest napisać książkę. Oli – jak sama twierdzi -

zajęło to dużo czasu- aż rok. Ola jest wszechstronnie 

utalentowana. Podziwiamy jej wytrwałość                                

i pracowitość.  

Jest potrójną laureatką konkursów 

przedmiotowych - z przyrody, matematyki                              

i informatyki.  

Serdecznie gratulujemy Oli i życzymy 

dalszych sukcesów. 

 

        Redakcja  Kuriera kl. IV- VI 

Fot. Damian Kulmaczewski II b 

Sezon wycieczkowy rozpoczęty 

 

 Jak co roku wiosną uczniowie naszej szkoły wyruszają  

w Polskę.   

 Już w maju  kilka klas było na całodniowych 

wycieczkach. Uczniowie z  II e i III b zwiedzali naszą stolicę.  

Nasi rówieśnicy z II a, II b, II d i II e wybrali się na wycieczkę 

po jeziorach augustowskich i do Suwalskiego Parku 

Narodowego.   

Klasy piąte wyjeżdżały na lekcję przyrody do nadleśnictwa                 

w  Supraślu a czwarte do Czarnej Białostockiej.  

      Wielu z nas korzysta z pięknej pogody i w weekendy 

wyrusza na wyprawy z rodzicami.  

Jeszcze wiele wycieczek czeka na naszych 

rówieśników. Uczniowie klas IV- VI wyjadą na dwu-, trzy                 

i czterodniowe wycieczki.  Wszystkim życzymy przyjemnych 

wrażeń.  

Redakcja Kuriera klas I- III 

 

Lubimy szkolne 

wycieczki bo:  

 spędzamy czas                          

z rówieśnikami, 

 jest wesoło, 

 można zobaczyć 

ciekawe miejsca, zdobyć 

wiedzę, 

 to przyjemny sposób  

na spędzenia czasu, 

 czujemy się trochę 

samodzielniejsi, doroślejsi,  

bo nie ma z nami 

rodziców.   
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Ilustracje: Natalia Bergiel Vd 

 

   

Moja mama 
 

Moja mama jest kochana,                     

lecz troszeczkę zabiegana. 

To gotuje, to prasuje - cały 

świat jej potrzebuje. 

Ale ja mam tajny sposób. 

Sto całusów oraz prosząc:                    

Czy mamusiu masz minutkę? 

Może dwie? A może stówkę? 
 

Wiktoria Bienasz   kl.IVb 

 

 

   Śpij aniołku ! 

 

Zmykaj już ty mój aniołku 

 i poszukaj kota w worku. 

Może spotkasz Calineczkę 

albo małą biedroneczkę. 

A, gdy wstaniesz na śniadanie                                         

– to opowiesz mi kochanie! 

 

 

Wiktoria Bienasz   kl.IVb 

 

   

  Kolorowe lato 
 

Kolorowe lato na ławce sobie siedzi. 

Rozrzuca kwiaty po pięknej zieleni.  

Słońce się śmieje i szumi w listkach wiatr. 

Piękny jest ten kolorowy świat. 

 

 

Wiktoria Bienasz   kl.IVb 
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  Wywiad z panią Ewą Krychniak, 

nauczycielką bibliotekarzem z naszej szkoły, 

która kolekcjonuje zakładki  do książek. 

 

- Co sprawiło, że zaczęła pani zbierać 

zakładki do książek? 

-  Przerywając czytanie książki, trzeba 

zaznaczyć miejsce, gdzie się skończyło, aby 

móc później trafić na odpowiednią stronę. 

Pewnego razu uświadomiłam sobie, że wkła-

dałam do książki różne rzeczy, które mi 

wpadną pod rękę, a to  jakąś kartkę, oderwa-

ny fragment gazety. Pomyślałam wtedy,             

że przecież do tego celu służą zakładki                  

do książek. Przypomniałam sobie, że mam 

ich kilka. Niektóre przywiozłam z różnych 

podróży. Wtedy pojawiła się myśl, że zakład-

ki do książek są doskonałą pamiątką z wyjaz-

dów, a zaraz kolejna, aby kolekcjonować je 

tak  na poważnie, świadomie.  

- Od kiedy pani je zbiera? 

- Nie pamiętam dokładnie ile to już lat trwa, 

ale wydaje mi się, że zaczęło się to osiem lat 

wstecz.  

- Ile ich pani ma? 

- 198. 

- O, to dużo. Jak pani je  zdobywa? 

- Niektóre, jak już wcześniej mówiłam, 

przywiozłam i z podróży po Polsce i świecie. 

Bardzo lubię wyszywać, więc pomyślałam 

sobie, dlaczego by nie zrobić wyszywanej 

zakładki? I zrobiłam własnoręcznie kilka. 

Moja koleżanka robi różne rzeczy na szydeł-

ku. Zapytałam ją, czy nie zrobiłaby w ten 

sposób zakładki. I zrobiła.  Dostaję też je od 

znajomych, którzy znają moją pasję i kupują 

mi je podczas swoich  

podróży.  

- Czy wśród tych zakładek jest 

 jakaś ulubiona czy z jakiegoś 

 powodu ważna, szczególna?  

- Tak, mam i ulubioną, i taką,  

Którą mogę określić jako wyjątkowa,  

ważna. Kiedyś zamówiłam zakładkę 

u pani zajmującej się produkcją ich. 

Znajduje się na niej zdjęcie, gdzie jestem              

z moim synem. Jest to ta ulubiona, bo kiedy 

czytam  i mam ją w książce, to przyjemnie 

jest popatrzeć na syna, którego w tym 

momencie nie ma w domu. A ta ważna… 

Właśnie niedawno ją dostałam  od znajome-

go  z Izraela. Wie o mojej kolekcji i specjal-

nie zdobył taką szczególną zakładkę. Szcze-

gólną, bo pochodzącą z XVIII wieku, więc 

ma już kilkaset lat.  Wykonana jest z metalu. 

Znajduje się na niej napis po hebrajsku.  

- Czy pani sięga do swojej kolekcji 

zakładek? 

- Tak, oczywiście. Czasami, kiedy jestem               

w gorszym nastroju  albo po prostu mam 

chęć, aby zerknąć na swoje zakładki, siadam 

na dywanie, rozkładam je i przyglądam się 

im. Przypominam sobie miejsca, skąd one 

pochodzą, czasami ludzi, których w czasie 

tych wypraw poznałam.  Patrzenie na nie 

sprawia mi przyjemność, czasami wprawia 

mnie  w lepszy nastrój.  

- Nie wspomniała pani jeszcze o swojej 

pierwszej zakładce wykonanej przez 

panią. 
- A tak, rzeczywiście. Mam jeszcze jedną 

szczególną zakładkę, którą zrobiłam w tej 

właśnie szkole, chodząc do drugiej czy 

trzeciej klasy.  

N. Zółtko, O. Kozakiewicz, D. Kulmaczewski 
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Julia Sierpień Vd                

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 
 Rys. Małgorzata Matczak III a 

 

 

Lubimy maj 

 

 Po długiej zimie wreszcie przyszedł maj, a z nim 

ciepłe dni. 

Słoneczna pogoda zaprasza na długie, rodzinne 

spacery  na świeżym powietrzu.  W te piękne majowe dni 

warto też wybrać się na wycieczkę rowerową, podziwiać 

świeżą zieleń i słuchać odgłosów przyrody. Czas wolny  

po lekcjach można spędzać  na podwórkowych grach                     

i zabawach z przyjaciółmi. Wielką frajdą będzie gra                     

w piłkę, gumę lub jeżdżenie na rolkach.  

  W majowe ciepłe dni nie warto siedzieć w domu. 

Zabawa na słońcu to wielka frajda.  

 

Olga Kozakiewicz  
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Uśmiechnij się 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nauczycielka poprosiła 

uczniów, aby w weekend 

zrobili co najmniej dwie 

dobre rzeczy, takie, które 

będą dla kogoś miłe.  

Za kilka dni pyta Jasia,             

co dobrego zrobił.  

- W piątek pojechałem                

do dziadków i oni się 

bardzo ucieszyli na mój 

widok.  A wyjechałem               

od nich  i oni jeszcze 

bardziej się ucieszyli. 

 

Tata zabrał Jasia do zoo. 

Zbliżają się do klatki z 

tygrysami.  

- Jasiu, nie zbliżaj się tak 

do tych tygrysów. – 

ostrzega tata. 

- Tato, ja im naprawdę 

nic złego nie zrobię.  

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu 

wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy 

"Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy 

głosowali na swoje własne mamy, a Ty 

dostałaś dwa głosy.... 
 

Do apteki wpada blady, 
rozdygotany Jaś. 
- Czy ma pani jakieś środki 
przeciwbólowe? 
- A co cię boli chłopcze? 
- Jeszcze nic, ale ojca na pewno 
coś będzie bolało, bo właśnie 
ogląda moje świadectwo.  

A my w domu mamy wszystko! 
– chwali się koleżankom mała 
Ala. 
- Skąd wiesz? 
- Bo jak tata przywiózł z 
delegacji gitarę, to mama 
powiedziała, że tylko tego 
brakowało w naszym domu.  

Bolku, jak nazywa 

się Chrobry? 

- Nie wiem. 

No, przecież tak jak 

ty. 

- Nowak?  
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Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska IIb, Olga Kozakiewicz IIb , Damian Kulmaczewski IIb, Zuzanna Łapicz IIb,  
Karolina Zubrzycka II b, Natalia Żółtko II b  opiekun: Elżbieta Kantor  
 
klasy IV– VI: Patryk Bajkowski IVb, Weronika Reszuta IVb, Wiktoria Bienasz IVb, Julka Sierpień Vd , Natalka 
Bergiel Vd, Ola Walenciej Vd, Weronika Sienkiewicz Vd, Gabrysia Skonieczna Vd, Karol Raczkowski Vd, Piotr 
Zabłocki Vd. Opiekun: Dorota Kozak-Mucuś 

 

Opracowanie i ilustracje: Vanessa Ksobiak V d 


