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Wiosną wiele się dzieje  

w świecie przyrody.  W SP1 w Sokółce 

też wiosna. Wiele 

się tutaj dzieje. 

Oj, dzieje! 

A skąd 

wiecie?  Z gazetki „ Kurier 

Uczniaków”. 

I ze strony 

internetowej 

tej szkoły. 

Ilustracja. Olga Kozakiewicz 
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Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
dla klas  I – III 

 
Dzieci z ośmiu szkół  

z Sokółki i gminy Sokółka  
brały udział w tym konkursie. 
 Niektórym udało się dobrze  
napisać dyktando i dostali  
nagrody. Szczęściarze. Ci, którym się nie po-
wiodło, otrzymali drobne upominki                       
i pamiątkowe dyplomy.  
    Jedna z uczestniczek konkursu, której 
nie udało się zdobyć ani I, ani II, ani III miejsca, 
mówiła, że było jej bardzo smutno.  
  No cóż, może następnym razem.  

O. Kozakiewicz 
 

Koncert Młodych 
Talentów 

    Już po raz 13 odbył się 
w naszej szkole ten koncert.  
Wystąpili na nim uczniowie  
z naszej szkoły. Śpiewali,  
tańczyli, recytowali wiersze,  
grali na pianinie. Koncert przyszło obejrzeć 
wiele osób. Najmłodszymi artystami były dzieci 
z „zerówki”. Na widowni siedzieli rodzice, 
rodzeństwo, babcie, dziadkowie, ciocie i wujko-
wie występujących dzieci.  
  To bardzo przyjemna impreza.  

N. Żółtko, O. Kozakiewicz 
 

Dzień Ziemi 
Uroczyście obchodziliśmy 
 święto naszej planety.  
Robiliśmy plakaty, różne 
 stworki i pojazdy z odpadów.   
Dzieci zrobiły bardzo 
 dużo ciekawych rzeczy. 
 Wykazały się ogromną 
 pomysłowością.   
.  
     
 
 

Było też przedstawienie i pokaz 
 mody. Na pokazie wystąpiły dzieci 
 w strojach zrobionych z makulatury 
 i plastiku. Ubrania były zabawne, 
 a niektóre bardzo ładne.  
To był przyjemny i pełen wrażeń 
 dzień. 

 
G. Wróblewska, O. Arciszewska. B. Kondrusiewicz 

Leśna lekcja! 

Dnia 18.05.2015 r. pojechaliśmy na wy-
cieczkę do Nadleśnictwa Czarna Białostocka.   
 Zaczęliśmy od zwiedzania zabytkowej 
wyłuszczarni szyszek. Każdy z nas mógł sobie 
wziąć po jednej szyszce. Potem udaliśmy się 
do nowej wyłuszczarni szyszek. W zasadzie 
było tam prawie tak samo. Następnie mogliśmy 
podziwiać wielki labirynt paneli słonecznych. 
Kiedy wyszliśmy z tunelu, zobaczyliśmy leśne 
cymbałki. Osoba, wybrana praz pana leśnika, 
zagrała na nich Potem odbył się quiz 
zwierzęcy. Były to zagadki o zwierzętach 
zamieszkujących las.  Kolejną atrakcją naszej 
wycieczki okazał się stary pociąg – ciuchcia 
leśna. Świetnie się w niej bawiliśmy. 

Jednak czas było kontynuować lekcję 
przyrody.  Udaliśmy się do lasu. Tam 
rozpoznawaliśmy drzewa i   rośliny. Dowiedzie-
liśmy się ich nazw po łacinie. Mierzyliśmy też 
nurt rzeki.  

Odwiedziliśmy również  szkółkę leśną. 
Pan leśniczy pokazał nam także, jak się 
pozbyć… kataru. Położył chusteczkę    na mro-
wisko, potem mogliśmy ją powąchać, ponoć  
faktycznie pomaga  na katar. Za dobre 
zachowanie i zgłaszanie się do odpowiedzi,               
na koniec wycieczki pan wręczył nam nagrody.  

Wycieczka była bardzo interesująca.                 

Dużo się nauczyliśmy.  

 

Natalia Lubowska i Julia Bogusławska kl. IVa 

 
 
 
 

Nowinki z „Jedynki” 
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Ilustracje. O. Kozakiewicz 

 
         Chyba każdy wie, że 26 maja obchodzimy 
Dzień Matki. Każda mama potrzebuje 
spokojnego i przyjemnego dnia, kiedy mogłaby 
odpocząć i zrelaksować się. Powinniśmy 
postarać się, aby 26 maja taki właśnie był.   
   W ich święto powinniśmy spróbować spełnić 
ich marzenia. I nie chodzi tu o to, aby dać 
gwiazdkę z nieba, ale taki zwykły prezent, który 
da się zrealizować np. zrobić mamie śniadanie, 
posprzątać, pozwolić jej odpocząć lub zrobić to,              
na co nie ma zwykle czasu. 
  Nasze mamy każdego dnia, przez cały rok                
o nas dbają, troszczą się, więc zasługują na taki 
szczególny dzień. Powinno być ich więcej.  

 

Mateusz Wójcik III c 

26 maja jest Dzień Matki. Każde 

dziecko powinno pamiętać o tym święcie, 

bo nasze mamy codziennie pamiętają                 

o nas.  

 W tym dniu powinniśmy nasze mamusie 

wyręczać. Zrobić za nie pranie. Razem              

z tatą przygotować obiad. Pościelić łóżko. 

Jednym słowem pomagać jej od rana aż 

do samej nocy. Następnego dnia mama 

wstanie radosna i wypoczęta. Niech ten 

dzień będzie najszczęśliwszym jej dniem.  

 Warto częściej robić mamom takie 

niespodzianki, aby częściej czuły się 

szczęśliwe.  

Magdalena Mróz III c 

Troszczy się o nas, kiedy 

jesteśmy chorzy.  Zabiera mnie do lasu, 

kiedy chcę popatrzeć 

na przyrodę i zwierzęta. 

Jeździ ze mną  

na rowerze. 

Robi mi 

niespodzianki. 

Jest miła, dobra, 

opiekuńcza, cierpliwa.  

Jest cały 

czas ze mną. 

Dziękuję Mamie, że 

odrabia ze mną lekcje.  

Kupuje mi coś           

na urodziny i też 

bez okazji.  
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    Uczniowie z klasy II c bawili się w dziennikarzy                   

i wydawców i zrobili gazetki. 

Najpierw wychowawczyni podzieliła klasę na 4 grupy.  

Każda z nich miała zrobić swoją gazetkę. Dzieci ustaliły                 

o czym będzie ich pisemko i przygotowały w domu różne 

materiały np. wycinki z gazet, rysunki, ciekawostki. 

Przyniosły to wszystko do szkoły i wspólnie tworzyły                       

w grupach gazetki. Zajęło im to dwie godziny.  Każda 

gazetka ma inny tytuł.  

    W gazetkach są komiksy. Niektóre wycięte z innych 

czasopism, a niektóre stworzone przez redaktorów z II c. 

Znajdują się w nich ciekawostki,  krzyżówki, dowcipy, 

rysunki, są  też kąciki mody. W jednej z gazetek jest nawet 

dodatek motoryzacyjny. 

    Bardzo nam się podobają te pisemka. Pani Jolanta 

Gabiniewicz, wychowawczyni klasy IIc, powiedziała,                    

że dzieci zgodnie pracowały, były dobrze zorganizowane. 

Jest zadowolona z pracy swoich uczniów. Oni także są 

dumni, że udało się zrobić takie gazetki. 

    Życzymy  naszym koleżankom i kolegom więcej takich 

pomysłów i zapraszamy do współpracy przy tworzeniu 

Kuriera Uczniaków.  

 

Redakcja gazetki klas I - III 

   

   

Redakcja: Z. Harasimowicz,              
J. Winiarska, G, Szałkowski,  
O. Kochanowicz, S. Markowski, 
O. Kondrat  

Redakcja: D. Kułak, M. Kozioł,    
J. Boguszewski, S. Grzenkowicz,  
A. Dziewiątkowska, G. Gilewska 

Redakcja:  Z. Żuk, W. Szyszko,  
F. Skobel, K. Czaplejewicz,                  
S.Taudul P. Cudowski,  

Redakcja:  Siemieńczuk, 
Plichta, Plichta, Z. Baranowska, 
B. Stupak, T. Kołodziejczak,              
O. Radel 
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Nasza twórczość 
  

Uczniowie klas piątych pisali na lekcji języka  polskiego kołysanki. A oto dwie z nich.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STROFY NA CZEŚĆ ZIEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zaśnij już, kochanie, 

Zaśnij już, ja obronię Twoje dobre sny, 

A potwory znikną już, 

A potwory znikną już. 

Zamknij oczka, aniołku, 

Zamknij oczka, kochanie. 

Zaśnij już, 

Zaśnij już, przy Tobie będę całą noc 

I odgonię złe sny, 

I odgonię złe sny. 

Zamknij oczka, aniołku, 

Zamknij oczka, zaśnij już. 

                                            Julia Sienkiel kl. 5d 

 

 

Dzień Ziemi 
 

Tylko na naszej planecie, 
  Możecie wyszukać w necie: 
  Żyją zwierzęta, gady i ludzie. 

  Czy wolisz żyć w smrodzie i w brudzie? 
  A może w pachnących kwiatkach: 

Krokusach, fiołkach i makach, 
W ćwierkaniach małych wróbelków, 
W zapachach iglastych świerków. 

Co wolisz, powiedz szczerze, 
Bo ja w to bardzo wierzę, 

Że wolisz porządek na ziemi 
I sprzątać każdej niedzieli. 

 
Zuzia Dudzińska kl IVa 

 

Ziemia 

Szanuj Ziemię, 

Bo to jest twój dom, 

Nie niszcz roślin, ssaków i ptaków,  

Nasza Ziemia karmi nas,  

Więc kochamy  Ziemię, 

Bo jest pięknie wokół nas.  

 

Ziemia jest nasza, 

Ziemia jest piękna, 

Ziemie jest jak okrągła kulka, 

Każdy z nas szanuję Ziemię. 

 

Kornelia Chociej IVa 
 

Ach,  śpij ma gwiazdko kochana, 

zawsze wstawaj wyspana, 

niech ci się przyśnią przepiękne marzenia, 

zmruż oczka już i śpij spokojnie,  

wstawaj z rana wyspana, 

przy Tobie będę wieczorem i z rana 

będę kołysać Cię do snu ma kochana 

 
Natalia Tochwin kl.5d 
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        Gościliśmy w naszej szkole Zuzię Charko (13 lat), która od 6 lat mieszka w Irlandii i Alicię ( 6 lat) 
oraz Dylana Bez ( 10 lat) pochodzących z Anglii. Nasi goście zwiedzili całą szkołę, byli na lekcjach w 
Ib oraz na spotkaniu z uczniami klasy VIb. Uczniowie klasy szóstej mogli sprawdzić swoje 
umiejętności językowe i porozmawiać po angielsku. Redakcja „Kuriera Uczniaków”  zaprosiła naszych 
zagranicznych rówieśników na spotkanie, podczas którego zadaliśmy im kilka pytań.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co lubicie w swojej szkole?   
- Zuzia: To, że jest porządek 
- Dylan: Boisko do piłki nożnej i matematykę 
- Alicia: Grać na skrzypcach i zabawę 
- A czego nie lubicie? 
- A. Nie lubię szkolnych czarnych butów.   
- D. Nie lubię mundurka.  
- Jakie  nosicie  mundurki szkolne? 
- Z. Granatowy, krawat w paski, granatowy dres               
i niebieska bluzka 
- D. Białą bluzkę i czarne spodnie 
- A.  Białą bluzkę, a na to czerwony sweterek                      
i czarną spódnicę 
Ile macie lektur? 
- Z. Dwie lektury na rok 
 

- Ile czasu trwają lekcje, a ile przerwy? 
- Z. Lekcje trwają od 9:00 do 11:00. Od 11:00 do 
11:15 jest krótka przerwa, a potem lekcje od 
11:15 do 12:30. Od 12:30 do 13:00 jest długa 
przerwa. Od 13:00 do 14:40 ponownie trwają 
lekcje. O 14:40 wszyscy kończymy lekcje. 

- D. Lekcje są od 8. 35 do 15.15. Mamy przerwy, 
ale nie po każdej lekcji.  
- Czy jeździcie na szkolne wycieczki? Jeśli 
tak, to są to jednodniowe czy też 
kilkudniowe? 
- Z. Tak, jeździmy na wycieczki szkolne raz na 
rok. Są zawsze jednodniowe 
- D. Często jeździmy na jednodniowe wycieczki. 
Raz w roku wyjeżdżamy na tydzień. W tym roku 
pojedziemy do Francji. 
- A. U nas są tylko jednodniowe.  
- Często macie sprawdziany? 
- Z. Mamy sprawdzian w każdy piątek. 
- D. Mamy po zakończeniu jakiegoś działu. 
 

- Jaka jest w szkole skala ocen? 
- Z. W Irlandii nie ma ocen. 
- D. W Anglii są oceny A, B, C. Na każdym 
poziomie jest jeszcze cyfra. Ja jestem w VI klasie 
więc powinienem mieć np. 5A lub 5B. Mogę też  
mieć np. 4 C, ale w szóstej klasie to już niedobra 
ocena.  
- Czy nauczyciele zadają Wam pracę domową, 
jak często i czy dużo? 
-Z.  Nauczyciele zadają nam prace domowe. 
Zwykle nie jest jej zbyt dużo. 
- D. Dwa razy w tygodniu mamy zadawaną pracę 
domową. Nie jest jej dużo.  
- Jak spędzacie  wolny czas? Chodzicie                     
na jakieś koła zainteresowań? 
- Z. W szkole nie ma kółek zainteresowań, ale ja 
chodzę na zajęcia pozaszkolne: z pierwszej 
pomocy, do szkoły muzycznej - gram na 
wiolonczeli, gram też w orkiestrze i jeżdżę konno. 
Każdego dnia mam jakieś zajęcia, oprócz piątku. 
- D. W angielskiej szkole są koła zainteresowań. Ja 
chodzę na hokej na trawie, piłkę nożną, szycie,  . 
Poza szkołą chodzę na pływanie i  squash. 
Przedtem chodzi- 
łem na zuchy, ale  
w tym roku już  
nie mam kiedy. 
A. W szkole chodzę  
na skrzypce, zuchy, 
 gotowanie.  
Chodzę też 
na pływanie, balet, 
 stepowanie i jogę. 
 

                  Dylan  
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                                                                                                    Alicia                                   Zuzia  
 

 

 

 

Kilka miesięcy wstecz zaczęliśmy przygodę z badmintonem.  

Na początku rzucaliśmy lotką, bawiliśmy się nią. Później dostaliśmy 

 do ręki rakietkę do badmintona. Wykonywaliśmy z nią różne ćwiczenia 

 i zabawy Potem uczyliśmy się ją trzymać, 

nosiliśmy na niej lotkę.  Po kilku lekcjach 

ćwiczyliśmy odbijanie lotki do góry,                      

do koleżanki. Próbowaliśmy też odbijać ją 

w parach. Jest to bardzo trudne,  ale 

niektórym dzieciom wychodzi to już bardzo 

dobrze. Widzieliśmy, że nasze koleżanki                  

i koledzy z I a radzą sobie doskonale.                  

Po kilku tygodniach odbył się test                        

na sprawność badmintonisty. Musieliśmy 

wykonać kilka ćwiczeń z lotkami i rakietką. Wszystkim udało się je zrobić i zdobyliśmy sprawność 

badmintonisty. Pani z  panem wręczyli nam legitymacje z nowym znaczkiem. To już nasza czwarta 

sprawność z programu Mały Mistrz.  W tym roku będziemy się starać jeszcze o sprawność 

rowerzysty.  

Redakcja klas I - III 

- Jak Ci się podobało w polskiej 
szkole? 
- Z. W polskiej szkole było bardzo 
przyjemnie i ciekawie, ale zdecydowanie 
inaczej niż w Irlandii. 
- A. i D. Boisko i plac zabaw. Wygląd 
klasy. Bardzo podobała się nam tablica, 
po której pisze się kredą. Stołówka. U nas 
w szkole nie ma stołówki. Nie jemy                       
w szkole obiadów. 
- Bardzo różni się od Waszej  szkoły?  
- D. i A. U nas jest jednopoziomowy 
budynek. I inne ustawienie ławek w 
klasach. Czas trwania lekcji. 
Oceny. Obowiązkowy mundurek. 
 

Kornelia Chociej, Natalia Lubowska 
 i Zuzanna Dudzińska 
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Jeśli Twój wróg cofa się,  
Przed tobą – nie czuj się 
zwycięzcą. On może brać 
rozbieg… 

 

Rozwiąż krzyżówki i odczytaj hasło.  
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Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska, Aleksnadra Klim Ib, Bartosz Kondrusiewicz  kl Ib, Olga Kozakiewicz Ib , 
Magda Mróz III c,  Kamil Piekarski I b, Piotrek Pacewicz Ib, Natalia  Rećko Ib, Gabriela Wróblewska,  Kamila 
Rybińska III c, Mateusz Wójcik III c,  Karolina Zubrzycka I b, Natalia Żółtko I b     opiekun: Elżbieta Kantor  
 
klasy IV– VI: Julka Bogusławska,  Zuzia Dudzińska, Natalka Lubowska, Monika Kowalewska, Krystian  Żuk, 
Damian Żabicki, Alan Kochanowicz, Tomek Rudziński -  kl IVa    Opiekun Maria Krupa 
 

 

1. Gra planszowa z białymi 
i czarnymi polami.  

2. Mieszka w nim Eskimos 
3. Ptak z czerwonymi 

nogami. 
4. Z dnia na dzień grzeje 

coraz mocniej. 
5. Kwiat pochodzący          

z Holandii. 
6. Nosimy ją na głowie. 

 
N. Żółtko 

Dwa wróble siedzą na gałęzi              
i patrzą na lecący samolot 
odrzutowy.  
- Ale on szybko leci. 
- Ty też byś tak szybko leciał, 
gdyby ci się ogon palił. 
 

Co jest gorsze niż słoń              
w składzie porcelany? 
- Jeżozwierz w fabryce 
balonów. 
 

- Znowu jedynka? – dziwi się 
tata przeglądając dzienniczek  
syna. – Czy nie zrozumiałeś 
pytania nauczycielki? 
- Ja pytanie zrozumiałem – 
odpowiada synek. Tylko pani 
nie zrozumiała mojej 
odpowiedzi.  


