Witamy naszych Czytelników i…

W numerze:
•
•
•
•
•
•

Konkurs na powitanie wiosny (i to nie jeden!)
Poznajmy się!
Przysłowia mądrością narodu, czyli 6f poznaje mądrości naszych przodków i
ogłasza konkurs!
Aparaty w dłoń, czyli szukamy wiosny w naszym mieście
Kalendarium kwietniowe, czyli ile razy pójdziemy do szkoły w kwietniu
Gratka dla czytelników

A oto i MY!!!
MoŜe najpierw kilka słów o nas. Jesteśmy grupą uczniów w
klas 4 -6. Łączy nas wspólna pasja – chcemy dzielić się
z Wami naszymi spostrzeŜeniami na temat naszych
zainteresowań, szkoły, naszego miasta. Lubimy obserwować
otoczenie i … pisać. Naszym marzeniem jest zarazić Was
bakcylem pisania. O czym? O czym tylko chcecie. Witamy
w naszej, to znaczy Waszej gazetce. Współtwórzcie ją z nami.
Piszcie do nas, bierzcie udział w konkursach, fotografujcie,
rozmawiajcie z ciekawymi ludźmi, czytajcie dobre ksiąŜki
i polecajcie je innym za naszym pośrednictwem. Czekamy
na Was co miesiąc.

Piszcie: gazetkasp2@gmail.com
Cześć! Mam na imię Kornelia, chodzę do klasy
4b i mam dziesięć lat. Od dwóch lat piszę
artykuły do naszej szkolnej gazetki „Odgłosy z
Cieszkowianki”. Są to najczęściej recenzje
przeczytanych przeze mnie książek, ale pisałam
też o różnych wydarzeniach szkolnych,
ciekawych miejscach, które odwiedziłam oraz o
swoich zainteresowaniach. W czasie wolnym
lubię pływać, grać w piłkę nożną, w gry
komputerowe, ale najchętniej czytam książki.
Moją ulubioną serią jest Harry Potter, a
najbardziej lubię część „Harry Potter i Zakon
Feniksa”. W czasie najbliższych wakacji planuję
polecieć do Londynu głównie po to, aby
zobaczyć studio, w którym nagrywano film z tej
serii. Moimi ulubionymi zwierzętami są szczury.

Pozostałych przedstawimy w kolejnych numerach. Oto oni:
Julia Jankowiak, Paulina Ciećko, Arkadiusz Plewa, Alicja Nowicka i Julia Napierała z 6c

Aleksandra Kopeć i Julia Galin z 6f
Marta Przybysz z 5b
Dominika Galińska z 4c
Pod opieką p. Violetty Langner

Na powitanie WIOSNY!
Po zimie, po wiecznym mroziku, czekamy na wiosnę bez liku.
Czekamy na te wspaniałe drzewa, pączki rozłoŜyste.
Na piękną pogodę, aby na dwór wybiec z kolegami i pobawić się w blasku
słońca piłkami. Przebiśniegi i krokusy gdy pojawią się juŜ wiemy, Ŝe wiosna
jest tuŜ, tuŜ.
Budzi ona zwierzaki i koloryzuje nasze otoczenie tak, Ŝe ponury zimowy
świat zamienia się od tak.
Idzie lasem i polami i zabiera mróz skrzydłami.
Nasionka kwiatków porozsiewa, promieniem ogrzeje kaŜde drzewa.
I Wielkanoc nam przywoła radością .
Wiosna przygotowuje nas na letni, wakacyjny czas.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni –
opowiadanie Weroniki
Gdy obudziłam się dziś rano, od razu wyjrzałam przez okno
i zobaczyłam jaskółkę. JuŜ myślałam, Ŝe nadchodzi wiosna, ale jednak się
myliłam.
Rodzice zawołali mnie i braci, Ŝebyśmy się ubierali, bo za chwilę
wychodzimy na spacer. Po drodze zobaczyłam jeszcze raz tą samą jaskółkę.
Była ona niebieska, jej brzuch był biały, a pod dziubkiem miała brązową
plamkę. Zapytałam mamę, czy jak się zobaczy jedną jaskółkę, to oznacza,
Ŝe będzie wiosna. Mama mi odpowiedziała, Ŝe w rzeczywistości trzeba
zrozumieć, Ŝe jeden mały szczegół nie czyni jakiejś wielkiej zmiany, ale jest

tylko drobiazgiem i nie naleŜy być pewnym, Ŝe to juŜ do czegoś prowadzi.
Byłam bardzo zdziwiona, poniewaŜ myślałam, Ŝe zaraz będzie wiosna.
Gdy wróciłam do domu
poszukałam wiadomości o
jaskółkach. Następnego dnia
obudziło mnie piękne
ćwierkanie. Spojrzałam przez
okno i zobaczyłam jaskółkę,
która miała w dziubku patyk.
Po paru godzinach
zorientowałam się, Ŝe pod
szczytem domu powstaje coś dziwnego. Razem z braćmi obserwowaliśmy i
zastanawialiśmy się, co to takiego. Tata po powrocie z pracy przyglądał się
nad czym tak myślimy i zapytał, czy moŜe w czymś pomóc. Po zobaczeniu
powstającej kuli tata nam wytłumaczył, Ŝe tam powstaje gniazdo. Po
powrocie do domu powiedzieliśmy babci, Ŝe odwiedziła nas jaskółka i
załoŜyła gniazdo. Babcia się zdziwiła i opowiedziała nam, Ŝe jak była mała
to na gospodarstwie odwiedzało ją bardzo duŜo jaskółek. Co roku
przylatywały w to samo miejsce i zakładały nowe gniazda.
Moim zdaniem przysłowie „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”
oznacza, iŜ wiosna nie przyjdzie tak od zaraz, tylko w swoim czasie.

Grudzień tego roku był bardzo pogodny. Codziennie świeciło jaskrawe i ostre słońce.
W ogóle nie było śniegu. Nie padał teŜ deszcz. Dni były krótkie, ale ładne i chłodne. Bo
pomimo słońca było mroźno. Nic nie zapowiadało zbliŜającej się katastrofy. Ale o tym za
chwilę. Kacper i Wiktor - dwaj bracia mieszkali razem z rodzicami i dziadkami w małej
miejscowości Przedecz. Wiktor miał dziewięć lat. Był szczupłym brunetem. Lubił grać w
piłkę i skakać na trampolinie. Kacper był od brata starszy o cztery lata. Był wysoki i dobrze
zbudowany i nie przepadał za sportem. Obaj bracia lubili jednak pływać. Często z rodzicami
jeździli na basen do pobliskiego Uniejowa lub Kutna. Chłopcy uczyli się pływać. Kacper
opanował naukę do perfekcji. Wiktor, ze względu na to, Ŝe był młodszy, bał się wody i nauka
szła mu trochę wolniej niŜ bratu. Kacper miał duŜo cierpliwości i był duŜym wsparciem dla
brata. Chłopcy naukę pływania zaczęli we wrześniu, jeździli systematycznie, co tydzień we
wtorki na lekcje. Wiosną świetnie juŜ sobie radzili w wodzie. Nikt nie przypuszczał, Ŝe ich
umiejętności tak szybko zostaną sprawdzone.

W marcu chłopcy usłyszeli w telewizji o obfitych opadach deszczu. W okolicy ich
domu nie było co prawda rzeki, która mogłaby wystąpić z brzegów, ale było jezioro. Chłopcy
codziennie po szkole chodzili nad jezioro i sprawdzali czy przybyło wody. Pewnego dnia
okazało się, Ŝe nie widać juŜ plaŜy ! Wszędzie było mnóstwo wody ! Chłopcy byli bardzo
zmartwieni. Ile sił w nogach pobiegli do domu opowiedzieć o wszystkim rodzicom i
dziadkom. Okazało się, Ŝe rodzice o wszystkim wiedzieli i budowali barykady z worków z
piaskiem. Wszyscy chcieli odgrodzić się od wody i uratować dom.
Wieczorem okazało się, Ŝe Wiktor zniknął. Kacper nie mógł zrozumieć co się stało.
PrzecieŜ przed chwilą był obok i chrapał smacznie w łóŜku! PrzeraŜony Kacper pobiegł do
rodziców powiedzieć im o swoim odkryciu. Tata zapytał Kacpra:
- Kiedy widziałeś brata ? Czy coś słyszałeś ?

- Słyszałem tylko, jak wychodził z łóŜka i pomyślałem, Ŝe poszedł do toalety odpowiedział Kacper. - Ale tato, u nas w pokoju otwarte jest okno. Czy sądzisz, Ŝe mógł
przez nie wyjść ?!
- Dobrze, Ŝe mówisz - odpowiedział tata - dzwonię do sąsiadów, moŜe coś widzieli.
Kiedy rodzice wraz z sąsiadami poszli w stronę szkoły, Kacper pobiegł nad jezioro. Miał
przeczucie, Ŝe brat tam moŜe być. Nie pomylił się. Wiktor stał na pomoście i robił zdjęcia!
Gdy Kacper go zawołał, Wiktor wystraszył się, stracił równowagę i wpadł do jeziora. Kacper
zachował zimną krew i niewiele myśląc wskoczył za bratem do wody. Po chwili wyciągnął
Wiktora na brzeg. W tym momencie przybiegli rodzice. Chłopcom nic się nie stało. Mam
przytuliła synów i cała historia dobrze się skończyła. Deszcz padał jeszcze przez kilka dni i
nocy, ale jezioro nikomu nie zagraŜało.
Jak się okazuje sprawdziło się stare ludowe przysłowie, Ŝe im więcej w grudniu
pogody, tym wiosną więcej wody.

Za górami, za lasami była sobie pewna szkoła rycerska. Było w niej
siedem klas. KaŜda miała inny stopień trudności. Uczniowie klasy siódmej byli
juŜ prawdziwymi rycerzami, a uczniowie klasy pierwszej byli początkujący.
Aby przechodzić do kolejnych klas, trzeba było przejść test wiedzy o
rycerstwie. Niektórzy sprytni i przebiegli uczniowie z powodu lenistwa do
nauki, nie posiadali duŜej wiedzy i ściągali na wszystkich testach. Niestety, gdy
pan nauczyciel któregoś przyłapał, został on wydalony ze szkoły rycerskiej.
Pewnego dnia chłopiec o
imieniu Igor bardzo chciał
zabłysnąć przed całą szkołą i
przejść na wyŜszy poziom
wykazując się sprytem. Nie
przemyślał tego, a przecieŜ
kaŜdy ze szkoły wiedział, Ŝe
chłopiec jest niesamowicie
nieostroŜny. KaŜdego dnia coś
zrzucał lub potykał się o
wszystkie rzeczy, a gdy kłamał
od razu robił się czerwony ze
stresu. Był teŜ bardzo leniwy i
nigdy się nie uczył, dlatego miał
same najniŜsze stopnie. Miał on
swoją przyjaciółkę Anetę, która sądziła, Ŝe jest to za bardzo ryzykowne i
nieodpowiedzialne. DąŜył jednak uparcie do celu i ze swoim kolegą Bartkiem,
który równieŜ nie wykazywał wysokiego stopnia inteligencji, zaczęli planować
swój przekręt.
Cała akcja była podzielona na trzy fazy. Pierwsza z nich polegała na
ukryciu swoich zapisanych na małych pergaminach ściąg podczas wejścia na
salę. Ta faza jest bardzo waŜna, poniewaŜ nauczyciele zawsze wtedy
obserwowali swoich uczniów. Druga faza miała się rozpocząć po rozdaniu
testów przez nauczycieli, poniewaŜ od razu trzeba zacząć odpowiadać na
pierwsze pytania. W tej fazie Igor musiałby wyciągnąć malutkie pergaminy z
kieszeni swoich spodni i spisywać odpowiedzi. Była to najbardziej ryzykowna

faza, bo uczeń mógłby ściągnąć na siebie duŜo uwagi, a stałoby się tak,
poniewaŜ jest on chłopcem niezdarnym i w najgorszym przypadku wszystkie
pergaminy rozsypałyby się. Po spisaniu odpowiedzi została trzecia fazaostatnia. Polegała na schowaniu swoich ściąg i niepostrzeŜonym wyjściu z salifaza pozornie łatwa, ale Igor nie przemyślał, Ŝe moŜe się potknąć o plecaki
innych uczniów i przez przypadek rozsypać nielegalną zawartość kieszeni
spodni.
Zamiast się uczyć, uczniowie szkoły rycerskiej planowali to
przedsięwzięcie półtora miesiąca. Gdy nadszedł dzień testu o wiedzy rycerskiej,
Igor i Bartek byli bardzo zestresowani. Jak zawsze rano chłopiec po umyciu się
poszedł do szkoły. Gdy nadszedł czas na pierwszą część planu, Igor zrobił się
na twarzy rumiany niczym pomidor. Na pewno wynikało to ze stresu. Kiedy
nauczyciele to ujrzeli, to od razu zaczęli coś podejrzewać. Po wejściu wszyscy
uczniowie zajęli swoje miejsca w klasie. Pan Gabryś rozdał testy, a Igor ze
strachu zaczął się trząść. Przyszła pora na rozpoczęcie fazy drugiej, czyli
wyciągnięcia swoich podpowiedzi. Chłopiec z minuty na minutę był coraz
bardziej zestresowany, a nauczyciele zaczęli go obserwować. Gdy wyjął
pierwszą ściągę to poprzez drganie ze stresu rąk kolejna wypadła mu z kieszeni.
Wszyscy uczniowie spojrzeli się w jego stronę, ale on udawał, Ŝe nic nie
słyszał. Od razu wszyscy zaczęli coś podejrzewać. Po chwili pani Majer
zauwaŜyła, Ŝe chłopiec trzyma coś w rękach. Podeszła i powiedziała:
- Igor?! Czy ty masz ściągi?
- Nie! Dlaczego pani mnie podejrzewa o coś tak okropnego?!
- Sądzę, Ŝe coś ukrywasz. Proszę wstać. Jestem zmuszona zobaczyć, czy nie
posiadasz niczego nieodpowiedniego.
- Niech sobie pani patrzy! Ja nie siedzę na Ŝadnej ściądze, ani jej nigdzie nie
mam! - i w tym momencie wszystkie małe podpowiedzi wysypały się z kieszeni
spodni. W sali zapadła cisza, a wstydliwy Igor zaczął rozpaczliwie płakać. Po
chwili rozpoczęła się narada, poniewaŜ nauczyciele musieli się naradzić, co
zrobić z taką sytuacją.
Niestety szkoła ta była na bardzo wysokim poziomie i rada pedagogiczna
nie mogła dopuścić, aby uczniowie ich oszukiwali. Igor musiał zostać wydalony
ze szkoły. Opowieść tą moŜna trafnie sformułować powiedzeniem „Gdyby
kózka nie skakała, to by nóŜki nie złamała”.

Gdzieś za rzekami, za małymi górami mieszkał sobie dwunastoletni Piotrek.
Chłopiec mieszkał z rodzicami oraz o rok młodszą siostrą Melą. Nieopodal jego domu,
znajdowała się mała szkoła, do której uczęszczały dzieci .Wybudowano ją tylko wyłącznie
dla dzieci mieszkających w pobliskich wsiach . Chłopiec był średnim uczniem. Zazwyczaj na
semestr miał tróje, czwórki i z wf-u piątki. Pewnego dnia, Piotrkowi do głowy wpadła
myśl. Bawiąc się z Bartkiem (jego najlepszym przyjacielem) oświadczył ją ze zdumieniem:
-Bartek- powiedział chłopiec szybko i energicznie.
-No…- odpowiedział kolega czekając co teraz usłyszy.
-Mam taki plan. No bo wiesz, my juŜ w miarę umiemy tą matmę. Więc chyba nic się nie
stanie jak raz opuszczę lekcje, to znaczy opuścimy.
Bartek zdziwiony zapytał:
-Co Piotrek, boisz się sprawdzianu? A moŜe źle się czujesz?- spytał zmartwiony kolega.
Piotr naburmuszony tym, Ŝe jego kolega nie myśli o tym samym co on odpowiedział:
-Sprawdzianu się nie boję i dobrze się czuję, ale myślę o wagarach. PrzecieŜ ty jesteś
dobrym uczniem, więc szybko nadrobisz zaległości, a ja jakoś sobie poradzę.
Kolega wytrzeszczył oczy i nie chcąc uwierzyć w to co mówi jego kumpel szybko
powiedział:
-Ha, ha, ha dobry Ŝart. PrzecieŜ wiesz jak pani od matematyki jest zła, gdy kogoś nie ma na
teście i potem pisze go po terminie. Z resztą ja się juŜ przygotowałem na sprawdzian, więc
jeśli nie robisz mnie w konia, to moja odpowiedz brzmi nie, nie i jeszcze raz nie!!! –
odpowiedział Bartek bez długiego namysłu.
-Jeśli wymiękasz to ja sobie sam pójdę. – odpowiedział oburzony chłopczyk idąc juŜ
w stronę szkoły, bo właśnie czas przerwy dobiegł końca.
Wracając do domu Piotruś nadal myślał o tym co powiedział mu kolega.
Pomyślał: ,, Co tam, jak raz pójdę na wagary to świat się nie zawali”. Teraz chłopiec bardziej
uśmiechnięty szedł szybszym krokiem w stronę domu. Po zjedzonym obiedzie Piotrek
usłyszał telefon.
-No hej Piotrek. Przepraszam, ale myślę, Ŝe ten
pomysł nie jest zbytnio przemyślany. MoŜesz
mieć potem niezłe kłopoty. Pomyśl jeszcze raz
proszę.
Słysząc to Piotrek rozłączył się powtarzając
sobie cicho: ,,Co się moŜe stać, świat się nie
zawali”.
Następnego dnia, pobudka juŜ nie był
taka jak zawsze ponura i jakaś taka nie
przyjemna. Była to,, najlepsza pobudka roku” tak właśnie nazwał ją Piotrek. Zerwał się
szybko i wyleciał z domu jak torpeda. PrzecieŜ
tyle wspaniałych miejsc miał do zobaczenia.
Najpierw poszedł do jego ulubionej kawiarni,
gdzie zjadł pyszne lody z bitą śmietaną.
Następnie odwiedził plac zabaw, gdzie
korzystał ze wszystkich atrakcji. Bardzo mu się
podobało. Zwiedził piękny strumyczek, wstąpił
do sklepu po ciastko. Kiedy zauwaŜy ,Ŝe jest

godzina 14;30(godzina kończąca lekcje), szybko wrócił do domu. Będąc juŜ w domu, udawał
jakby normalnie wrócił zmęczony ze szkoły. Pod wieczór Piotrek, tak jak poprzedniego dnia,
usłyszał dzwonek telefonu, Dzwonił do niego Bartek.
-No hej i jak ci się podobało na wagarach?- spytał kolega.
-Wiesz, było naprawdę świetnie. Czułem jakby były wakacje. A jak tam u Ciebie? Jak
spędziłeś dzień w nudnej szkole?
-Eee… no był sprawdzian. DuŜo robiliśmy, ale to niewaŜne. Pani Cecylia pytała się o Ciebie.
- oznajmił zmartwionym głosem kolega.
-Pytała się o mnie? Gdyby co, powiedz, Ŝe jestem w chory. - rozkazał Piotrek.
-Jak to? Ty jutro idziesz do szkoły! Mówiłeś, Ŝe te wagary będą trwać jeden dzień.
-Jutro mnie teŜ nie ma. Było dziś tak super, Ŝe postanowiłem jeszcze raz zrobić sobie wolne
od szkoły. - oznajmił przekonująco chłopiec.
-Oszalałeś? Nie dasz rady nadgonić materiału, jest naprawdę trudny! Pomyśl jeszcze! Ja nie
chcę mieć z twoimi wagarami nic wspólnego!
Bartek się rozłączył, ale Piotrka wcale to nie martwiło. Chodził do szkoły raz na trzy
tygodnie. Czuł się świetnie. Jednak gdy nadszedł czas wystawiania uczniom ocen
semestralnych, z twarzy Piotrka zniknął uśmiech. Matematykę oblał, polski, historię i
przyrodę teŜ oblał. Chłopiec z czwórkowego ucznia zamienił się w takiego, co moŜe nie
przejść do następnej klasy. Nauczycielka zmartwiona ocenami spowodowanymi
nieobecnościami swojego ucznia, zaprosiła rodziców i Piotrka na rozmowę. Rozmawiając
chciała znać powód, dlaczego Piotrek tak strasznie pogorszył się w nauce.
-No, słucham?- powiedziała mama zwracając się groźnie do chłopca.
-Mamo… bo ja chodziłem na wagary…- powiedział szybko myśląc, Ŝe w ten sposób ominie
go kara.
-Co, przepraszam? O nie mój drogi, skąd ty masz takie złe pomysły? MoŜe na oglądałeś się
za duŜo filmów? Nie wiem, ale jedno jest pewne - będziesz powtarzał piątą klasę. Wstyd,
wstyd Piotrusiu! Straciłam do ciebie zaufanie.
-Ja myślałem, Ŝe nic się nie stanie.
Piotrek dostał karę. Powtarzał klasę. Tym razem był uczniem wzorowym. Nie
wychodził nigdzie z kolegami do czasu, gdy wszystkiego się nauczył. Dostał porządną
nauczkę w myśl przysłowia ,,Miłe złego początki”.

Pan zapowiedział sprawdzian z historii i powiedział:
-Ten sprawdzian będzie z całego semestru!
KaŜdy był przeraŜony taką decyzją nauczyciela. Ja sądziłem, Ŝe
najpierw pan zrobi sprawdzian z działu, który skończyliśmy w zeszłym
tygodniu. A tu niespodzianka. Na szczęście sprawdzian był po feriach
zimowych i dzięki temu było więcej czasu na naukę.

Na początku pomyślałem, Ŝeby uczyć się jednego działu w dwa
dni i zapisywać najwaŜniejsze informacje na kartce. O godzinie
19:00 zadzwonił do mnie kolega, który przez miesiąc był chory:
-Hej Dominik. Naprawdę pan zapowiedział sprawdzian z całego
semestru? – pyta zdumiony.
-Niestety, ale tak- odpowiedziałem ze smutkiem.
-Psia noga!- przeklął kolega.
-Dam Ci radę. Co dwa dni ucz się nowego działu i zapisuj
najwaŜniejsze informacje na kartce. – powiedziałem.
-Dzięki- odpowiedział rozłączając się.
Tydzień później zacząłem sobie powtarzać najwaŜniejsze
informacje, po czym pomyślałem, Ŝeby
zrobić przerwę od nauki na jeden
dzień. Usiadłem do komputera i grałem
do 18:00 dopóki nie napisał do mnie
kolega Maciej. Pyta czy nauczyłem się
chociaŜ czegoś. Odpowiadam, Ŝe
nauczyłem się najwaŜniejszych
informacji z tej ksiąŜki. Kolega
opowiedział o swoim sposobie uczenia
się. Robi tak, Ŝe w tydzień uczy się całej
ksiąŜki, potem rodzice go pytają,
następnie uczy się dat, a na końcu ma tydzień wolnego.
Postanowiłem jednak kontynuować naukę swoim sposobem.
Pierwszy dzień po feriach wracamy do szkoły i piszemy wielki
sprawdzian. TuŜ przed nim kaŜdy się pyta kaŜdego „nauczyłeś się na
sprawdzian?”. Ja pewny siebie usiadłem ławce i zacząłem pisać.
Okazało się, Ŝe sprawdzian był bardzo łatwy i dostałem z niego
dobrą ocenę. Moja metoda była dobra, poniewaŜ dzięki niej
dostałem dobrą ocenę, chociaŜ ja nie jestem dobry z historii. Pan był
z naszej klasy bardzo zadowolony, bo nie tylko ja zasłuŜyłem na
dobry wynik. Po sprawdzianie powiedziałem sobie „Z duŜej chmury
mały deszcz”.

Chcemy
Wam
zaproponować
wspólną
zabawę. Wiemy, że lubicie
fotografować i robicie to
bardzo często. Co powiecie na propozycję zamieszczania
Waszych zdjęć na łamach naszej gazetki? Jeśli chcecie, to
aparaty w dłoń i ruszamy na polowanie! W tym miesiącu
króluje wiosna. Szukamy więc jej oznak w naszym mieście.
Fotografujcie ogrody, place, parki, skwery… Przesyłajcie nam
te fotki oczywiście pamiętając o krótkiej informacji o miejscu i
dniu, w którym zdjęcie zostało wykonane. Jeśli na zdjęciu
będzie miejsce prywatne – nie zapomnijcie zapytać o zgodę
właściciela.

Prima Aprillis!
Tego dnia moŜna
bezkarnie zaŜartować z
kolegi lub koleŜanki.
Uwaga! śart powinien być
rzeczywiście Ŝartem, a
powód do śmiechu
powinny mieć obie strony.
Nie wolno nikogo obraŜać!

Sprawdzian zewnętrzny klas
szóstych!
Jedni tego dnia będą się pocić, inni
odpoczną, bo jest to dzień wolny od
zajęć lekcyjnych dla pozostałych
uczniów. Jednak planując wiosenny
wypoczynek, warto trzymać kciuki za
starszych kolegów i koleŜanki!

W kwietniu czekają nas:
22 dni nauki szkolnej – na
pocieszenie dodamy, Ŝe jest
to kolejny miesiąc
przybliŜający nas do wakacji.
Oprócz tego czeka nas pięć
weekendów. Ostatni z nich
będzie jednocześnie długim
weekendem majowym.
JuŜ nie moŜemy się
doczekać!

KsiąŜki
świętują!
2 kwietnia
obchodzimy
Światowy Dzień
KsiąŜki dla Dzieci,
zaś 23 kwietnia
Światowy Dzień
KsiąŜki i Praw
Autorskich.

Kolejny numer gazetki
wyjdzie 22 kwietnia.
Mamy nadzieję, Ŝe
zwiększy ona swoją
objętość dzięki Waszym
tekstom i zdjęciom.
Czekamy!

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie czytają. Nie trzeba do
tego nikogo przekonywać, bo wszelkie akcje związane z
czytelnictwem cieszą się wielkim powodzeniem, a biblioteka
szkolna pęka w szwach na kaŜdej przerwie. Dlatego mamy dla
Was małą niespodziankę. Chcielibyśmy dać uczniom moŜliwość
czytania w kaŜdej wolnej chwili bez konieczności stania w kolejce
w bibliotece. Dlatego narodził się pomysł, by pójść śladem akcji
„Uwolnij ksiąŜkę!” i zrobić na szkolnym korytarzu podobne
miejsce. Co Wy na to?
Czekamy na Wasze opinie i oczywiście pomoc. Liczymy, Ŝe nasz
kącik zapełni się niebawem ksiąŜkami, które Wam być moŜe juŜ
nie są potrzebne, a inni uczniowie chętnie po nie sięgną. KsiąŜki
moŜna przynosić do p. Violetty Langner.

Mamy tylko jedną prośbę – niech ksiąŜki, które
przyniesiecie do wspólnego kącika nie będą zniszczone.
Mamy nadzieję, Ŝe posłuŜą jeszcze jakiś czas i ktoś
chętnie weźmie je do ręki. Być moŜe w ten właśnie
sposób rozpocznie się przygoda z literaturą niejednego
znudzonego długą przerwą ucznia.

Liczymy na Was!

