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POMAGAMY!
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Z inicjatywy naszych uczniów całkowity dochód ze sprzedaży: gazetki szkolnej nr 6,
własnoręcznie zrobionych galaretek, ciast, prac plastycznych, zabawek oraz zbiórki
pieniężnej zostanie przekazany na pomoc dzieciom poszkodowanym podczas
trzęsienia ziemi w Nepalu.
Postawa naszych dzieci świadczy o ogromnej dojrzałości i wrażliwości na tragedię
rówieśników.

W obronie Ziemi.

24 kwietnia uczniowie klasy IV przedstawili program
z okazji Dnia Wody i Dnia Ziemi. Był on dopełnieniem
happeningu ekologicznego przygotowanego przez panią
E. Drabek. Wiersze i piosenki przybliżyły problemy, z którymi musimy się zmierzyć, jeśli chcemy, aby
nasza planeta przetrwała jeszcze wieki. Następnie przedstawiciele klas I – VI zaprezentowali ekologiczne stroje, a publiczność wytypowała zwycięzców: w kategorii klas I – III najwięcej głosów (13)
otrzymał. Wiktor Czarnik z klasy I, w kategorii klas starszych najwięcej głosów otrzymała kreacja
Oliwii Kuźmy zaprezentowana przez Gabrielę Puchałę (21 głosów) oraz

Oliwia Szostek – (20 głosów). Gratulujemy świetnych pomysłów ! /klasa IV/
CO JEST NAJPIĘKNIEJSZE NA ŚWIECIE - Z ZESZYTÓW UCZNIÓW KLASY IV

Dla mnie piękny jest cały świat. Przyjaźń miłość, rozpromienione, ciepłe słońce, Piękne są zwierzęta, zapach kwiatów,
leżenie na trawie i przyglądanie się gwiazdom. Piękne są motyle, tęcza i wirujące po niebie płatki śniegu. Wspaniałe jest
to, że jesteśmy wolni, że żyjemy i że nie jesteśmy tacy sami. Kamila Niedziołka
Dla mnie najpiękniejszy jest dom rodzinny, a w nim moja rodzina. Bardzo kocham
mamę, tatę i babcię. Lubię zwierzęta,
przyrodę, która mnie otacza. Podobają mi
się drzewa, kwiatki, ptaki. Sprawia mi to
przyjemność. Chciałbym, aby świat był
bardzo piękny i wszystkie dzieci wesołe.
Maksymilian Gałan

Najpiękniejszą rzeczą jest dla mnie szkolna biblioteka,
ponieważ mogę w niej odpocząć na przerwach
i po zajęciach szkolnych. Lubię do niej chodzić, gdyż
jest tam bardzo miła pani bibliotekarka, która pomaga
w odrabianiu zadań domowych.
Karolina Grzegórzkiewicz
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DLA NASZYCH MAM
Życzenia z okazji Dnia Matki
Moja Mamo Kochana,
Dziękuję Ci za wszystko.
Czym dobroć jest na Ziemi.
Za miłość Twoją do mnie.
I Twą wielką cierpliwość.
Że jesteś najważniejsza,
Że nikt tego nie zmieni.
Ty uczysz mnie wszystkiego,
Od najmłodszych lat.
Kocham Cię najmocniej.
Mamo, żyj sto tysięcy lat!!!
Klaudia Węgrzyn kl.V

Moja Mama
Moja Mama jest szalona
Bardzo piękna i wesoła
Mamusiu Kochana,
Żadna moc jej nie pokona!
od samego rana
Chodź osóbką jest dość małą,
Myślę dziś o Tobie,
Osobowość ma wspaniałą!
co dla Ciebie zrobię!
Chodzi zawsze uśmiechnięta
Na ten Dzień Mateczki,
I zawsze o wszystkim pamięta.
dam Ci te kwiateczki,
Czasem krzyczy i się gniewa.
Podarunki małe,
Ale uczy czego trzeba.
lecz serduszko całe!
Gdy napsocę to wybaczy,
Aleksandra Rzewuska kl. V
Lekcje zawsze wytłumaczy.
Gdy przytuli mnie do siebie,
Wtedy czuję się jak w niebie.
Kocham Cię, Mamusiu miła,
Chcę, byś zawsze przy mnie była.
Jakub Kącik kl. V
Wierszyk na Dzień Mamy

Dnia 8 maja o godz. 11:30 w pobliskim gimnazjum odbył
się Festiwal Nauki. Uczestniczyły w nim klasy szóste
wraz z wychowawcami. Do Mnikowa dotarliśmy pieszo.
Podczas zajęć dowiedzieliśmy się nowych ciekawych
wiadomości nt. chemii, astronomii, fizyki a także optyki.
Na festiwal mieliśmy przygotować pojazd napędzany
powietrzem. Okazało się, że tylko nasza szkoła wykonała

to zadanie. Jesteśmy dumni, że zajęliśmy pierwsze
miejsce. Podczas pokazów najbardziej zainteresowało mnie to, jak sprawdzić, czy w danym produkcie jest
białko. To był bardzo udany dzień. Hubert Czuchra kl. VI

Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W dniu 1 czerwca wszystkim DZIECIOM życzymy, aby Wasze
dzieciństwo było jak najpiękniejsze i trwało jak najdłużej!
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NASZE PASJE

WYKONANIE — PRZEMEK TEKIELI

Od najmłodszych lat interesuję się plastyką. Codziennie
coś rysuję, maluję lub kleję z plasteliny. Sprawia mi to
wiele radości, a nawet muszę przyznać, że stało się to moją pasją. Dzień bez rysunku czy
plastelinowej figurki to dla mnie dzień stracony. Chodzę także na szkolne kółko plastyczne, które wszystkim polecam. Mam zamiar dalej rozwijać swoje zainteresowania, a moim
marzeniem jest uczęszczać do Akademii Sztuk Pięknych.
Przemek Tekieli kl. III
Od półtora roku chodzę do Państwowej
Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach, gdzie
uczę się grać na skrzypcach. Jest to dodatkowy wysiłek po szkole podstawowej, lecz
warto go ponosić. Na początku każdy kandydat zostaje przesłuchany, czy ma predyspozycje do grania na instrumentach. Nauczyciele są bardzo mili (pod koniec roku wybierani są najlepsi - według uczniów). Co jakiś czas każdy uczeń gra koncert, a co pół
roku jest egzamin. W szkole muzycznej chodzi się głównie na dwie lekcję instrumentu
i teorii. Dzieci są oceniane tak jak w szkole podstawowej, choć nie ma szóstek i jedynek. Na koniec roku szkolnego można zdobyć
czerwony pasek. Mnie udało się go zdobyć, choć trzeba mieć średnią 5,0. Zapraszam na coroczny koncert kolęd w kościele w Krzeszowicach. Zachęcam również wszystkie zainteresowane
dzieci do zapisania się do szkoły muzycznej.
Joanna Tekieli kl. V
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