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W tym numerze:  

 Walentynki 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego 

 Światowy Dzień Liczby Pi  

 Konkurs na najładniejszą pisankę 

 Informacje sportowe  

 Na wesoło 
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15 lutego nasza szkoła obchodziła Walentynki. W tym dniu uczniowie mieli 

na sobie jakiś czerwony element garderoby. Niektóre klasy były całe na ubrane na 

czerwono. Tego dnia otworzyliśmy skrzynkę walentynkową, do której uczniowie 

wrzucali kartki walentynkowe przez cały tydzień poprzedzający to święto.  

Był też ogłoszony konkurs z nagrodami na najładniejsze serca walentynkowe. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

W grupie klas I – III: 

I miejsce – Andrzej Kuczek z klasy I b 

II miejsce – Roksana Lesiak z klasy I a 

III miejsce – Julia Walczuk z klasy II a 

W grupie klas IV – VI: 

I miejsce – Krzysztof Szafrański z klasy V b 

II miejsce – Martyna Morawska z klasy IV 

III miejsce – Bartłomiej Hutny z klasy V b 
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21 marca jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji w naszych strojach, 

w tym dniu, dominowały wiosenne kolory – zielony, żółty, pomarańczowy.  

Uczniowie wykonali kwiaty, którymi udekorowali klasy. 

Nasze koleżanki i koledzy podczas szkolnego Pokazu Talentów 

zaprezentowali swoje zainteresowania i uzdolnienia. Mogliśmy zobaczyć rysunki, 

sklejane modele, pokazy gimnastyczne, taniec, posłuchać piosenek i gry na 

instrumentach. Atrakcji było wiele. Nasi uczniowie są bardzo uzdolnieni, a ich 

talenty wzbudziły podziw i uznanie. Wszyscy uczestnicy nagradzani byli wielkimi 

brawami. 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Pokazie Talentów 

DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY! 
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21 lutego w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego zwróciliśmy 

szczególną uwagę na nasz język ojczysty.  

Każdy uczeń miał przypiętą do ubrania jakąś literę. Uczniowie indywidualnie, 

grupowo lub całą klasą rozwiązywali różne zadania. Dużą popularnością cieszyło 

się układanie wyrazów z liter przypiętych do ubrań uczniów danej klasy, budowanie 

wyrazów z sylabą „la”, dopisywanie nazwisk autorów popularnych książek, 

rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. 

Ciekawym i trudnym zadaniem okazało się tłumaczenie znaczenia używanych 

teraz i dawniej wyrazów, np.: młokos, konformizm, melanż,  

 

14 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Liczby π, która ma 

przybliżoną wartość 3.14. 

Jeśli ktoś chciałby poznać dokładniejszą wartość π,  może  spróbować nauczyć 

się jej wartości do dwusetnego miejsca po przecinku.  

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 

74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 

06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 

05559 64462 29489 54930 38196… 

Tego dnia poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących tej liczby, rozwiązywaliśmy 

rebusy, łamigłówki, quizy oraz układaliśmy wyrazy zawierające π. 

Rozwiązując zestaw zadań matematycznych, wymagających logicznego myślenia  

i kreatywności, można było otrzymać szóstkę z matematyki. Chętnych było dużo.



str. 7 
 

Uczniowie wszystkich klas brali udział w konkursie na najładniejszą pisankę. 

Każdy uczestnik konkursu wykonywał jedną pracę dowolną techniką, według 

własnego pomysłu. Przy ocenie prac brano pod uwagę: estetykę wykonania, 

oryginalność i pomysłowość, walory plastyczne, wykorzystanie i dobór  materiałów, 

wkład pracy i samodzielność wykonania. 
 

W grupie klas I – III: 

I miejsce – Klaudia Bies z klasy II b 

II miejsce – Mikołaj Dąbrowski z klasy I a 

III miejsce – Wiktoria Bisakowska z klasy I b 

 

 

 

 

 

W grupie klas IV – VI: 

I miejsce – Natalia Siwek z klasy V b 

II miejsce – Krzysztof Szafrański z klasy V b  

III miejsce – Julia Grzesik z klasy V b 
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SUKCESY I NIE TYLKO NASZYCH UCZNIÓW 

 

Zawody koszykówki odbywały się w dwóch grupach: dziewcząt i chłopców. 

Naszym sukcesem były zawody dziewcząt.  

Konkurencja była mocna, mimo to dziewczyny zajęły drugie miejsce i wróciły do 

szkoły z pucharem. Po zdyskwalifikowaniu zawodniczek z  Brzezinki dziewczyny 

zajęły pierwsze miejsce, a tym samym zakwalifikowały się do następnego etapu.   

Dziewczętom szczęście sprzyjało, niestety dla chłopców brakło promyczków 

szczęścia. 

Przeciwnicy byli naprawdę mocni i niestety zajęli ostatnie miejsce. Ostatni 

mecz zakończył się rzutami osobistymi z powodu  braku czasu. Do szkoły chłopcy 

wrócili bez pucharu i strasznie smutni.  

 Wierzymy, że następnym razem będzie lepiej. Trzymamy kciuki. 

Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

- Tato, mam dzisiaj randkę z tą Kaśką z trzeciego piętra.  

   Pożycz mi samochód. 

- A od czego masz nogi? 

- Jedną od sprzęgła, a drugą od gazu! 

 

 

- Jak rozpoznać angielski motocykl? 

- Ma kierownicę z prawej strony. 

 

 

- Po co myje się szklanki? 

- Żeby się zmieściło więcej herbaty. 


