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Klasa 2

Karnawał

Zajęcia na UTP

Każdy lubi karnawał. Z tej
okazji wszyscy uczniowie
spędzili go wesoło. Dzieci
z klas 1-3 zorganizowały
zabawę w szkole. Poprzebierały się w śmieszne i
kolorowe kostiumy: księżniczek, superbohaterów
itp. Natomiast uczniowie
klas 4-6 spędziły go zupełnie inaczej. Klasa 4 poszła
do „Familly Park”. Zabawa
była cudowna i pełna radości.

Wiele osób z nas lubi czasem
poeksperymentować, porobić jakieś doświadczenia itp. Z tego
powodu wszyscy uczniowie z naszej szkoły wybrali
się do UTP, czyli do Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego. Było tam
wiele nieznanych, a zarazem interesujących i ciekawych rzeczy np. takich
jak: szczekający gaz, złoto
(na które trzeba było długo czekaćJ), sztuczne miniognie itp. Prawie każdemu uczniowi z naszej
szkoły podobało się wyjście do UTP..

Starsi koledzy z klasy 5
wybrali się jednak do kina
na film pt.”Mega Mocny”.
Sans był odpowiedni dla
widzów w każdym wieku i
znajdowało się w nim wiele zabawnych scen.
Uczniowie klasy 6 postanowili również spędzić
jakoś karnawał. Było to
pójście na kręgle. Miło
spędzony tam czas pozostanie na zawsze zapamiętany.

Festiwale talentów –
kl. 1-3
Klasy młodsze miały okazje pochwalić się swoimi
talentami w Dzień Twórczości. Klasa 1 zorganizowała go dnia 7.04.2011r.dla rodziców i
31.03.2011r.-dla domu
seniora oraz przedszkola-

Cytaty wiosenno-miłosne

Dzień twórczości klasy 2 odbył się
dnia 30.03.2011r.-dla rodziców i
31.03.2011r.-dla przedszkolaków.
Podobnie jak kl. 1, uczniowie kl. 2
przygotowali wiele ciekawych rzeczy. Ich talenty na pewno spodobały się przedszkolakom i rodzicom.

ków. A oto wywiad z
uczniami kl. 1:
RG: Jakie były twoje doznania po występach na
scenie?

Klasa 3
Dzień twórczości odbył się u nich
31.03.2011r.-dla rodziców. Zapewne uczniowie kl. 3 zaprezentowali bardzo dużo interesujących i
ciekawych talentów. Rodzicom
oczywiście się podobało.

Oliwia Barczewska: Fajnie
było.
Arkadiusz Kowalski: Bałem się trochę i się wstydziłem.
Weronika Oczki: Było wesoło, nie denerwowałam
się.
Jagoda Czerwieniec: Było
fajnie.
RG: Czy myślisz, że sprawiłeś/aś radość przedszkolakom i starszym ludziom z domu seniora?
Konrad Czeredys: Tak,
myślę, że sprawiłem im
radość.

K. Zielińska
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oprac. M.Gehrke

Mów szeptem, jeśli mó-

ćwierka, można by pomyśleć, że

wisz o miłości.

to wiosna. Z pewnością tak samo

Hans Christian Ander-

i stary człowiek w jesieni swego

sen — Baśń mojego

życia miewa chwile, w których

Miłość bez cierpienia nie

życia (Rozdział VIII)

serce jego śni o wiośnie.

jest miłością.

Kiedy liście opadły z

Paulo Coelho — Alchemik

Jan Twardowski

Każde głębsze uczucie
prowadzi do cierpienia.

drzew, gdy słońce świeci

William Shakespeare na zieloną trawę i ptak

Kocha się za nic. Nie istnieje
żaden powód do miłości.

Cytat numeru:

Jean-Paul Sartre
Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera
pąki natury ludzkiej.

narzekasia
Wiosna musuje jak zozole.

Czym według ciebie/pani jest miłość?

Jak często się zakochujesz? Jak sądzisz czy wiosna to odSebastian : Co roku chyba z powiednia pora na miłość?
6 razy.

Sebastian kl.2: Miłość dla mnie jest
kochaniem innych dziewczyn, które
bardzo lubię i są bardzo ładne.
p. Kamila: Bardzo rzadko,

ale jak już się zakocham to
tak bardzo, bardzo mocno.

p. Kamila: To bardzo trudne pytanie. Na pewno bardzo miło jest czuć
to do kogoś i być obdarowanym miFilip : Nie odpowiem na to
łością ale miłość dla każdego znapytanie.
czy coś innego.

Sebastian: Każda pora jest dobra żeby się zakochać.
p. Kamila: Wiosną jest bardzo
miło ale miłość nie zna pory i
ona może przyjść nagle, nieoczekiwanie zimą, latem, wiosną jesienią. Ważne żeby była
szczera i prawdziwa.

Filip kl. 4: Jest kochaniem się w kimś.

Filip: Wiosna to dobra pora.
K.Zielińska, M. Gehrke

Wielkimi krokami zbliżają się ciepłe dni zapowiadające słoneczne wakacje.
Należy odstawić polary, kurtki zimowe i rajstopy. Czas na krótki rękawek i lżejsze bluzy.
Trzeba się zabrać za wiosenne porządki w domu i szafie. Chłopaki powinni zabrać się za trenowanie
piłki nożnej , a dziewczyny powinny szukać w szafie ciuszków w letnich kolorach: brązach, żółciach, pomarańczach. Nie należ przesadzać z cienkimi materiałami w pochmurne dni. Zwykła lecz modna chustka pod kurtkę może was uchronić przed bólem gardła.
Wiosna to także czas przemyśleń i nowych postanowień na przyszłość. Plany związane z nimi muszą
być rozsądne i przemyślane, ponieważ nierozważne myśli mogą doprowadzić do niezłych tarapatów.
Wiosna może okazać się owocnym czasem do odkrywania nowych możliwość i talentów. Nasza kreatywność i abstrakcje ukryte w głowach powinny być doskonalone przez nas wszystkich. Talenty nie powinny być zaniedbywane, można się sprawdzić w różnych konkursach , o ile nie ma się tremy.
Osoby z pod znaku bliźniąt mogą mieć huśtawki nastrojów pod koniec kwietnia oraz pewne problemy z
kondycją na WF.
Zaraz Wielkanoc. To czas szukania jajek w domu i spacerku z rodzicami do kościoła ze święconką. Przy
okazji można domy przystroić w kwieciste dodatki i ozdoby w kształcie zająca.
M. Polasik.
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Anna Cegiełka
165 cm
wyjątkowo spokojny

urodziny
imieniny
ulubiony kolor

mam co roku 16 listopada
26 lipca
zielony

ulubiony zwierzak

królik

hobby

kino

Zakochani O.Witkowska
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a
ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

ulubiona muzyka
hardrock
najważniejsza bajka z dzieciństwa
najsmaczniejsza potrawa

„Czerwony Kapturek”
pierogi z grzybami

najśmieszniejszy film

„ Weekend u Berniego”

najciekawsza książka

„Lesio” J. Chmielewskiej

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna
przyszła!

Jasiu spotyka się z kumplem i mówi:
-Słuchaj mam telefon jednej dziewczyny!
Na to kolega:

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po
nieudanej sesji) z dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko - daleko, schować się
głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby to miłość?
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska.

Małżonkowie rozmawiają przez
telefon, żona mówi do męża:
-Halo, halo czy to ty kochanie?!
Mąż na to:

-Tak , a jaki?!
Janek odpowiada:
-Fajny, Motorola!

-Tak, a kto mówi?!

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
oprac. J. Dunal, M. Jucewicz
Wiosenna miłość M.Polasik
Kwiatki Z.
Mindykowska

Wiosna Z. Gumienik
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Wielkanoc A. Balcerzak
Jajo wielkanocne M. Gehrke

Finał 16 maja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania dużo zdrowia,
szczęścia i radości życzy
Redakcja.

1. Konkurs fotograficzny
2. Konkurs recytatorski
3. Konkurs piosenki i karaoke

PAMIĘTAJ -KONKURSY!
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