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Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli 

Twoje wiersze, opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na 

adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca 

jest premiowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 Witamy wszystkich ponow-

nie. W dzisiejszym numerze: 

Reportaż z pasowania 

uczniów klas I w poczet czytelni-

ków naszej biblioteki szkolnej; 

W y n i k i 

konkursu „Stare, ale jare” z 

galerią prac; 

Sprawozdanie z przebiegu 

warsztatów dotyczących 

prawidłowego korzystania z 

komputera; 

Kilka zdjęć z przebiegu rytu-

alnego pożegnania zimy przez 

uczniów klas I-II. 

 

Redakcja 
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 Tradycją w szkołach pod-

stawowych stała się uroczy-

stość pasowania uczniów klas I 

na czytelników biblioteki szkol-

nej. W tym roku odbyła się 1 

marca. Uczniowie klas pierw-

szych o godz. 9.00 weszli do 

przygotowanej na tę okazję ma-

łej sali gimnastycznej, która 

swoim wystrojem nawiązywała do 

biblioteki szkolnej. Przy drabinka 

zostały również zaprezentowane 

prace wykonane na konkurs „Stare, 

ale jare”. 

 Uczniowie mieli okazję wysłu-

chać i obejrzeć przedstawienie wy-

konane przez uczniów z klasy VIa, 

które nawiązywało do bohaterów 

znanym już dzieciom baśni i bajek. W ten tajemniczy świat zabrały ich dwie 

niezwykłe istotki, które na książkach znają się najlepiej Czytek i Zwojek. To oni 

sprawdzali wiedzę pierwszoklasistów ze znajomości występujących bohaterów.  

 Po przedstawieniu aktu pasowa-

nia dokonała książka, która przypo-

mniała jednocześnie zasady obcho-

dzenia się z nią podczas czytania. Na 

pamiątkę uczniowie klas I otrzymali 

własnoręcznie wykonane zakładki do 

czytanych książek. Na zakończenie 

zrobiliśmy pamiątkowe , które umie-

ściliśmy na następnej stronie. 

Bibliotekarka 

Renata Samsel 
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Klasa I b 

Klasa I a 
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 Pod takim hasłem odbył się konkurs czytelniczy dla klas II-

VI. Uczniowie w czasie trwania tego konkursu mieli za zadanie 

przeczytać wybraną przez siebie książkę oraz dokonać jej opraco-

wania, które zachęci innych czytelników do jej przeczytania. 

Wszyscy uczestnicy wykonali kawał dobrej roboty. Prace zostały 

zaprezentowane w holu na dolnym korytarzu. A oto podajemy zwy-

cięzców: 

I miejsce 

Anna Zielińska, Marika Dziążak, Martyna Lewandow-
ska, Przemek Stankiewicz z klasy III a („Historie nie z 

tej ziemi” Anna M. Komornicka)  
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II miejsce 

 

Natalia Rossa, 
Klaudia Pachulska  

z klasy VI b 

 

(„Małgosia kontra Mał-

gosia” Ewa Nowacka)  

III miejsce 

 

Adrianna Tomczak,  
Julia Podgórna,  
Ewelina Podgórna  

z klasy VI a  
 

(„Przygody Sherlocka Hol-

mesa” Arthur Conan Doyle)  

Prace wyróżnione 

Karolina Kryszkiewicz, Julia Wójcik 

(„Ania z Avonlea” L. M. Montgomery) 

Sebastian Szymuta, Szymon Malinowski 

(„Robinson Cruzoe” Daniel Defoe) 
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 21 i 25 marca do na-

szej szkoły przybyła Pani Agnieszka Okła z Centrum Reedu-

kacji i Profilaktyki „Atelier” w Krakowie, która przeprowadziła warsztaty profi-

laktyczne na temat uzależnień. 

 Głównym celem tego spotkania było wytłumaczenie nam, co może nas spo-

tkać w sieci Internetu, przedstawiła 

nam zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu oraz czym charakteryzu-

je się uzależnienie od komputera.  

 Każdy z uczniów miał za zadanie 

określić, ile czasu zajmuje mu sen, 

szkoła, sport, higiena osobista itp. 

Ten podział mógł nam uświadomić ile 

czasu dziennie spędzamy przy 

komputerze i jaki to może mieć 

wpływ na nas i nasze obowiązki. 

 Pani Agnieszka ukazała nam 

również problem cyberprzemocy. 

Dzięki animowanej kreskówce do-

wiedzieliśmy się, jak reagować na 

problemy spotkane z cyberprze-

mocą.  

 Na zakończenie naszego spo-

tkania w grupach wypisywaliśmy za-

sady bezpiecznego korzystania z In-

ternetu. 

Kinga Chacińska  

Adrianna Kaszuba  

VIa 
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 „Już chyba każdy ma 

dość tej zimy. Co ranek za 

oknem śnieg. Słońce zapo-

mniało o nas całkowicie.” Tak 

pomyśleli uczniowie klas I-

II i w odwecie postanowili, 

zgodnie z tradycją, stwo-

rzyć  własnoręcznie Ma-

rzannę i 21 marca w pocho-

dzie na terenie placu szkol-

nego odpędzić śpiewami i 

muzyką za długo utrzymują-

cą się już zimę.  

 Uczniowie pomimo 

chłodnej pogody potrafili 

podgrzać atmosferę, ocie-

plić klimat i miejmy nadzie-

ję, że udało im się przegnać 

zimę przynajmniej na kilka 

miesięcy. 


