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Witajcie w listopadzie!!!. W tym roku pogoda sprawiła nam

miłą niespodziankę, i nawet pod koniec miesiąca możemy

cieszyć się słonecznymi i ciepłymi dniami. Ale wracając do

naszej gazetki to przypominamy, że nadal z niecierpliwością

czekamy na chętnych do współpracy z nami uczniów.

Zdajemy sprawę, że duża część uczniów ma w czasie

spotkań koła dziennikarskiego lekcje (czwartek godzina

8.00), ale to właśnie Wy i Wasze pomysły tworzycie nasze

pismo. Chcielibyśmy abyście podsuwali nam jak najwięcej

problemów i tematów , którymi warto się zająć. Mamy

nadzieję, że nasz apel o współpracę spotka się z

pozytywnym odbiorem i przynajmniej jedna osoba z każdej

klasy raz w miesiącu dostarczy nam coś interesującego do

zamieszczenia w gazetce. Wówczas „Czwórka z plusem”,

będzie jeszcze obszerniejsza i ciekawsza.

D R O G A P A N I D Y R E K T O R!

Nadszedł listopad, a wraz z nim kolejny numer naszego pisma.
Wakacje juz dawno zapomniane, a my koncentrujemy się wyłącznie na nauce i
jak najlepszych ocenach w pierwszym półroczu. Podobnie jak do wszystkich
uczniów naszej szkoły, również do Pani mamy gorącą prośbę. Jeżeli ma Pani
jakieś pomysły i sugestie dotyczące naszej gazetki to bardzo prosimy się nimi z
nami podzielić. Wszystkie Pani uwagi i rady poparte tak dużym
doświadczeniem pedagogicznym na pewno wzbogacą nasze pismo i uczynią je
jeszcze ciekawszym i poczytniejszym..
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

SAŁATKA SMAKOSZY

Składniki:

 10 dag żółtego sera kilku gatunków (np. goudy, edamskiego)
 4-5 twardych pomidorów
 2 jajka na twardo
 1 puszka koreczków anchois (helskich)
 2 łyżki kaparów
 1/2 łyżeczki suszonego oregano

Sos:

 2 łyżki sosu z cytryny
 3-4 łyżek oleju
 sól, pieprz i cukier do smaku
 kilka liści zielonej sałaty
 kilka pasków czerwonej papryki

Przygotowanie:

Składniki sosu dokładnie wymieszaj. Doprawiając sos pamiętaj, że
anchois i kapary są bardzo słone. Sery pokrój w cienkie słupki. Pomidory sparz
wrzątkiem - jeśli nie umiesz, poproś o pomoc osobę dorosłą. Następnie obierz ze
skórki i pokrój w kostkę. Anchois pokrój w drobną kostkę, a obłupane jaja - w
ćwiartki lub w półplasterki. Wszystkie składniki sałatki wymieszaj dokładnie z
sosem. Kiedy to zrobisz, połóż sałatkę liściach sałaty, a potem poukładaj na nich
paski czerwonej papryki.

P.S. Sałatkę przygotuj na niedługo przed podaniem. Smacznego!!!

Karolina Główniak
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Dzieci w naszej szkole są w różnym wieku. Uczniowie naszej

szkoły mogą korzystać ze szkolnej biblioteki już od klasy pierwszej.

Młodsze dzieci czytają bajki, a starsze trochę poważniejsze lektury.

Dziś opowiem Wam o książce dla wszystkich - książce Michaela

Ende: „Momo”.

„Momo” - czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i o dziecku,

które zwróciło ludziom skradziony czas. Książka ta opowiada o małej

dziewczynce, która była sierotą, nie miała domu i błąkała się po

mieście szukając schronienia.

Pewnego dnia Momo znalazła stary, zapomniany amfiteatr i w nim

postanowiła się osiedlić na jakiś czas. Dookoła miała bardzo

życzliwych sąsiadów, którzy pomagali jej w codziennym życiu, ale

życie nie mogło tak szczęśliwe trwać wiecznie i „sen” musiał się kiedyś

skończyć.

Któregoś dnia Momo zauważyła złodziei czasu i...

Mam nadzieję, że to Was zaciekawiło:)

Do czytania Mole!!!!

Karolina Główniak
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Solidaryzując się z panią Teresą Szybą,, której córka Ania uległa

poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, Samorząd Szkolny, wraz z

nauczycielami i Radą Rodziców, zorganizował w dniu 25 października dyskotekę

szkolną, barek i kiermasz prac plastycznych. Cały uzyskany dochód w wysokości

2500 zł. został przekazany na leczenie i rehabilitację Ani. Wszystkim

zaangażowanym w akcję Rodzicom serdeczne podziękowania składamy na ręce

pań: Ewy Wasążnik (przewodniczącej Rady Rodziców), Jadwigi Witowskiej i

Hanny Chojeckiej.

* * *

7 listopada odbył się szkolny etap konkursu polonistycznego, w którym

wzięło udział 13 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów:

Karolina Głowniak, Sylwia Marciniak

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

* * *

W dniu 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia

szkolna z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Święta

Niepodległości). Przedstawienie przygotowały klasy III b i V d. Na czwartej

godzinie lekcyjnej pole do popisu miała klasa trzecia; pod koniec uczniowie ładnie

zatańczyli poloneza. Natomiast na piątej godzinie lekcyjnej występowała klasa 5d.

Było ładne!!!! Odpowiedzialne za przygotowanie akademii były panie: Barbara

Chomicka (III b) i Jolanta Niewęgłowska (V d). Oprawę muzyczną przygotowała

pani Agnieszka Szymani.
Krzysiek, kl. VIa

* * *

Dnia 16 listopada wybraliśmy się na całodzienną wycieczkę do Warszawy.

Najpierw zwiedzaliśmy Stare Miasto. Widzieliśmy tam kolumnę króla Zygmunta

III Wazy, pomnik Syreny, ozdobne kamieniczki. Pod pomnikiem Małego Powstańca

zapaliliśmy znicz.

Następnie pojechaliśmy do Łazienek i tam odbyła się lekcja przyrody.

Następnie graliśmy w kręgle i obejrzeliśmy film, pt. „Życie oceanów 3 D”. Na

zakończenie wstąpiliśmy na posiłek do M-c Donald’s.

Bardzo miło spędziliśmy dzień. Mateusz Myrcha kl. IIIa
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* * *

Dnia 24 listopada został przeprowadzony konkurs poświęcony patronowi

naszej szkoły – Adamowi Mickiewiczowi, pt. „Pod gwiazdą Mickiewicza”.

Przystąpiło do niego 8 uczniów. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu

życia i twórczości Mickiewicza, szczególnie takimi utworami, jak: „Przyjaciele”,

„Lis i kozieł”, „Pies i wilk”, „Powrót taty”, „Świteź”, „Świtezianka”, „Pani

Twardowska”, „Reduta Ordona”, „Pan Tadeusz” (budowa i Księga I).

I miejsce zajęła Karolina Główniak kl VIa, II Maja Przybyłowska VIa, a III

Marta Kańska Vb. Gratulujemy!!!

savoir-vivre – zasady dobrego wychowania

Rozmowa z drugim człowiekiem jest bardzo ważna, a potrafić

dobrze rozmawiać jest prawdziwą sztuką, której ciągle powinniśmy

się uczyć.

1) Nie należy używać wulgaryzmów, obraźliwych słów.

2) Nie wolno wzajemnie się przekrzykiwać, ani „wchodzić” komuś w

słowo.

3) Nie powinno się przerywać wypowiedzi innych rozmówców. Należy

wysłuchać do końca, co mają do powiedzenia, a potem dopiero

przedstawić swoje zdanie.

4) Trzeba wyrażać się jasno, zwięźle, w sposób uporządkowany,

unikać zbyt długich i niezrozumiałych wypowiedzi.

5) Swoje wypowiedzi warto poprzeć właściwymi argumentami.

Uczniowie z Koła Polonistycznego
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Przez rezerwat białowieski biegnie sobie żubr.
Na leśnej dróżce przy lewej nóżce widzi piękny grzyb.
Nieznany grzyb „warto spróbować”.
Więc szybkim ruchem smakując brzuchem zjada go ze smakiem.
Aż go rozbolał brzuszek – „ale ze mnie łakomczuszek”.
Nagle zrobiło mu się mdło. Nagle zaczęło mu się zmieniać tło.
Aż padł na żubrowinę. Jaki morał z tego płynie???
Pamiętajcie dzieci wyrzucajcie nieznane grzyby do śmieci !!!!!

Krzysztof Gołąbek, kl. VI a

Siedlce, dn. 08. 11. 2006 r.

Kochane Dzieci!

Piszemy do Was ten list z nadzieją, że o nas nie

zapomnicie podczas srogiej zimy, jaka może być w tym roku.

Przez to, że Was bardzo lubimy, postanowiliśmy zostać.

Mogliśmy odlecieć do ciepłych krajów, gdzie zawsze jest

piękna, słoneczna pogoda, ale wtedy zobaczylibyśmy się dopiero na wiosnę.

Zima to bardzo trudny dla nas czas, ponieważ trudno jest zdobyć

pożywienie oraz uchronić się przed zimnem.

Dlatego zwracamy się do Was z prośbą, abyście na swoich balkonach

lub oknach zawiesili karmniki, w których można znaleźć okruszki, ziarenka

lub inne smakołyki. Będziemy bardzo wdzięczni za to, że w zamian za naszą

przyjaźń pomożecie nam przetrwać ten okres. Postaramy się Wam

odwdzięczyć na wiosnę umilając Wam spędzanie wolnego czasu na świeżym

powietrzu, naszym śpiewem.

Wasi przyjaciele – ptaki.

Piotr Czajkowski, kl. II a
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W wielkim kraju gdzieś nad rzeką mieszkał zając zwany skrzeką .
Zając tylko coś przeskrobał zaraz skrzeczał i się chował.
Skrzek był głośny, przeraźliwy, kto go słyszał, to się zdziwił,
że to zając zamiast sroki skrzeczy w krzakach i rwie boki.

Mateusz Mendza, kl. VI a

Siedlce, dn. 08. 11. 2006 r.

Kochane Dzieci!

Nie odleciałyśmy do ciepłych krajów. Zbliża się zima. Spadnie śnieg i

zasypie wszystko. To najtrudniejsza dla nas pora roku. Jeśli macie dobre serce,

pomóżcie nam przetrwać. Zadbajcie o to, żeby na żadnym balkonie nie zabrakło

karmnika. Pamiętajcie o dokarmianiu nas w czasie zimy. Szczególnie lubimy

ziarenka słonecznika i inne nasiona. Nie pogardzimy też okruszkami chleba i

resztkami jedzenia. Dla sikorek przysmakiem będzie słoninka.

Pozdrawiamy miłośników ptaków.

- wróbelki, sikorki, sójki i gile

Adam Krechowski, kl. II a

Największe..

Największą piramidą jest piramida Cheopsa, jedna z trzech

tworzących grupę Memfisa, położoną na płaskowzgórzu wznoszącym

się 157 stóp ponad poziom najwyższego przyboru Nilu. Rozmiary jej

zmniejszyły się wskutek usunięcia części zewnętrznych na materiał

budowlany dla Kairu. Obecnie wysokość jej wynosi 450 stóp, zamiast

479 stóp wysokości pierwiastkowej. Całkowitą wagę kamienia

oszacowano na 6316000 ton.
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DEUTSCHE SEITE
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Rolnik schodzi z wozu, podchodzi do policjanta i mówi szeptem:

-Siano.

- Dlaczego mówicie szeptem?

- Żeby koń nie usłyszał!

***

Przychodzi zajączek do piekarni i pyta:

- Czy jest dwukilowy chleb?

- Nie ma, jest tylko jednokilowy - odpowiada piekarz.

Na drugi dzień zajączek znowu przychodzi i pyta:

- Czy jest dwukilowy chleb?

- Nie ma, jest tylko jednokilowy - odpowiedział mu tak samo piekarz.

Na trzeci dzień znów taka sama sytuacja:

- Czy jest dwukilowy chleb? - pyta zajączek.

- Nie ma! Jest tylko jednokilowy - odpowiada mu jak zawsze piekarz.

Zdenerwowany piekarz postanowił upiec dla zajączka ten dwukilowy chleb.

Następnego dnia zajączek przychodzi i pyta:

- Czy jest dwukilowy chleb?

- Jest.

- To poproszę połowę.

***

- Panie doktorze, kazał mi pan wyciągnąć język, ale pan wcale na niego nie

patrzy.

- Nie ma takiej potrzeby. Chciałem tylko w spokoju wypisać receptę.

***

Blondynka u weterynarza uspokaja swego psa.

- Azor, nie szczekaj tak. Zobacz, tam też czeka kotek do pana doktora i nie

szczeka!

***

Co to jest para wodna?

- Są to dwie rybki.
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Wchodzi facet do windy, a tam schody.

***

Jak się nazywa mała Turka?

- Miniaturka.

***

- Dlaczego zabrałeś z balkonu wszystkie kwiaty?

- Bo jestem przezorny, a mój sąsiad został wegetarianinem.

Karolina Główniak

Czy owca może zbaranieć?

Czy borowik może być zdrowy jak rydz?

Czy koza może mieć końskie zdrowie?

Czy gęś może się rozindyczyć?

Czy lenistwo mierzy się na łokcie?

W którym miejscu zaczyna się kula?

Kto powiedział, że kury są głupie?

Po co łysym potrzebna jest łysina?

Skąd się biorą bruneci na świecie?

O czym by stół myślał, gdyby myślał?
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Andrzej – imię męskie pochodzące

z języka greckiego, dosłownie oznacza:

męski, mężny.

Od imienia Andrzej wywodzi się wiele nazw własnych, np.:

Andrychów, Jędrzejów, nazwisk, np.: Andrzejewski, Jędrzejczyk, a

także nasz ludowy obrzęd, tzw. „Andrzejków” obchodzony 29. 11,

podczas którego ludzie wróżą sobie z wosku i bawią się wesoło przed

okresem Adwentu.

Niektórzy sławni Andrzeje:

Andrzej Frycz-Modrzewski

– jeden z najwybitniejszych pisarzy

politycznych polskiego Odrodzenia,

autor dzieła „o poprawie Rzeczypospolitej”,

w którym opracował program naprawy państwa polskiego.

Andrzej Wajda – wybitny reżyser polski,

autor słynnych dzieł, jeden z twórców polskiej

szkoły filmowej.

Andrzej Kmicic – bohater jednej

z najsłynniejszych powieści

Henryka Sienkiewicza, pt. „Potop”.

Jedna z postaci stworzonych „ku pokrzepieniu serc”,

która stała się uosobieniem takich cech,

jak: odwaga czy patriotyzm.

Cała redakcja „Czwórki z plusem” życzy wszystkim Andrzejom z naszej

szkoły wszystkiego najlepszego, aby dorównali tym kilku wymienionym, spośród

sławnych imienników.
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Dla tych,
którzy odeszli
w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień
listopada.

Danuta Gellnerowa

Nie tak dawno rozpoczynaliśmy rok szkolny, a już mamy listopad – miesiąc

zadumy i refleksji, związany z Uroczystością Wszystkich Świętych. Według

naszych przodków, święto to było obchodzone na wiosnę – 1 maja, a więc wtedy,

gdy przyroda budziła się do życia. Chrześcijanie przenieśli je z wiosny na jesień

nadając mu tym samym nieco inny sens i nastrój.

Według dawnych wierzeń zapalane na mogiłach lampki i świece były znakami

rozpoznawczymi dusz osób nieżyjących, zabłąkanym duszom ułatwiały orientację

w szukaniu drogi do królestwa zmarłych. Zapalane lampki i znicze były również

wyrazem czci oddawanej zmarłym i w tym znaczeniu obyczaj ten przetrwał do

naszych czasów. Dlatego każdy z nas w Uroczystość Wszystkich Świętych i

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) stara się być
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przy grobie swoich najbliższych, z rodziny i znajomych, w dowód pamięci i

szacunku zapalić światełko prowadzące do wieczności.

Ciekawostka !!!

Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele katolickim obchodzona jest w

atmosferze zadumy i refleksji, a na przykład w Anglii jest to dzień radości i

zabaw, ponieważ jest to związane z kulturą celtycką. Popularnym zwyczajem jest

przebieranie się za różne postacie, np. duchy, czarownice, wampiry, demony. Tak

przebrane dzieci „chodzą po domach” zbierając słodycze. Ze świętem tym

związanych jest wiele zabaw i wróżb. Nieodłącznym symbolem tego dnia jest

także wydrążona dynia z otworami, najczęściej w kształcie twarzy z zapaloną

świecą w środku. W tym dniu wszyscy bawią się wesoło i radośnie!

Klaudia Perkowska kl. IV b

Zagadki liczbowe

SKARPETKI W MROKU

Pewien człowiek ma w szufladzie 29 skarpetek:
- 9 jednakowych niebieskich,
- 8 jednakowych zielonych,
- 12 jednakowych czarnych.
Wskutek awarii bezpieczników gaśnie światło. Ile
skarpetek będzie musiał wyjąć, żeby na pewno mieć
przynajmniej po jednej parze każdego koloru?
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Redaktorzy naczelni: Anna Szostak, Aneta Kalinowska Zespół redakcyjny:
Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba Kruk, Jędrzej Kupiec, Mateusz
Mendza, Maja Przybyłowska i inni!
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Mali poloniści w naszej szkole

Przypominamy wszystkim uczniom, że w każdą środę od 8.00 do 8.45

odbywają się zajęcia Koła Polonistycznego prowadzone w tym roku przez nową

nauczycielkę języka polskiego – Panią Anetę Kalinowską.

My, to znaczy grupa przyszłych polonistów , należymy do koła od

września tego roku. Przyszliśmy tu zachęceni zaproszeniem Pani Anety

skierowanym do wszystkich chętnych uczniów. Opłacało się!

Od pierwszych zajęć zapanowała przyjazna i serdeczna atmosfera, a

ponieważ wszyscy się nie znaliśmy, Pani zaproponowała wykonanie tarcz, na

których każde z nas miało wypisać: swoje zainteresowania, najlepsze strony, cel,

dla którego tu przyszło, czego oczekuje od grupy i co może innym dać od siebie.

Następnie każdy z nas prezentował pozostałym swoją tarczę. W ten atrakcyjny

sposób przedstawialiśmy się. Takie zajęcia były bardzo potrzebne, zbliżyliśmy się

do siebie i polubiliśmy.

Podczas kolejnych zajęć, Pani uświadomiła nam, jak często w naszym życiu

używamy przysłów, ich pochodzenie, znaczenie i zastosowanie. W bardzo

atrakcyjnej formie, wykonaliśmy dużo ćwiczeń rozwijających rozumienie

przysłów. Umieszczamy jeden z obrazków, który najbardziej nam się spodobał.

Przedstawia on przysłowie, którego używamy, gdy spotkają się ludzie o

podobnych i trudnych charakterach i między nimi może dojść do nieporozumień,

bo jeden drugiemu nie chce ustąpić; każdy z nich uważa, że tylko on ma rację.

Zgadnijcie, jakie to przysłowie i wpiszcie w specjalnie wykropkowane miejsce.

Przysłowie: ........................................................................................................................



CZWÓRKA Z PLUSEM

Nie sposób opisać wszystkiego, co działo się do tej pory na naszych

zajęciach. Podsumowując jednak to, co już za nami, możemy stwierdzić, że

rozwijamy nasze zainteresowania humanistyczne, uczymy się twórczego myślenia,

współpracy w grupie, a przede wszystkim takich praktycznych umiejętności, jak:

redagowanie pozdrowień, pisanie tekstów użytkowych, np. życzeń, układanie

krzyżówek i wiele innych. Czas wypełniony jest wieloma atrakcjami, o które dba

nasza Pani.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy tych, którzy jeszcze nie mogą się

zdecydować, do uczestnictwa w zajęciach Koła Polonistycznego. Naprawdę warto!

Uczniowie z Koła Polonistycznego

Przypominamy, że w dniu 9 listopada 2006r. rozpoczął się konkurs

informatyczny dla uczniów szkół podstawowych „miniLOGIA 5.

 Jest to konkurs przedmiotowy organizowany przez Mazowieckiego

Kuratora Oświaty. 

 Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych 

w środowisku Logo. 

 Treści zdań konkursowych są dostępne na stronie 

http://minilogia.oeiizk.waw.pl/.

Ostateczny termin oddania prac w szkole: 6 grudnia 2006 roku. Prace należy 

oddać nauczycielom informatykom.
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Dnia 20 listopada w czytelni szkolnej odbyło się

spotkanie z poetką panią Sylwią Kozioł. Pani Sylwia

zaprezentowała uczniom klasy IIIa i IVc swą twórczość, oraz opowiedziała, skąd

bierze natchnienie do pisania wierszy. Na zakończenie uczestnicy zrobili sobie

pamiątkowe zdjęcie. A oto kilka wierszy p. Sylwii Kozioł:

„Rysunek”

Wezmę kredki, blok, mazaki,

Narysuję dzikie ptaki.

Kaczki, mewy i łabędzie

Będą pływać tutaj wszędzie.

Wśród wysokich, żółtych traw

Zrobię im ogromny staw.

I błękitne niebo zaraz wyczaruje,

Tym samym kolorem wodę pomaluję.

Po co tu tych piórek tyle?

Nimi zajmę się za chwilę.

O, jest nawet kredka biała,

Do łabędzi doskonała.

Teraz narysuję łąki,

A nad nimi dwa skowronki.

I posadzę kilka drzew,

A jak narysować śpiew?

„Biedronka”

Mała czerwona biedronka

Uśmiecha się do słonka.

I tańczy z jego promieniami

Pod wiosennymi obłokami.

A słońce złote, nie wiem czy wiecie,

Maluje jej piegi na grzbiecie.

Może dlatego każda biedronka

Przynosi nam szczęście

I troszeczkę słonka.
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POEMS

SEE YOU LATER

See you later aligator

Bye, bye butterfly

Give a hug lady bag

Blow a kiss said the fish

See you soon sleepy moon

Take care polar bear

Out the door dinosaur

And bye said the fly.

STAY A WHILE…

Stay a while crocodile

Say hello rainbow

What´s up? said the duck

How are you cangaroo?

Looking fine sunshine

Be a friend pelikan

Let´s share panda bear

And hi! said the fly.

RED AND ORANGE

Red and orange, green and blue

Shining yellow, violet too.

All the colours that I know

live inside the rainbow.

Red and orange green and blue

Shining yellow, violet too.

COLOURS

I see green I see yellow

I see that big funny fellow

I see orange I see brown

I stand up and I sit down

I see white I see black

I see this and that and that

I see red I see blue

I see you and you and you.

JUST A DREAM

I dreamed a dream

and in my dream

I dreamed that I could see

another dreamer

like myself

and he was dreaming me.

When I awoke

I have to say

I felt a little weird

to find that I

was just his dream,

and--poof--I disappeared.

TWINKLE, TWINKLE…

Twinkle, twinkle, little star

how I wonder what you are

up above the world so high

like a diamond in the sky

Twinkle twinkle, little star

How I wonder what you are.

Pani Agnieszka Kordys
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W poprzednim numerze gazetki zostało ogłoszone, że do naszej szkolnej

biblioteki możecie składać życzenia na kartkach dla swoich kolegów, koleżanek i

nauczycieli. Życzenia te możecie pisać z okazji urodzin, imienin, ale również bez

okazji. Na pewno osobom, do których zaadresujecie swoje życzenia, sprawicie

wielką radość !!!:))) Życzenia zbierane będą na pierwszej

przerwie obiadowej w środę przy kąciku patrona -

zaczynamy już w grudniu :) Już w tym numerze

zamieszczamy kilka gorących życzeń kierowanych od

nauczycieli do swoich uczniów:

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia,

pomyślności i samych radosnych dni dla Patryka z III b.

Wychowawczyni

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, pomyślności i samych dni

wypełnionych radością.

Agatce z III b - Wychowawczyni

Wszystkim uczniom z klasy IV c życzę zapału do nauki, dużo radosnych i pogodnych dni,

a także pomyślności i otwartości na innych uczniów.

Pani Aneta Kalinowska (ucząca języka polskiego)

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego: samych słonecznych dni, dużo zdrowia, radości,

pomyślności i sukcesów w nauce.

Bartkowi z V c - Wychowawczyni

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, radości, pomyślności i sukcesów

w nauce.

Gracji z VI a – Wychowawczyni

Karolina Główniak


