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„Im większy człowiek, tym większa uprzejmość. '' 

Alfred Tennyson (1809–1892)angielski poeta i pisarz. 

 

Dzień Życzliwości powstał w 1973 w Stanach 

Zjednoczonych. We Wrocławiu jest znany od 10 lat i jest 

bardzo uroczyście obchodzony. Mają miejsce różne 

koncerty  i happeningi. W Dniu Życzliwości wszyscy są dla 

siebie mili. W naszej szkole również obchodziliśmy ten 

dzień. Uczniowie zostawili mundurki w domu i przyszli do 

szkoły ubrani kolorowo. Samorząd Uczniowski rozdawał 

pomarańczowe nalepki z uśmiechniętymi buźkami.  Ten 

dzień zrobił nam jeszcze jedną miłą niespodziankę, 

ponieważ spadł pierwszy w tym roku śnieg.  

Gabriela Ambrozowicz, Krzysztof Nabiałkowski, Oliwia Całka 4b 

     

 

       

 

Pewnie wielu naszych czytelników zauważyło, że w naszej szkole stoją kosze, 

które służą do segregacji śmieci. Nie wszyscy jednak z nich korzystają.  

Zastanawiałam się, jak zachęcić naszych kolegów do korzystania z nich. Myślę,                                  

że warto by wprowadzić do naszej szkoły  kolorowe kosze w kształcie postaci                  

z bajek. Można  by je nazwać: „Darmozjadki”, „Odpadojadki”, „Głodki”. Wszystkie 

by się do nas uśmiechały i zachęcały do  segregacji. 

        Zuzia Jędrzejak 4b 

 

 źródło: Clipart 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tennyson
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CZY JESTEŚ DOBRZE WYCHOWANYM  

CZYTELNIKIEM?         

 

 

CZY LUBISZ CZYTAĆ? 

A. tak 

B. trochę 

C. nie 

Jeśli odpowiedziałaś/-eś  „tak” lub „trochę” to przejdź do kolejnych pytań. 

 

1.  Do jakiej biblioteki należysz? 

A. szkolnej 

B. miejskiej 

C. innej  

 

3. Jak często wypożyczasz książki? 

A. raz na miesiąc 

B.  raz na kwartał 

C. raz na pół roku 

D.  rzadziej 

 

4. Czy oddajesz książki w terminie? 

A. tak zawsze 

B. często 

C. nigdy 

 

5. Jakich zasad przestrzegasz? 

A. zawsze myję ręce przed czytaniem 

B. nie jem i nie piję podczas czytania 

C. udostępniam innym wypożyczone książki 

D. zaznaczam ciekawe fragmenty i piszę po książce 

 

6. W bibliotece korzystam z: 

A.  wypożyczalni, w tym multimedia 

B. czytelni 

C. komputerów 
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7. Czy postępujesz zgodnie z zasadami? 

A. wypożyczalni 

B. czytelni 

C. komputerów 

 

8. Czy zdarzyło Ci się zgubić lub zniszczyć książkę z biblioteki? 

A. nie, nigdy 

B. tak, kilka razy 

C. bardzo często 

 

9. Czy dokonujesz wpłat czytelniczych? 

A. tak, co roku 

B. staram się systematycznie 

C. nigdy 

 

Najwięcej odpowiedzi A: 

 

Jesteś dobrze wychowanym czytelnikiem. Dbasz o książki. Oczywiście, 

bądź przykładem dla innych. Książki są dla Ciebie inspiracją.  

 

Najwięcej odpowiedzi B: 

Jesteś dobrym czytelnikiem, korzystasz z różnych źródeł bibliotecznych. 

Staraj się bardziej szanować książki, przestrzegać terminów ich oddawania. 

Książka to prawdziwy przyjaciel człowieka. Pamiętaj ! 

 

Najwięcej odpowiedzi C lub D: 

Niestety, jeszcze długa droga przed Tobą, aby stać się dobrym czytelnikiem. 

Częściej czytaj, zdobywaj wiedzą, sięgaj nie tylko po lektury. 

 

 

. 

Życzymy niezapomnianych wrażeń z książką w ręku! 

Opracowała: 

Patrycja Pańczyk 

klasa IV a 
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W weekendy i wolne popołudnia, czyli w wolnym czasie, zrób coś 

kreatywnego. Bądź artystą! Oto kilka pomysłów: 

MAKRAMA- splatanie włóczek, sznurków, nitek. Tym sposobem 

powstają różne rzeczy: bransoletki, serwetki, breloczki. Polecam 

bransoletki, są najprostsze i w sam raz dla początkujących. Jak je 

zrobić? Najlepiej samemu to zobaczyć. Jest mnóstwo filmików na 

youtubie.  

Czego użyć? 

- włóczka (najlepiej mulina) 

- guzik (do zapinania bransoletki) 

- koraliki  

 

 

     

        Małgosia Mazur 6a 

 

PROPOZYCJA DLA KREATYWNYCH 
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Dzień Osób Nieśmiałych- 14 stycznia                    

Dzień Pozytywnego Myślenia- 2 lutego                          

Międzynarodowy Dzień Pizzy- 9 

lutego 

Dzień Kota- 17 lutego 

Dzień Niespodziewanego Całusa- 24 

lutego 

Dzień Piegów- 1 marca  

Dzień Liczby Pi- 14 marca 

Dzień Windy- 23 marca 

Dzień Czekolady- 12 

kwietnia       

Dzień Dobrych 

Uczynków- 19 maja  

Święto Bułki- 1 czerwca 

Światowy Dzień Smerfa- 25 czerwca 

Dzień Toalet- 19 listopada 

 

     Krzysztof Nabiałkowski 4b 
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WARTO  PRZECZYTAĆ 

  

„Tajemnica hotelu”  
Autorem książki jest Martin Widmark. 

Jest to jedna z serii książek przygodowych opowiadających o Mai                 

i Lasse , którzy prowadzą biuro śledcze i  rozwiązują rozmaite  zagadki. 

Ich pierwszą zagadką ,którą muszą odgadnąć, jest zaginiony pies 

dziwnej rodziny Jonatanów, która oszukuje, że ich piesek zaginął, ale 

tak naprawdę chowają go do czerwonej torby i żądają zapłaty. Maja i 

Lasse odkryli, że do 4 hoteli przybyła ta sama bogata rodzina, której  

zaginął pies.  Maja i Lasse zdemaskowali rodzinę i napisali do niej list,                     

w którym informują   o odkryciu ich przebiegłego planu. Oszuści  zostali złapani przez policję   

i ukarani. 

   Bardzo polecam tę  książkę, ponieważ jest interesująca i ciekawa.  

               Jakub Tiesler 4b 

"Nowe przygody Mikołajka". 

Do przeczytania  książki pt. "Nowe przygody Mikołajka". 

zachęciły mnie pozytywne opinie czytelników i zabawne filmy o 

tytułowym bohaterze. Książka jest zbiorem opowieści 

dziewięcioletniego chłopca, który ma na imię Mikołajek.  

 Autorami książki są dwaj panowie, Goscinny i Sempé, 

którzy inspiracje do napisania serii książek o Mikołajku czerpali z 

własnych doświadczeń. Ich zabawne i barwne przygody                       

z dzieciństwa przekładają się na powstanie literatury dla dzieci. 

 Głównym bohaterem książki jest wspomniany wcześniej Mikołajek,  

który mieszka z rodziną we Francji, gdzie rozgrywa się akcja. Chłopiec wraz  

ze swoimi przyjaciółmi przeżywa niesamowicie ciekawe i zabawne przygody. Zdarzają się 

jemu niemiłe wpadki, którymi rozśmieszają czytelnika do łez.  

Nigdy nie brakuje im pomysłów na spędzenie wolnego czasu.  

Książka jest napisana  w pierwszej osobie, czyli Mikołajek osobiście opowiada  

o swoich przygodach. Dzięki tak zbudowanej fabule bez trudu wczuwamy się  

w przeżycia chłopca. Dodatkowym atutem jest to, że książka napisana jest dużymi literami 

oraz zawiera wiele  ilustracji. 

 Książka ta na początku wydawała mi się nudna i nieciekawa,  

ale po przeczytaniu pierwszego rozdziału już mi się podobała, więc przeczytałem ją jednym 

tchem. Bardzo polecam przeczytanie jej wszystkim tym, którzy lubią zabawny dialog, dobry 

humor i zwartą fabułę. 

Igor Leheńki kl. 4a   
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CESAR MILLANA „JAK WYCHOWAĆ IDEALNEGO PSA” 

 Pewnie się zastanawiacie, dlaczego  sięgnęłam po tę książkę? Powodów było 

kilka. Po pierwsze od sierpnia 2013 roku jestem szczęśliwą właścicielką psa 

Pioruna i chciałam, aby mój czworonożny przyjaciel był  idealny. Nie 

mogłam się też oprzeć okładce, gdyż jej ozdobą są schnaucer i mops. Po 

drugie tę książkę dostałam na Gwiazdkę. Po trzecie autor jest mi dobrze 

znany z ulubionego programu TV pt. „Zaklinacz psów”.                                                                 

Cesar Millan to specjalista od psów wszelkich ras. Zna się na wychowaniu, 

tresurze, żywieniu, nagradzaniu, emocjach psów w każdym wieku. Pomaga 

szczeniakom, naprawia błędy i więzi między psami i ich właścicielami. Jego rodzina to 

również pasjonaci zwierząt, jego dzieci wychowują się wśród psów już od niemowlęcia. Ma 

nowatorskie sposoby wychowywania psów. Najlepiej opisuje je cytat znaleziony w piśmie 

„Newsweek” : „… Cesar Millan posiada magiczną umiejętność radzenia sobie z psami. 

Spokój, z jakim je traktuje  i pewność siebie, z jaką do nich podchodzi – są zadziwiające…” 

      Książka Cesara Millana jest poradnikiem. Autor napisał ją prostym językiem, dlatego 

mogą to czytać dzieci, właściciele psów i przyszli ich właściciele. Cesar Millan zamieścił 

wiele rad o psach, zdjęcia ze swoich zajęć z psami. Jednak najbardziej cenne, według mnie, są 

odczucia i doświadczenia właścicieli, którzy stosowali porady Cesara. ich opis dołączono do 

poradnika. Jeśli chcesz się dowiedzieć: 

 jak rozwija się pies na różnych etapach, 

 jak nauczyć psa załatwiania się poza domem, 

 o zdrowym żywieniu, 

 o szczepieniach psa, 

 jak wychować posłusznego psa, 

 jakie są typowe błędy właścicieli psów i jak ich unikać, 

 jak oduczać psa złych zachowań, 

  

to przeczytaj tę książkę. Czytając ją, możesz się wiele nauczyć, wzruszyć, zrozumieć.                     

To wreszcie nowe spojrzenie na psa, które ułatwi Tobie i jemu wspólne życie, bo jak napisał 

Cesar Millan „…Kiedy wybieramy szczeniaka, od pierwszej chwili uczy się on od swego 

nowego właściciela. Wyprawa samochodem do domu jest lekcją. Spotkanie z rodziną 

właściciela jest lekcją. Psy uczą się przez 24 godziny na dobę. Nawet jeśli karzemy  mu się 

uspokoić i nic nie robić – uczą się cierpliwości. (…) wszystko jest dla niego doświadczeniem 

edukacyjnym (…) powinniśmy wcześniej sami nauczyć się, jak się zachowywać i jak ustanowić 

dobre nawyki, zanim przywieziemy do domu szczeniaka…”                                                        

Książkę wydało „Illuminatio” w Białymstoku w 2013 roku. 

                                                                                  Opracowała Patrycja Pańczyk klasa IV a 
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Uwaga dotyczy chłopców, którzy chcą zwrócić na siebie uwagę swojej 

wybranki. 

 Wyślij kartkę walentynkową. 

 Kup różę – to urocze. 

 Wręcz czekoladki w kształcie serduszek, albo inne (chyba że jest 

uczulona ). 

 Bądź miły, nie tylko przez jeden dzień. 

 NIE BĄDŹ WKURZAJĄCY!!! 

 Bądź sobą (nie kozacz!). 

 Dawaj czekoladowe lizaki. 

 

My ci nic nie sugerujemy ( a może jednak … ) 

 

         Gromiiwarz 

 

Ksywa – każdy się jakoś nazywa 

 

Iguana, Igła, Nitka, Sznurek, Lochu, Mucha, Kabanosik, 

Kiełbasa, Deska, Alu, Zdzicha, Grochowa, Pomidorowa, 

Graczydło, Gerwazy, Gerwaza, Murzynianka, Janek, 

Pasikonikówna, Pluto, Prodiler, Rusek, Filo, Fifi, Buczek, 

Żyd, Straszydło 

 

Gosia Mazur, Kasia Terlecka 6a 
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Panna                                                                                       

W tym roku szkolnym czeka cię sukces z matematyki,  świadectwo z czerwonym paskiem 

murowane. Uważaj na polskim!!!                                                                            

Dzień tygodnia – piątek                                                                       

Szczęśliwy numer – 2                                                                                      

Przyjazny kolor – niebieski 

Rak 

Złamiesz komuś serce. W tym roku możesz spodziewać się nowego przyjaciela, ten 

pomoże ci w nauce. Ocena z zachowania też się poprawi. 

Dzień tygodnia – wtorek 

Szczęśliwy numer – 13 

Przyjazny kolor – pomarańczowy 

 

Lew 

Czeka cię spełnienie w każdej dziedzinie twoich zainteresowań. Zgarniesz niejeden 

medal. 

Dzień tygodnia – czwartek 

Szczęśliwy numer – 7 

Przyjazny kolor – zielony 

 

Baran 

W tym roku dobre oceny i sporo czasu na swoje pasje. Nie przejmuj się marudną 

koleżanką, z czasem zrozumie, że nie może cię mieć tylko dla siebie. 

Dzień tygodnia – sobota 

Szczęśliwy numer – 4 

Przyjazny kolor – fioletowy 

 

Strzelec 

Uważaj na Pannę i Byka, nie są ci przychylni. Czeka cię mnóstwo podróży i przygód. 

Dzień tygodnia – środa 

Szczęśliwy numer – 3 

Przyjazny kolor – żółty 

 

Byk 

Zmobilizuj swoje siły w czerwcu i postaraj się poprawić oceny z przedmiotów 

artystycznych. Czekają cię wspaniałe wakacje. 

Dzień tygodnia – niedziela 

Szczęśliwy numer – 5 

Przyjazny kolor – pomarańczowy 
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Ryby 

Znowu oczarujesz kogoś, kto straci dla ciebie głowę. Rok pełen niespodzianek. 

Dzień tygodnia – poniedziałek 

Szczęśliwy numer – 6 

Przyjazny kolor – granatowy 

 

Wodnik 

Niepewność, którą poczujesz  na początku roku,  ustąpi  w okolicach wiosny.                         

Znowu odzyskasz pewność siebie i będziesz popularny,  nie tylko w swojej klasie. 

Dzień tygodnia – czwartek 

Szczęśliwy numer – 7 

Przyjazny kolor – biały 

 

Bliźnięta 

Będziesz tryskać inteligencją na każdym kroku. Tłum wielbicieli nie będzie mógł się                   

od ciebie oderwać. Jeżeli jesteś Bliźniakiem kończącym szkołę, to wybór gimnazjum 

będzie w stu procentach trafiony. 

Dzień tygodnia – wtorek 

Szczęśliwy numer – 8 

Przyjazny kolor – czerwony 

 

Waga 

Poskromisz swoje emocje i przestaniesz zazdrościć innym sukcesów. Sama też będziesz 

miała ich sporo w tym roku na koncie. 

Dzień tygodnia – środa 

Szczęśliwy numer – 9 

Przyjazny kolor – różowy 

 

Skorpion 

Okażesz się wspaniałomyślnym przyjacielem. Koledzy i koleżanki to docenią. W tym roku 

na pewno będziesz zwracać na siebie uwagę. 

Dzień tygodnia – czwartek 

Szczęśliwy numer – 1 

Przyjazny kolor – brązowy 

 

Koziorożec 

Nie komplikuj sobie życia – stroń od wszelkich plotek i ploteczek. Unikniesz w ten 

sposób wielu przykrych sytuacji. Jesienią czeka cię miła niespodzianka. 

Dzień tygodnia – piątek 

Szczęśliwy numer – 4 

Przyjazny kolor – szary 

A. Orzechowska, O. Całka, G. Ambroziewicz 4b 
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 ZAKRĘCONA  AKCJA TRWA  

 Zbieramy nakrętki dla 

Wandy Gralak. Wspierajcie 

Wandę , każda nakrętka się 

liczy!!! Nakręć się i pomagaj 

innym z uśmiechem ! 

Codziennie można przynieść 

nakrętki do sali nr 19                  

do p. Barbary Wojtuś. 

 Dziękujemy za pomoc dla 

Wandzi !!! 
        Gabrysia Ambrozowicz 4b 

     

 
 

Źródło: www.google.pl 


