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Odżywianie a dobre 
wyniki w nauce – str.9 

Wszystkim Czytelnikom Kuriera życzymy 

wspaniałych wakacji,  udanego, bezpiecznego 

wypoczynku , radosnych, pięknych chwil                               

i fantastycznych przygód! 

Mały Mistrz str. 7 i 8 

Czwartoklasiści                             
i szóstoklasiści o szkole s. 3 i 9 

Listy do czytelników                
z Anglii i Irlandii s. 6 
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Konkurs Cichego Czytania              

ze Zrozumieniem 

 
     W maju byłam na Konkursie Cichego 
Czytania ze Zrozumieniem dla klas I - III. Odbył 
się on w Zespole Szkół Ogólnokształcących na 
Zielonym Osiedlu. 
    Na początku pani dyrektor powitała 
wszystkich uczestników. Później poszliśmy               
do różnych klas i pisaliśmy test. Niektóre 
zadania były łatwe, a niektóre trudne i trzeba 
było długo myśleć, jak odpowiedzieć na pyta-
nia. Po napisaniu testu poszliśmy do innej sali, 
gdzie był słodki poczęstunek. Później odbyło 
się rozdawanie nagród.   
 Uczniowie z SP1 wypadli bardzo 
dobrze. W kategorii klas I, mnie udało się 
zdobyć III miejsce, Michał Januszkiewicz z Ie 
zdobył II miejsce. W kategorii klas II –                             
I miejsce Gabriela Hulewicz z II b i  Leon 
Jatkowski z II a, Wiktoria Szyszko z II c. 
Magda Mróz z III c otrzymała wyróżnienie.  
       Gratulacje wszystkim zwycięzcom.  

Olga Kozakiewicz 

 
    

Dzień Matki 

 
   Uczniowie klasy I a i I b zorganizowali                 
w szkole  Dzień  Matki, a klasa I b Dzień 
Rodziny. 
      W czasie tych spotkań dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki. Wręczyły także 
drobne upominki, które własnoręcznie zrobiły. 
Odbyły się też różne konkursy. Np. mamy                   
z klasy I a musiały znaleźć swój portret, który 
ich dzieci wcześniej narysowały.   
 To było przyjemne spotkanie.  

 
Z. Łapicz, K. Zubrzycka, N. Żółtko 

 
 
 
 

 
 

Przedszkolaki w naszej 
szkole 

 
    Naszą szkołę odwiedziły dzieci z sokólskich 
przedszkoli.  
        Chciały zobaczyć, jak wygląda szkoła,                
bo  w następnym roku szkolnym przyjdą                         
do pierwszej klasy. W czasie spotkania 
przedszkolaki dowiedziały się, jak wyglądają 
lekcje, co się robi w szkole, zwiedziły ją. 
Uczniowie klasy I b zaprezentowały gościom 
krótką inscenizację „Mała Małgorzatka” oraz 
klasową kronikę. 

Na pamiątkę spotkania dostały od nas 
drobne upominki i cukierki. Panie z przedszkola 
również obdarowały nas słodyczami.  
 

A. Arciszewska, B. Kondrusiewicz,                         
G. Wróblewska  

   
 
 

Wycieczki 
   Każda klasa była lub pojedzie na wycieczkę. 
Uczniowie z klas IV – VI byli lub są teraz                    
na kilkudniowych wycieczkach. Np. klasy piąte 
są teraz nad morzem, klasa VI a w Tatrach, 
klasy IV zwiedzały Podlasie, a klasy VI Toruń               
i okolice. 
  Nasi rówieśnicy z IIIa i III c byli w Warszawie, 
kilka klas I i II było na przejściu granicznym. IIa 
wybrała się do Augustowa i Płociczna. Ia i Ib 
pojadą do Wioski Indiańskiej. 
    Uczniowie naszej szkoły lubią jeździć                        
na klasowe wycieczki. Mówią, że jest na nich 
wesoło, przyjemnie i mnożna czegoś się 
dowiedzieć, poznać część naszego kraju.  
 

Redakcja klas I - III 
 
 
 
 
 

Nowinki z „Jedynki” 
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Oto kilka uwag i refleksji uczniów klas czwartych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Uśmiechnij się !!!! 

 
 

  

 

 

 

 

 

       
    1 września 2014 roku rozpoczęliśmy 
naukę w klasie 4. Na początku myśleliśmy, 
że będzie trudno przez te dodatkowe 
przedmioty, ale kiedy się wdrożyliśmy,             
 to okazało się nie takie straszne.                                                          
W klasie 4 dużo się nauczyliśmy. 
Poznaliśmy nowe przedmioty między 
innymi historię. Przedmioty, które mieliśmy 
w 1-3, też się zmieniły. Teraz mamy 
angielski klasami, wf oddzielnie. Zajęcia 
komputerowe się zmieniły. Zmieniło się to, 
że nie ma balów przebierańców, ale są 
dyskoteki. Chodzimy także na kółko 
dziennikarskie, historyczne, przyrodnicze 
oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki 
czy polskiego.  
      Bardzo się cieszymy, że zaczną się 
wakacje i będzie można poleniuchować, by 
w piątej klasie znów zacząć pracę. 
 

Natalia Lubowska kl. 4a  
 

     
      Rok w czwartej klasie bardzo mi się 
dłużył. Pozyskałam dużo nowych 
umiejętności i doświadczeń. W klasie 
czwartej pojawiły się też nowe przedmioty 
np. historia. Zaczęliśmy chodzić do strefy 
klas 4-6. Zamiast na bale przebierańców 
chodziliśmy na dyskoteki. Na początku 
roku każda z 4 klas przeżyła otrzęsiny.           
Chociaż w 4 klasie było bardzo miło, 
chciałabym, żeby już się zaczęły wakacje, 
ponieważ było dużo prac domowych. 
 

Zuzanna Dudzińska kl. 4a 

 

 

Czwarta klasa była fantastyczna. 
Poznałem wiele ciekawych osób, które 
lubię i się przyjaźnimy. W czwartej klasie 
wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy, jak 
dzień sportu, dyskoteki czy wycieczki.               
Po lekcjach ja i moi przyjaciele graliśmy             
w piłkę na boisku szkolnym. W ramach 
lekcji przyrody pojechaliśmy do nadleśnic-
twa, gdzie widzieliśmy wyłuszczarnię 
szyszek, stary parowóz oraz leśne 
cymbały. Było ciekawie i pouczająco.                  
11 i 12 czerwca pojedziemy na wycieczkę 
z noclegiem, mam nadzieję że będzie 
równie pouczająco, a zarazem fajnie.  

Choć w czwartej klasie jest super,  
to nie mogę się doczekać wakacji. 
Niedługo trafię do piątej klasy i mam 
nadzieję, że będzie równie fajnie, jak było   
w czwartej klasie. 

   Tomasz Rudziński klasa 4a  

 

Jaka jest różnica między 

komputerem a praniem? 

INACZEJ SIĘ ZAWIESZA 

Idzie sobie żółw. Spotyka 
innego żółwia, który nie ma 
pancerza. Pyta go: 
-  Co ci się stało? 
- Aaa… uciekłem z domu.  
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Pomysłowy Robotek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustracja. P. Andrzejewska IIa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Uczniowie klasy III a pisali opowiadania 
o pomysłowym Robotka. Prezentujemy 
niektóre z prac naszych rówieśników.  

Ilustracja: A. Fiedziukiewicz IIa 

Ilustracja: B. Rochalski IIa 
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Dzień Ojca 
Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane na początku XX  
wieku w Stanach Zjednoczonych dla uczczenia pamięci, trudu  
opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców. W 1910 roku obchodzono 
 go nieoficjalnie po raz pierwszy w niewielkim mieście Sokane w stanie 
 Washington, z inicjatywy Sonory Smart Dodd, która chciała podziękować 
 swojemu ojcu – samotnie wychowującemu sześcioro dzieci. 

To święto obchodzone jest w wielu krajach, w różnych terminach. 

W Wielkiej Brytanii , Holandii i USA  obchodzi się je w  trzecią niedzielę czerwca, 

we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii -  19 marca w dzień św. Józefa, na Litwie w pierwszą niedzielę 

czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech –  

w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.  

W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada a w Danii                 

5 czerwca. 

W Polsce, podobnie jak w Nikaragui, święto to obchodzone jest 23 czerwca (od 1965 roku). 

Redakcja klas IV-VI 

 

 

 

Wiersz dla taty 
23 czerwca każdego roku 

Naszym ojcom kręci się łezka w oku. 

Obchodzą swoje święto razem z nami 

I zachwycają się swoimi pociechami. 

Zabieramy ich na lody i inne specjały, 

Bo mamy nadzieję na gromkie pochwały. 

Jednak bardziej nas cieszą uściski, całusy, 

Bo widzimy, że tatom jest lżej na duszy. 

Uczennice kl VIc 

 

Propozycje                                                         
na niespodziankę  dla taty: 

 

wspólny spacer 

wyjście na lody 

pogranie z tatą w piłkę 

wspólne obejrzenie 
filmu, meczu przygotowanie 

kolacji tacie 

wspólna wycieczka 
rowerowa 

laurka                          
z życzeniami 

Rysunek: W. Jóźwik II a 

Rys. L. Jatkowski IIa 

Rys. M. Czarnowicz IIa 

Rys. O. Tomaszycka  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikaragua
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
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Listy od rówieśników z zagranicy 

    

  W kwietniu byli w naszej szkole nasi rówieśnicy z Anglii – Alicia i Dylan i z Irlandii 

Zuzia.  Napisali do nas listy.  Macie możliwość sprawdzenia znajomości języka 

angielskiego.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rys. M. Szoda II a 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rys. Z. Sałak II a 

 

 

 

 

 

 

 Humorek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Milton Keynes, 13.06.2015 
Hi guys, 

 
A few months ago we came to visit our family in Poland. We 

were so lucky that we had a chance to come and visit your lovely 
school. The visit was short  but we still enjoyed every bit of it. It was             
a very memorable experience. It was a great surprise, when we saw 
the Kurier Uczniow and interview  which was carried out with us on the 
day of our visit. 
We know that in a few weeks time you have your summer holiday 
starting. You are so lucky.... Because our last day of school is 17th of 
July. On that day we will have class parties and say goodbyes to our 
schools, teachers and friends as we both moving on to different schools 
end of this term. Alicia will go back on 3rd of September and me on 8th 
September. 

We hope that you have great holidays. Have lots of fun. 
 

Alicia and Dylan. 

 

 
                             Drodzy Koledzy i Koleżanki! 
 

Niedawno byłam w Waszej szkole i bardzo mi się u Was 
podobało. Odwiedziłam klasę pierwszą i szóstą.  Zwiedziłam 
całą szkołę. To było fantastyczne doświadczenie ponieważ 
Wasza szkoła bardzo różni się od mojej. Opowiadałam o niej 
moim koleżankom. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjadę 
do Waszej szkoły. Dziękuję,  że mnie tak miło ugościliście. 

 Chciałabym też podziękować redakcji gazetki za 
wywiad.  

Życzę Wam wspaniałych wakacji. 
 
                                                           Wasza koleżanka - Zuzia. 
 

Przychodzi miś do lekarza    
i skarży się: 
- Panie doktorze, bardzo 
mnie boli brzuch. 
- A co jadłeś? – pyta lekarz. 
- Konserwę rybną. 
- A może te rybki były 
nieświeże?  
- Nie wiem, nie otwierałem 

tej konserwy. 
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         W tym roku szkolnym, my uczniowie klas 

pierwszych,  zdobyliśmy kilka sprawności 

sportowych: lekkoatlety, piłkarza ręcznego, 

gimnastyka, badmintonisty. Teraz staramy się               

o sprawność rowerzysty. Na dwóch zajęciach 

wychowania fizycznego jeździliśmy na rowerach. 

Każdy kto chciał, mógł przyjść do szkoły                       

z rowerem. Bardzo dużo dzieci z klas pierwszych 

umie już jeździć.  Nasze nauczycielki                            

i nauczyciela w-f, byli mile zaskoczeni, że tak 

dobrze jeździmy. Na pierwszych zajęciach 

pokazywaliśmy, jak wchodzimy na rower, jak 

ruszamy i zatrzymujemy się.  

Na kolejnych lekcjach jeździliśmy dookoła boiska    

i slalomem. Pan zaznaczył nam miejsce, gdzie 

przechodzą piesi. Musieliśmy tam zatrzymać się, 

rozejrzeć się, przepuścić pieszych i jechać dalej. 

Jeśli ktoś nie umie jeszcze dobrze jeździć, pani 

pomaga takiemu dziecku. 

       Wkrótce będziemy pokonywać tor przeszkód, 

aby zdobyć sprawność rowerzysty. Na pewno 

wszystkim pierwszakom się uda. Przecież świetnie 

już jeździmy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rysunki: K. Supronik, M. Szczebiot, P. Andrzejewska IIa Redakcja gazetki klas I - III 

 

Super, że mogłem razem 
z kolegami i koleżankami 
jeździć na rowerze w 
czasie lekcji. Może kiedyś 
razem na wycieczkę 
rowerową pojedziemy.  

Lekcje z rowerami były 
wspaniałe. Bardzo mi się 
podobały. 

Bardzo ucieszyłam się, kiedy 
pani powiedziała, że mamy 
przyjść do szkoły ze swoimi 
rowerami. Nie mogłam się 
doczekać tego dnia.  
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Sprawność rowerzysty 
 

W czasie  lekcji w- f zdobywamy sprawność rowerzysty. Nasza pani zadała rodzicom i nam 
taką pracę domową, aby wybrać się na rodzinną  przejażdżkę rowerową i opisać ją.  Pojechałam więc 
z rodzicami na wycieczkę za Sokółkę. Udokumentowałam ją. Krótko opisałam wyprawę, narysowałam 
trasę wycieczki i zrobiłam kilka zdjęć. W robieniu tego pomagali mi rodzice. Sama wycieczka była 
przyjemna. Wiele radości sprawiło nam też zrobienie plakatu o wycieczce. Pani  podobała się  moja 
praca.  

Zachęcam inne dzieci do wspólnych wypraw z rodzicami, a potem opisanie ich.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Olga Kozakiewicz 
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Szóstoklasiści żegnają szkołę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowe odżywianie = dobre wyniki w nauce 
 W  poprzednim numerze Kuriera Uczniaków prezentowaliśmy gazetki wykonane prze uczniów klasy 

II c. W jednej z nich, w „Wiosennej Gazetce Drugoklasistów” znalazłyśmy artykuł o zdrowym 
śniadaniu ucznia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                              O. Kozakiewicz, N. Żółtko  

   Nie powinniśmy przychodzić do szkoły 

głodni,  bo będziemy myśleli o jedzeniu. 

Nie można też się objadać, bo będzie 

nam ciężko, może też boleć brzuch         

i nie skupimy się na lekcji. 

 

       Z artykułu dowiedziałyśmy się, że uczeń 

powinien jeść na śniadanie produkty zbożowe, 

mleczne i warzywa. Dzieci, które mają niedobór 

witaminy z grupy B i żelaza są drażliwe                        

i nerwowe. Uczniowie,  którzy objadają się fast 

foodami i mocno przetworzoną żywnością mają 

gorsze wyniki w nauce.  

 

        Każde dziecko powinno zjeść w domu 
śniadanie i wziąć też coś do jedzenia do szkoły. 
Mogą to być kanapki z żółtym serem albo 
twarożkiem, wędliną i warzywami. 

   Każde dziecko powinno zjeść w domu 
śniadanie i wziąć też coś do jedzenia    
do szkoły. Mogą to być kanapki z żółtym 
serem albo twarożkiem, wędliną                 

i warzywami.   

Zdrowo jest jeść ciemny chleb. 

Warto też zabrać do szkoły jakieś owoce, 

bo dostarczają one nam witamin i energii.  

Do picia najlepsza jest woda, ale my chyba 

wolimy soczki.  

 

     Przechodzimy już do gimnazjum. Te sześć lat 
nauki, tutaj, w SP1, było niezapomnianym 
przeżyciem.  Trudno nam się rozstać z tym 
miejscem, lecz życie każe iść dalej. Nigdy                 
nie zapomnimy o osobach, które tu poznaliśmy.  
Życzymy im wszystkiego najlepszego.  
Okażmy też wdzięczność nauczycielom. Za ich 
trud, który włożyli w pracę z nami, za cierpliwość, 
którą mieli niewyczerpane pokłady.  
Tego co tu przeżyliśmy nie da się wyrazić                   
w jednym zdaniu, a wspomnienia z tych lat będą 
nam towarzyszyć w dalszym życiu. 

Daria kl 6c 
 

 

Najlepiej wspominamy wycieczki, 
obozy sportowe i zajęcia w-fu. 
Świetnie bawiłyśmy się na szkolnych 
dyskotekach. Miałyśmy wspaniałą 
klasę i wspaniałych nauczycieli. 
Dużo się nauczyłyśmy,  przeżyłyśmy 
wiele niezapomnianych chwil. 
 

Dominika i Magda kl 6c 
 

Dziękujemy za wszystkie kartkówki, klasówki, bo dzięki 
nim utrwaliliśmy wiedzę. Dziękujemy za każdą zadaną 
pracę domową, ponieważ dzięki niej rozwijaliśmy naszą 
wyobraźnię  i umiejętności. 
Dziękujemy za zawody sportowe, które uczyły nas                           
nie tylko wygrywać ale i przegrywać. 
Dziękujemy za obozy sportowe, wycieczki klasowe,              
bo dzięki nim nawiązywaliśmy przyjaźnie i odkrywaliśmy 
świat. 
 

Martyna i Kamila kl 6c 

 
Rysunek: A. Sienkiewicz IIa 
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 Rozwiąż krzyżówki i odczytaj hasło.  

 

  

1.                   

 

2.           

     

 

3.             

    
4.                       

 

5.             

    

     

6.             

     

7.           

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska, Aleksnadra Klim Ib, Bartosz Kondrusiewicz  kl Ib, Olga Kozakiewicz Ib , 
Magda Mróz III c,  Kamil Piekarski I b, Piotrek Pacewicz Ib, Natalia  Rećko Ib, Gabriela Wróblewska,  Kamila 
Rybińska III c, Mateusz Wójcik III c,  Karolina Zubrzycka I b, Natalia Żółtko I b     opiekun: Elżbieta Kantor  
 
klasy IV– VI: Julka Bogusławska,  Zuzia Dudzińska, Natalka Lubowska, Monika Kowalewska, Krystian  Żuk, 
Damian Żabicki, Alan Kochanowicz, Tomek Rudziński -  kl IVa; Oskar Kochanowicz kl IIc.   Opiekun Maria Krupa 
 

 

Dobre rady na wakacje  

 
Rady na wakacje: 

 spędzaj czas na świeżym powietrzu 
 graj w piłkę 

 spotykaj się ze znajomymi 
 poznawaj nowych  przyjaciół 
 odwiedzaj swoją rodzinę 

pływaj w miejscach dozwolonych 
 i pod opieką dorosłych 

 czytaj książki 
 chroń się przed słońcem, nakładaj czapkę 
lub kapelusz, smaruj się kremem z filtrem 
 aktywnie wypoczywaj: jeźdź na rowerze,                        

rolkach, spaceruj 
 dużo się śmiej, baw się,  wysypiaj się 

  nie siedź przed telewizorem czy komputerem 
 spaceruj po lesie, łące 

 

1. Jest ruda 
2. Jest mała i wyciera ołówek 
3. Jest kolorowa i świetnie rysuje 
4. Smaczne lody w kolorze 

czerwonym 
5. Świeci w ciągu dnia 
6. Okrągły owoc, czerwony lub 

zielony 
7. Jest w monitorze i telewizorze. 

 
Natalia Lubowska IV a 

Rys. M. Matczak IIa 

Rys. B. Rochalski IIa 

Rys. A. Bajko IIa 

         Rys. W. Jóźwik IIa 

Rys. K Supronik IIa 

8. Jest ruda 
9. Jest mała i wyciera ołówek 
10. Jest kolorowa i świetnie rysuje 
11. Smaczne lody w kolorze 

czerwonym 
12. Świeci w ciągu dnia 
13. Okrągły owoc, czerwony lub 

zielony 
14. Jest w monitorze i telewizorze. 
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