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Chwila z Patronem  

 

Radość Bożego Narodzenia, 

z jaką witamy przyjście 

Zbawiciela, niech napełni wszystkich 

ufnością w moc prawdy i cierpliwą 

wytrwałością w czynieniu dobra. Do 

każdego z nas niech dotrze Boże 

orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! 

Oto zwiastuję wam radość wielką (...): 

dziś w mieście Dawida narodził się 

wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10-11). 

Dzisiaj zajaśniało Urbi et Orbi, nad Rzymem i nad całym 

światem, oblicze Boga: Jezus objawia Go nam jako miłującego Ojca. Wy 

wszyscy, którzy szukacie sensu życia; którzy z pałającym sercem oczekujecie 

zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na spotkanie Dziecięciu narodzonemu 

z Maryi: On jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym godnym tego imienia, 

jedynym Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem!  

Fragment Orędzia Jana Pawła II  «Urbi et Orbi» wygłoszonego  25 XII 1998 

 

  *** 

Władze miasta po raz kolejny doceniły najlepszych uczniów łomżyńskich szkół. 
09.11.2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży 111 uczniów odebrało zaświadczenia 

o przyznaniu im stypendiów lub nagród Prezydenta Łomży za wyniki sportowe i edukacyjne 

w roku szkolnym 2016/2017. Wśród nich znaleźli się także uczniowie naszej szkoły. 

Uroczystość była też okazją do podsumowania międzyszkolnego współzawodnictwa 

sportowego.  

Stypendia Prezydenta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 

szkolnym 2016/2017 otrzymali uczniowie: 

Natalia Bieniek  z kl. VIId, 

Maja Karwowska  z kl. VIIc, 

Jakub Chojnowski  z kl. VIIb, 

Alicja Przeździecka  VIIe. 

Nagrody edukacyjne Prezydenta Łomży za osiągnięty postęp edukacyjny w roku 

szkolnym 2016/2017 otrzymała Alicja Magdalena Kneć z kl. VIIc. 

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów. 

rys. Iga Aszoff, kl. If 

rys. Lena Mieczkowska, kl. If 

Redakcja 
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rys. Lena Mieczkowska, kl. If 

rys. Dominka Borawska, kl. If 

Historia pewnej zbroi 

Było to bardzo dawno temu. Na dworze króla Jerzego razem z rodzicami i dziadkami 

mieszkał chłopiec, który nazywał się Maciek Grzymek. Dziadziuś chłopca w młodości był 

rycerzem i często opowiadał wnukowi o pojedynkach, które stoczył. Maciek bardzo lubił 

słuchać tych opowieści. Na swoje dziesiąte urodziny dostał od dziadka zbroję, w której 

w młodości dziadziuś walczył. Zbroja była troszkę zniszczona i zardzewiała, ale mimo to 

chłopiec był zadowolony z prezentu. 

Przez następne dni Maciek czyścił 

i naprawiał zbroję. 

W pobliżu zamku króla, 

w ogromnej jamie mieszkał smok, 

który zagrażał mieszkańcom dworu. 

Król  Jerzy wydał obwieszczenie, że 

ten, kto zgładzi smoka, zostanie 

mianowany pierwszym rycerzem króla. 

Zgłosiło się wielu śmiałków, a wśród 

nich był również Maciek. Wielu 

ochotników w czasie walki z poczwarą 

poległo, gdyż stworzenie było bardzo 

potężne i ziało ogniem. W końcu 

przyszedł dzień, w którym Maciek miał się zmierzyć ze 

strasznym potworem. Chłopiec  założył swoją zbroję, a do 

obrony wziął tarczę i miecz. Gdy był już w pobliżu jamy, smok go zauważył i zaczął ziać 

ogniem. Śmiałek podchodził powoli do poczwary, a zbroja chroniła go przed gorącymi 

płomieniami wydobywającymi się z paszczy stwora. Kiedy podszedł bardzo blisko, to jednym 

celnym cięciem miecza zgładził straszną bestię. 

Gdy Maciek Grzymek wrócił do zamku, wszyscy mieszkańcy na czele z królem 

wiwatowali na jego cześć. Król Jerzy mianował chłopca pierwszym rycerzem, a w nagrodę 

dał mu nowy miecz. 

Maciej Tyszka, kl. IVh 

Najpiękniejsze miejsce na świecie 

Gdzieś w samym sercu Kurpi leży kawałek ziemi, który uważam za najpiękniejsze miejsc 

na świecie. 

To moja działka założona przez dziadka i pielęgnowana przez rodziców. Nie ma tam na 

przykład wodospadów czy oceanów. Są za to 

wspaniałe drzewa, krzewy i własnoręczne 

wyhodowane kwiaty. Znajduje się tam też 

drewniany dom z tarasem, nawiązujący stylem do 

tradycji kurpiowskiej, w którym często pali się 

ogień w kominku, staw z wyspą pośrodku. 

Wszystko to otoczone jest wspaniałą łąką. 

Rano koło domu żeruje dudek, w południe nad 

głowami klekocą bociany, a wieczorem przelatują 

nietoperze i słonki. 

Wszystko to sprawia, że nie zamieniłabym tej 

działki na nic innego za żadne skarby świata. Mimo że 

oddalona jest o około 40 kilometrów od mojego mieszkania, to każdy weekend spędzam 

właśnie tam. 
 Hanna Jadczak, kl. VIIf 

N a s z e  p r a c e  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  
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 Zima 

Zimo, zimo sroga, 

szczypiesz dzieci w uszy. 

My się ciebie nie boimy 

chociaż w oczy prószysz. 

 

Zimo, zimo piękna, 

Tyś jest taka biała. 

Chcemy iść na sanki 

i lepić bałwanki. 

Ada Ponichtera, kl. IVf 

Na dworze biało! 

Idzie Bartosz 

Do szkoły śmiało! 

Na chodniku śniegu po kolana, 

Bo pada i pada od rana!  

Idzie i śpiewa  

Biały puch pokrywa drzewa, 

Mróz skrzypi pod butami. 

Cieszy się, bo po lekcjach będzie zjeżdżał 

sankami. 

Górka śliska i stroma, 

Ale chłopiec jest dzielny, więc ją pokona! 

Mróz szczypie w uszy, 

Biały bałwan zamarzł i na pewno się nie 

ruszy! 

Bartosz Rogowski, kl. IVf 

 Zima 

Z nieba pada śnieg, 

krajobraz nam maluje. 

Sanki idą w bieg, 

piękna zima dopisuje. 

Kolorowe bałwanki wsiadają na sanki, 

górki im niestraszne. 

Szaliki powiewają, 

a one zjeżdżają,  

i miny ich niekwaśne. 

Wieczór nadchodzi z mrozem 

siarczystym, 

przegania dzieci do domów. 

By mogły pod kocem kraciastym 

zasnąć jak niedźwiedź pod śniegiem 

jasnym. 

Gabrysia Suchecka, kl. IVf 

 *** 

Święty Mikołaju! 

Czy daleko jesteś? 

Dzieci tu na Ciebie czekają! 

Choinka ubrana,  

stół wigilijny już gotowy, 

ale bez Ciebie 

o Świętach przecież nie ma 

mowy! 

I wreszcie się zjawiłeś  

Po długich wyczekiwaniach! 

W swoim czerwonym ubranku  

prezentami budzisz nas o poranku. 

Julia Bagińska, kl. IVc 

 

   Szara zima 

Kiedy przyjdzie wreszcie zima? 

Kiedy spadnie wreszcie śnieg? 

Bo ja  razem z kolegami śnieżną bitwę stoczyć chcę! 

Chcę na sankach mknąć po stoku i na nartach jeździć chcę! 

A tu szaro buro wokół tylko ciągle pada deszcz. 

Szymon Dębski, kl. IVc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rys. Antonina 

Pisalska, kl. 

IVc 

rys. Karol 

Gawęcki, kl. 

IVc 

rys. Magdalena 

Kokot, kl. IVc 

 

Z i m a ,  z i m a ,  z i m a . . .  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  

rys. Julia Bagińska, kl. IVc 

4 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  

 

 

 rys. Julia Bagińska,  

kl. IVc 

rys. 

Roksana 

Dudzińska,  

kl. IVc 

rys. Oliwia Kurpiewska, kl. IVc 



 
 

*** 

Zima jest piękna,  

Zima jest biała,  

Choć zwykle mroźna, 

Jest bardzo lubiana. 

Gdy tylko z nieba zimny śnieg poprószy, 

Wszystkim od razu marzną nosy i uszy, 

Lecz my się zimy nie boimy, 

I na spacery chętnie chodzimy, 

Kurtka na plecy, czapka na głowę, 

Ciepłe kozaczki i ruszaj w drogę. 

Sanki i narty to ekstra zabawa, 

Choć czasem czapka nam z głowy spada, 

Śnieżki, bałwana też ulepimy, 

Nawet, gdy rękawiczki zgubimy. 

Gdy zima sroga, gdy zima zła, 

Zawsze się zimę polubić da, 

Choć wszyscy zimy się obawiają, 

Cały rok na nią i tak czekają. 

Roksana Dudzińska, kl. IVc 

 

 

 

 

*** 

Kiedy sroga zima 

lodem skuwa świat, 

dzieci klaszczą w rączki, 

ciesząc się, aż strach. 

 

Wiatr je szczypie w noski, 

Śnieg im mrozi nóżki. 

Ale cóż to za uciecha… 

buźka sama się uśmiecha! 

 

Łyżwy, sanki, śnieżki, narty, 

lodowiska, górki, stoczki 

wszystkie pełne są dzieciaczków 

z noseczkami jak sopelki. 

Jan Kochanowski, kl. IVc 

rys. Katarzyna Szumska, kl. Ve 

Zima 
 

Na dworze piękna biała dama. 

To nasza zima ukochana.  

Śnieżek wtedy pięknie prószy,  

a dzieciom marzną uszy. 

Hu, hu, hu.  

Taka nasza piękna, biała dama,  

białym pyłem posypana. 
 

Aleksander Polkowski kl. IVc 
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Zima 

Białe krzaki, białe drzewa, biało tu i tam. 

Cały świat jest otulony białym puchem, mówię wam! 

Na oknach mróz wymalował białe wzory i jest zadowolony. 

Natalia Pliszewska, kl. IVf 

 Pani Zima 

Śnieżnym szalem wszystko okryła, 

Noski i uszy nam zmroziła.  

Za oknem krajobraz bajkowy 

Podziwiam w zaciszu domowym. 

Szaleją już sanki i łyżwy, 

Bałwan z uśmiechem patrzy na wszystkich. 

Witaj, piękna Pani Zimo! 

Gościć Cię jest nam bardzo miło. 

Liwia Litwińczyk, kl. IVc 

rys. Oliwia Kosewicz, kl. Ve 

Zima 

Przyszła zima pewnej nocy.  

Wiatr ją przygnał od północy.  

Wyjrzał oknem chłopiec mały.  

Patrzy, a świat cały biały.  

 

Wyjrzał oknem chłopiec drugi.  

Patrzy, a mróz pokrył strugi.  

Ludzie jacyś bez uśmiechu.  

Idą, jakby gdzieś w pośpiechu.  

 

Sroga zima jest od rana.  

Dzieci lepią już bałwana.  

A wieczorem śpią w pierzynie,  

bo nieprędko zima minie. 

  Bartek Obrycki, kl. IVf 

Z i m a ,  z i m a ,  z i m a . . .  



Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. 

Adam Asnyk 

Gdy Marta była małą dziewczynką, poznała na podwórku koleżankę - rówieśniczkę. 

Już od początku znajomości wiedziała, że spotkała bratnią duszę. Rozumiały się bez 

słów, miały te same zainteresowania, podobne charaktery. Okazało się nawet, że w ich aktach 

urodzenia jest ta sama data, mówiły więc, że są bliźniaczkami. Dziewczynki stały się 

nierozłączne, spędzały ze sobą tyle czasu, że ich rodzice śmiali się, że powinny 

przeprowadzić się jedna do drugiej. Wspólne wakacje, przygody, kłopoty i radości - wszystko 

to bardzo umocniło więź między dziećmi. 

Kasia, bo tak nazywała się poznana dziewczynka, do dziś jest przyjaciółką Marty. 

Zawsze mogą na sobie polegać. Mimo że chodzą do innych klas i że czasem zdarza im się 

kłócić, to każde ich spotkanie wyzwala w nich radość. To właśnie jest prawdziwa przyjaźń. 

 Hanna Jadczak, kl. VIIf 

Roztańczona Pola 

Do tej pory w moim życiu miały miejsce różne zabawne sytuacje, które wywoływały 

uśmiech na twarzy albo nawet śmiech do łez. Działo sie tak na przykład w trakcie czytania 

Pięciopsiaczki W. Chotomskiej czy oglądania filmów komediowych. Odkąd jednak moja 

kuzynka Pola ukończyła jeden roczek, znacząco wzrosła liczba komicznych sytuacji, 

a zabawne sytuacje z jej udziałem można by opisać w książce. 

Otóż Pola bardzo lubi słuchać piosenek dla dzieci. Podczas naszych 

spotkań (a są one częste) większość czasu spędzam na śpiewaniu jej. 

Niestety repertuar jest ograniczony, ponieważ kuzynka ma kilka wybranych 

i ulubionych utworów. Kiedy usłyszy na przykład Czarne Jagódki albo 

Kaczuszki, budzi się w niej wulkan taneczny i nawet najwyższej klasy 

choreografowie nie potrafiliby wymyślić tak oryginalnych układów. 

Wszystkie części ciała są aktywne, a najbardziej tylna część tułowia. 

Niestety, Pola nie umie jeszcze mówić, więc gdy kończą się 

Jagódki i zaczynam nucić inną melodię, dziecko z poważną 

miną przybliża swoją twarz do mojej i patrząc głęboko w oczy: -„Yyy, yyy”, co jak 

rozumiem, oznacza, że to nie to. Wracam zatem do Jagódek, a wtedy dziecko w ogromnym 

skupieniu wykonuje zadziwiające ruchy zwane tańcem i rozbawia mnie tym do łez.  
Jestem pewna, że dzięki Poli będę żyła sto lat, bo przecież śmiech wydłuża życie, a ona 

skończyła dopiero roczek i przede mną jeszcze dużo zabawnych sytuacji. 

Julia Bagińska kl. IVc 

*** 

Na jednej z lekcji religii 

rozmawialiśmy o tym, co nam dał Pan 

Jezus.  

Ksiądz Grzegorz pytał 

dzieci, co nam dają zwierzęta, np. psy, koty, kozy i barany. 

Padło też pytanie, co nam dają mrówki. Ja usłyszałam, co nam 

dają krówki i powiedziałam, że mleko. Wtedy cała klasa zaczęła 

się śmiać, a ja dołączyłam do nich, kiedy zrozumiałam swoją 

pomyłkę. Było wtedy bardzo wesoło.  

Ta śmieszna historia bardzo mi się spodobała. Była 

naprawdę zabawna, a spowodowało ją przekręcenie jednej litery. 

Lena Klimaszewska, IVh 

N a s z e  p r a c e  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  
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rys. Gabriela Kamińska, kl. VIIe 

rys. Gabriela Kamińska, kl. VIIe 

rys. Gabriela Kamińska, kl. VIIe 



Szkolne Koło PCK 

Członkowie Szkolnego Koła PCK to uczniowie klasy Vc, a opiekunem koła jest pani Joanna 

Nowińska. PCK to organizacja działająca na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

Pierwsze półrocze r. szk. 2017/2018 rozpoczęliśmy akcją "Nakręć się dla Dominika" - 

zbieraliśmy nakrętki, by sfinansować rehabilitację chorego chłopca. 

We wrześniu klasy IV-VII wzięły udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Podczas owych spotkań uczniowie nie tylko przypomnieli sobie numery telefonów 

alarmowych, ale również dowiedzieli się o zasadach obowiązujących podczas udzielania pierwszej 

pomocy osobie poszkodowanej. 

W październiku akcja "Śniadanie daje moc" uświadomiła  uczniom, że najlepszym startem 

w nowy dzień jest spożywanie rano śniadania. Ten najważniejszy posiłek dnia uczniowie 

przygotowali samodzielnie, a następnie z wielkim apetytem zjedli. Było miło, kolorowo i zdrowo. 

Kolejne działania to podjęta we współpracy z pielęgniarką szkolną walka z próchnicą. 

Fluoryzacja służy zapobieganiu próchnicy zębów poprzez systematyczne stosowanie związków fluoru. 

W grudniu w naszej szkole ruszyła akcja "Szlachetna paczka". Dzieci wspólnymi siłami zrobiły 

dwie paczki dla potrzebujących rodzin, a także dziesięć paczek dla rodzin z naszej szkoły. 
 

Dominika Gontarz, Magda Maciejewska, kl. Vc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  

Alicja Cieniewicz,  

Dawid Mieczkowski,  

Oliwia Rydzewska 

Adrian Choiński,  

Kornelia Łada,  

Krystian Klimczuk,  

Kuba Powichrowski,  

Maja Sarnacka, kl. VIa 
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Adrian Choiński,  

Kornelia Łada,  

Krystian Klimczuk,  

Kuba Powichrowski,  

Maja Sarnacka, kl. VIa 

Alicja Cieniewicz,  

Dawid Mieczkowski,  

Oliwia Rydzewska, kl. 

VIe 



Sukces Sandry 

Moja koleżanka z klasy IVd – Sandra Bałdyga może być 

wzorem do naśladowania dla wielu koleżanek i kolegów. Już od 

siedmiu lat cztery razy w tygodniu trenuje tenis ziemny. Swoje 

umiejętności rozwija w UKS „Return” w Łomży. Może 

poszczycić się wieloma sukcesami. Sandra zajęła II miejsce 

w grze singlowej w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 

Skrzatek w Tenisie. Razem z Błażejem Rafałowskim są 

zwycięską parą deblową tegorocznych Zimowych Mistrzostw 

Miasta Łomża w Tenisie dla dzieci i młodzieży. Zwycięstwo nie było łatwe, ponieważ przez 

dwa grudniowe weekendy moja koleżanka rywalizowała o to miejsce ze stu paroma 

zawodnikami. 

Życzę jej dalszych sukcesów i wytrwałości. 

Martyna Sawicka, kl. IVd 

Coroczny koncert 

7 grudnia 2017r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbyło się 

uroczyste zakończenie III edycji konkursu plastyczno-muzycznego „Barwy Muzyki”. Jego 

organizatorem była Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. 

W konkursie brali udział uczniowie łomżyńskich 

i okolicznych szkół. Jedną z uczennic, która wykonała 

pracę plastyczną w trakcie Audycji Muzycznej była 

nasza koleżanka - Zuzia Karwowska. Dzięki temu, że 

Zuzia otrzymała w tym konkursie wyróżnienie, 

mogliśmy towarzyszyć 

jej podczas uroczystości 

wręczenia nagród. 

Koncert mikołajkowy otworzył Jan Miłosz Zarzycki - 

dyrektor Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej, który 

przywitał zaproszonych gości i przedstawił komisję 

konkursową. Następnie przewodniczący jury, pan Henryk 

Gała, zaprezentował nam swój wiersz. W dalszej kolejności 

odczytano nazwiska zwycięzców oraz wyróżnionych w 

konkursie. Potem z zaciekawieniem wysłuchaliśmy pięknego koncertu w wykonaniu 

muzyków Orkiestry Filharmonii Kameralnej. Na koniec na sali pojawił się Mikołaj, który 

przyniósł wszystkim cały worek słodyczy. Byliśmy bardzo szczęśliwi. 

To był radosny dzień, który na długo pozostanie w mojej pamięci. 

Justyn Korbel, kl. IIIc 

Samorząd Uczniowski 

Bardzo zaangażowaliśmy się w sprzątanie świata. Treści ekologiczne są nam znane nie 

tylko z lekcji przyrody.   
Wybory do samorządu szkolnego 

muszą odbywać się zgodnie 

z regulaminem. Maja i Weronika nad 

wszystkim czuwają,  pilnują urny i liczą 

głosy. Ciekawe, kto w tym roku zostanie 

przewodniczącym?  

Maja Karwowska, Gabrysia Wawrzyniak, kl. VIIc 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  
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pięknie grać. 

 
Maciej Wszeborowski, kl. Vf 

Edukacja muzyczna w naszej szkole 

W naszej szkole rozwijamy się muzycznie nie tylko na lekcjach, ale też na wiele innych sposobów. 

Podstawowa nauka 

Na lekcjach muzyki dowiadujemy się o znanych artystach, kompozytorach, piosenkarzach, 

o instrumentach i rodzajach muzyki. Uczymy się też grać na fletach różne piosenki, m. in. kolędy 

i znane melodie. 

Najbardziej wyczekiwane 

Uczniowie klas piątych najbardziej wyczekują na jedną godzinę w miesiącu, kiedy do szkoły 

przyjeżdżają artyści z Warszawy. Ponieważ jest to podczas lekcji, zajęcia te są zamiast jednej 

z nich. Na takiej szkolnej filharmonii dowiadujemy się i o dawnych instrumentach, 

i o współczesnych nam, o dawnej muzyce, i o tworzonej współcześnie. Uczymy się również 

dobrego zachowania na koncertach. Nazywamy to zasadami melomana. 

Chór 

Ostatnia forma edukacji muzycznej w naszej szkole to chór. Jest dwa razy w tygodniu - 

w poniedziałki i w czwartki od 14.35 do 16.00. Uczymy się tam piosenek na koncerty, konkursy 

i apele. Uczestniczy w nim ponad siedemdziesiąt osób, w tym tylko trzech chłopców, bo reszta to 

dziewczęta. 

Może dla niektórych to naprawdę niewiele, ale uważam, że jak na jedną szkołę, to naprawdę 

dużo form edukacji muzycznych. 
Karolina Nowocińska, kl. Vf 

Listopadowy koncert 

8 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole koncert pt. „To był bal”. Miał 

on na celu przybliżyć nam muzykę i tańce sprzed stu lat.  

Na początku konferansjer przywitał się z uczniami. Opowiedział nam 

w skrócie, o czym będzie występ i zaprosił na scenę muzyków i tancerzy. 

Muzyków było dwóch. Jeden grał na pianinie, a drugi na saksofonie. Gdy 

zaczęli grać, na parkiecie pojawiło się dwoje tancerzy. Najpierw zatańczyli 

polkę. Był to bardzo skoczny i szybki taniec. Następnie pan na 

saksofonie zagrał piękny utwór przy akompaniamencie pianina. 

Wszystkim bardzo podobał się występ i biliśmy gorące brawa. Na koniec para tancerzy zatańczyła 

pięknie tango. Pan prowadzący wcześniej nam wyjaśnił historię tego tańca. Tango pochodzi 

z Buenos Aires w Argentynie. Kiedy ten taniec dotarł do Polski, wszyscy byli nim zauroczeni 

i zaczęli go trenować i tańczyć.  

Uczniowi nagrodzili artystów brawami. To było bardzo miłe przeżycie.  

Damian Boguski, kl. Vf  

  Od baśni do baśni 

13 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się koncert filharmonii, którego 

celem było przedstawienie bajek za pomocą muzyki. 

Przed uczniami klas piątych wystąpiło czworo artystów. Skrzypaczka 

i pianista wyczarowali magiczną atmosferę Kota w butach i Czerwonego 

Kapturka. Towarzyszyły im dwie śpiewaczki operowe, jedna z nich śpiewała 

niskim głosem – altem, a druga wysokim – sopranem.  

Mnie najbardziej podobała się gra na skrzypcach. Też chciałbym tak 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  
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rys. Justyna Modzelewska, kl. Vf 

 

rys. Ernest Szczeszek, kl. Vf 



Turniej sportowy 

W naszej szkole 12 grudnia odbył się 

Mikołajkowy Turniej Sportowy. Zgodnie z tradycją 

wzięły w nim udział klasy III, natomiast I i II 

z zapałem kibicowały. 

Przed konkurencjami sportowymi zachwyciły 

nas swoim występem tanecznym dzieci z grup 

zerówkowych. Następnie rozpoczęły się zawody 

sportowe. W każdej z trzech konkurencji wzięło 

udział trzech chłopców i trzy dziewczynki. Ostatnia 

konkurencja odbywała się z udziałem rodziców. Po 

zaciętej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. 

Pierwsze miejsce zdobyła klasa IIId, drugie IIIc, 

natomiast trzecie IIIf. Pan dyrektor wręczył 

dyplomy przedstawicielom klas, które stanęły na 

podium. Gdy opadły emocje, niespodziewanie 

odwiedził nas Mikołaj, który obdarował wszystkie 

dzieci łakociami. 

Tegoroczny turniej był bardzo udany 

i będziemy go miło wspominać. 

Dominika Ciszewska, kl.IIIf 

Najpiękniejsza bombka 

17.12 2017 r. w Urzędzie Miasta w Łomży odbyło się rozdanie 

nagród za wykonanie własnoręcznie bombki. Zająłem II miejsce, 

wykonując aniołki z masy solnej. Bardzo mi się tam podobało i serce 

mocno biło ze szczęścia. Żałowałem tylko, że nagród nie rozdawał 

Pan Prezydent, który nie zdążył dojechać. Ale i tak warto przeżyć coś 

tak wspaniałego. Jest to niezapomniane przeżycie. 

Adrian Kil, kl. If 

Caritas w SP10 

Szkolne koło Caritas tworzy dość liczna grupa uczniów, którzy pod opieką pani Joanny 

Siwik swoją pomoc okazują innym. Szczególnie intensywnym miesiącem był dla nas 

grudzień. W okresie przedświątecznym miały miejsce trzy akcje.  

2 grudnia 2017 roku w II LO odbył się Dzień Wolontariusza. Na czym polegała nasza 

pomoc? Niektóre osoby witały przybyłych gości, inne dawały ciepłe posiłki. Niektórzy 

zajmowali się loterią, robieniem zdjęć, a ja wraz z Pauliną Kropiewnicką i Julią Kochanowską 

z klasy VIId zajmowałyśmy się obsługą szatni. 

8 i 9 grudnia odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności. Wiele osób wsparło nasze 

działania i podzieliło się żywnością z potrzebującymi. W sklepie Biedronka przy parafii 

Krzyża Świętego zbieraliśmy żywność od ludzi dobrej woli, z której zostały przygotowane 

paczki na święta dla rodzin najbardziej potrzebujących w diecezji.  

17 grudnia przed kościołem pw. Krzyża Świętego w Łomży Szkolne Koło Caritas 

zbierało do puszek pieniądze. Ofiary uzyskane z akcji Bożonarodzeniowy Dar Serca będą 

przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny, leki, dojazdy do lekarzy itp. dla uczniów SP10 i nie 

tylko.  

Dziękujemy wszystkim ludziom o dobrym sercu za wsparcie naszych akcji. 

Aleksandra Żebrowska, kl. VIIf 
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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

Ł o m ż a  -  m o j e  m i a s t o  

rys. Gabriela Kamińska, kl. VIIe 
Maja Duchnowska, kl. IIIa 

Wanda Chotomska Martynka w krainie baśni 

Książkę, którą – według mnie – warto polecić dzieciom, napisała 

Wanda Chotomska, a zatytułowana jest Martynka w krainie baśni. 

Opowiada o przygodach Martynki, jej pieska Rufka oraz jej przyjaciół.  

Zachęcam do przeczytania tej ciekawej i pełnej przygód lektury, 

ponieważ zawarte są w niej pouczające przygody sympatycznej 

dziewczynki. Ta opowieść nie zasmuci nikogo. Są w niej piękne 

ilustracje i dowcipny tekst. Ta książka rozwinęła moją pasję czytania 

i dlatego polecam ją każdemu. 

Amelia Kosińska, kl. IVh 

Holly Webb Zaopiekuj się mną 

Książką, która zasługuje na uwagę czytelników, jest utwór z serii  

Zaopiekuj się mną. Każda pozycja tego cyklu opowiada o zwierzętach 

i ich małoletnich opiekunach.  

Przygody bohaterów 

pokazują, że więź między 

człowiekiem (dzieckiem), 

a czworonogiem może być 

czymś niezwykłym. Zachęcam 

do przeczytania tych ciekawych i często 

wzruszających opowiadań, ponieważ dzięki nim dowiemy się, co tak naprawdę czują 

zwierzęta i poznamy ich świat, a także znajdziemy wskazówki, jak należy opiekować się 

domowymi pupilami.  

Julia Bagińska, kl. IVc 

William Bruce Cameron Był sobie pies 

Książką, którą - według mnie - powinni przeczytać wszyscy moi 

rówieśnicy, jest utwór Williama Bruce'a Camerona zatytułowany Był 

sobie pies. Opowiada o oddanym psie Baileyu, który życiową misją 

czyni uczenie swoich właścicieli znaczenia miłości i pogody ducha. 

 Zachęcam do przeczytania tej chwytającej za serce książki, 

ponieważ dzięki niej zrozumiałam, że miłość nie zna granic 

i najważniejsze w życiu to kochać i śmiać się. 

Liwia Litwińczyk, kl. IVc 

Moja miejscowość, w której mieszkam to Łomża. Miasto to znajduje się 

w województwie podlaskim nad rzeką Narew.  

Atrakcją jest znajdujący się niedaleko Łomżyński Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi, który przyciąga turystów pięknym widokiem na całą dolinę 

i wijącą się wśród łąk wstęgą rzekę. Turyści odwiedzają Łomżę, by zobaczyć 

takie zabytki, jak: Rynek z Ratuszem i kamieniczkami oraz Katedrę 

pw. św. Michała Archanioła pochodzącą z początku XVI wieku znajdującą się 

przy ul. Farnej i Dwornej. Ciekawym miejscem jest również ławeczka Hanki 

Bielickiej, która stoi przy deptaku koło rynku i powstała ku pamięci 

wieloletniej mieszkanki Łomży.  

To miasto zawsze będzie dla mnie szczególne. 
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1. Nie ma kół, ale zimą zjeżdża się na nich 

wspaniale. 

2. Zjawisko spadku temperatury powietrza 

przy gruncie. 

3. Przylatuje do nas w październiku i zostaje 

do kwietnia, ma charakterystyczny dziób. 

4. Szczypie zimą w uszy. 

5. Zjeżdżasz na nich ze stoku. 

6. Jeździsz na nich po lodzie. 

7. W mroźne ranki np. na trawie. 

8. Pada zimą. 

9. Miesiąc kończący zimę. 

10. Gra na lodzie. 

11. Dzieci lepią go ze śniegu. 

12. Miesiąc rozpoczynający kalendarzową 

zimę. 

 
Aleksander Polkowski kl. IVc 

1. Miesiąc z Bożym Narodzeniem. 

2. Dwa tygodnie zimowego odpoczynku od szkoły. 

3. Burza śnieżna. 

4. Stołówka dla ptaków. 

Roksana Dudzińska, kl. IVc 

1. Kładziemy pod obrusem podczas wigilijnej kolacji. 

2. Ryba na wigilijnym stole. 

3. Śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

4. Przed wigilijną kolacją wyglądamy jej na niebie. 

5. Z uszkami na wigilijnej kolacji. 

              Liwia Litwińczyk, Klaudia Bargielska, kl. IVc 

  1.        

2.          

 3.         

  4.        

 5.         

 
1. Rozpakowujemy je w Wigilię. 

2. Ubieramy je w Wigilię. 

3. Dekorujemy nimi choinkę. 

4. Dzielimy się nim z rodziną przed kolacją wigilijną. 

  Nikola Wójcik, Julia Siekierda, kl. IVc 

1.          

  2.        

 3.         

4.          
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