
 

Strzał w 10 

 

Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 
 

   www.sp10lomza.pl     e-mail: sekretariat@sp10lomza.pl           Nr 3(99) rok szk. 2017/2018 

 

 

Dziś w numerze: 
 

 Chwila z Patronem 

 Piękna ta nasza Łomża 

 Nasze prace 

 Chcemy Wam o tym opowiedzieć 

http://www.sp10lomza.pl/
mailto:sekretariat@sp10lomza.pl


Chwila z Patronem 
 

 

Turniej Papieski 

26 kwietnia w naszej szkole 

odbyła się III edycja turnieju klas V pod hasłem 

Dzień Radości ze Świętym Janem Pawłem II. 

Obchodziliśmy tę uroczystość z okazji czwartej 

rocznicy kanonizacji naszego Patrona. 

Uczestniczyły w niej wszystkie klasy piąte, ich 

wychowawcy oraz rodzice. 

Na początku spotkania uczennica klasy VII – Natalia Bieniek – pięknie wyrecytowała 

wiersz o Papieżu. Następnie pani wicedyrektor Renata Zaniewska przedstawiła wszystkie 

klasy, a uczniowie zaprezentowali swoje pomysłowe okrzyki, emblematy i transparenty, które 

były oceniane przez jury. W kolejnej konkurencji każda klasa przedstawiła trzyminutową 

przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną na temat życia i pontyfikatu Papieża. 

Liczyła się pomysłowość wykonania oraz prawdziwość informacji.  

Następnie odbyły się zawody sportowe. Reprezentanci klas musieli przebiec slalomem, 

kozłując przy tym piłką, a na koniec wrzucić ją do kosza. Należało wykazać się zwinnością, 

szybkością i skutecznością. Drużyny dopingowała widownia. Emocje sięgały zenitu! 

Następnie przedstawiciele klas mogli popisać się swoją wiedzą o życiu i pontyfikacie Papieża. 

Należało odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań dotyczących naszego Patrona.  

Kolejne zadanie okazało się również ciekawe i sprawiło nam wiele radości – trzeba było 

odgadnąć tytuły ulubionych pieśni 

Jana Pawła II. Były to: Barka, Abba 

Ojcze oraz Moje miasto Wadowice. 

W kolejnej konkurencji 

przedstawiciele klas wyjaśniali 

znaczenie myśli – słów Papieża. 

Mówiły one m. in. o dobroci, 

o konieczności pomagania innym 

oraz o szanowaniu człowieka. Jury 

zwracało uwagę nie tylko na 

wyjaśnienie wylosowanego cytatu, 

ale też na to, czy mówimy 

poprawną i  piękną polszczyzną. 

Oceniono również 

umiejętności kulinarne rodziców, 

którzy musieli upiec papieskie 

kremówki. Wyglądały i smakowały 

wybornie! 

Wesołym zakończeniem 

konkursu było wspólne wykonanie 

piosenki Taki duży, taki mały. Wszyscy dobrze się bawili, śpiewając i pokazując gestami 

słowa utworu. Po muzycznej zabawie jury ogłosiło wyniki rywalizacji. Na najwyższym 

miejscu podium stanęła klasa Va, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy Vc, a trzecie Vd. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i obrazki Patrona szkoły z modlitwą, 

natomiast zwycięzcy puchary i bardzo smaczne cukierki.  

Uroczystość upłynęła w miłej i radosnej atmosferze. Był to czas pełen dobrych emocji 

i wspólnej zabawy. 
Natalia Pijanowska i Oliwia Tombak, kl. Va 
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W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  

Trampolina 

W moim ogródku 

jest trampolina, 

gdy na niej skaczę, 

aż się wygina. 

Kiedy tak skaczę, 

skaczę i skaczę, 

to czasem myślę, 

że ona płacze. 

Kiedy nie skaczę 

to jest jej smutno, 

więc znów poskaczę 

tak sobie jutro. 

Zuzanna Balicka, kl. IVh 

 

Żuczek 

Wyszedł żuczek  

na podwórze. 

Świeci słoneczko, 

a on z parasoleczką. 

Mówi każdemu, 

że powódź będzie, 

niech uciekają w pędzie. 

Nikt nie słucha, 

ale biedroneczka 

nadstawiła ucha.  

- Jak to powódź będzie?  

To ja uciekam w pędzie. 

Konik polny też się spytał. 

- Co? Powódź będzie?  

To ja też  

uciekam w pędzie.  

Wszyscy uciekali, 

niektórzy hełmy zakładali  

i się chowali. 

Lecz słonko cały dzień świeciło  

i powodzi wcale nie było. 

Nikola Krajewska, kl. IIIi 

 
Wiosna zielona, pachnąca i radosna 

Pamiętam jak z nurtem odpłynęła Marzanna, 

W łachmany ubrana i znienawidzona panna, 

Wszystkie dzieci radośnie do domu wracały, 

O powitaniu wiosny rodzicom opowiadały. 

 

Chociaż na zewnątrz  jeszcze zimno było, 

Na same słowo wiosna ciepło się robiło, 

Do wiosny trzeba było jeszcze zaczekać, 

Lecz w końcu przyszła nie mogła długo zwlekać. 

 

Ukazała się w jasnej zieleni, pachnąca i radosna, 

Nowa piękna panna, której na imię Wiosna, 

Wieloma barwami mieni się jej piękna szata, 

Utkana z różnych kwiatów i mniszkiem bogata. 

 

Skowronek zawisł w górze i radośnie śpiewa, 

A puszyste bazie zdobią przydrożne drzewa, 

Świat wygląda jak z bajki w wiosennej krasie, 

Dzieci nie chcą się uczyć, ani siedzieć w klasie. 

                          Roksana Dudzińska kl. IVc 

Wierszyk matematyczny 

Rozszerzanie czy skracanie, drogi kolego, 

nie zmienia wartości ułamka twojego. 

W pierwszym przypadku, czyli w rozszerzaniu, 

i licznik, i mianownik poddajemy wymnażaniu. 

Koniecznie przez tę samą liczbę, koleżanko droga, 

inaczej cię czeka lament i trwoga. 

Jeśli chcesz skrócić, a później się weselić,  

i licznik, i mianownik musisz podzielić. 

Przez tę samą liczbę, zawsze to pamiętaj, 

a Twoja buźka będzie uśmiechnięta. 

   Szymon Sobczyński, kl. IVf 

rys. Roksana Dudzińska, kl. IVc 
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Opowieść pani Hanki 

Po powrocie ze szkoły byłam wykończona. 

Nareszcie piątek! - pomyślałam. Cały tydzień 

sprawdziany, kartkówki, nauka… Zamierzałam 

zrelaksować się i sprawdzić, co słychać w internecie, 

gdy mama oznajmiła, że musimy wspólnie wybrać 

prezent dla babci. Nie byłam zachwycona tym 

pomysłem, ale przecież rodzicom się nie odmawia. 

Przyznam, że w miarę sprawnie nam poszło i po 

odwiedzeniu kilku sklepów niespodzianka urodzinowa 

dla babci była już w torbie. Miałyśmy już wracać do 

domu, gdy nagle mama przypomniała sobie, że ma do 

załatwienia sprawę w Urzędzie Miejskim, a skoro 

jesteśmy tuż obok, więc postanowiła tam wstąpić. Ja miałam zaczekać i pokarmić gołębie na 

placu przed Ratuszem. Ptaki jednak nie były głodne, za to ja, bardzo zmęczona .Weszłam 

w ulicę Farną i przysiadłam na ławeczce obok pani Hanki Bielickiej. 

Nagle poczułam czyjąś dłoń na swoim ramieniu. Obejrzałam się i ujrzałam uśmiechniętą 

twarz pani Hani w cieniu kwiecistego kapelusza. Piękna ta nasza Łomża - usłyszałam z jej 

ust. Z niedowierzaniem patrzyłam na osobę, która jeszcze przed chwilą była mosiężnym 

posągiem. A wiesz, moje dziecko - ciągnęła swój monolog- że jedna z legend głosi, iż dawno 

temu na wzgórzu nieopodal Łomży stał warowny zamek. Zamieszkujący w nim król przed 

śmiercią zostawił go swojej żonie – Bonie. Królowa  była zła i podstępna, dlatego lud jej nie 

kochał i zmusił do oddania korony. Bona rozgniewała się i postanowiła wraz z córkami 

wyjechać. Jedna z córek sprzeciwiła się matce, za co ta wyklęła dziewczynę, a zamek wraz ze 

skarbami i królewną zapadł się pod ziemię. Wejścia do podziemia strzegły złe moce nasłane 

przez królową, dlatego nikt nie próbował ich pokonać. Dopiero młody i szlachetny rycerz 

postanowił oswobodzić królewnę. Pokonał złe moce i wszedł do lochów, po czym wyniósł 

dziewczynę i złożył na wonnej trawie. Królewna ożyła i od pierwszego wejrzenia zakochała 

się w swoim wybawcy. Rycerz zapragnął jednak bogactw, dlatego wrócił po nie do ruin. Za 

karę sklepienia zamku runęły na młodzieńca, a królewna z żalu i smutku rozpłynęła się we 

mgle. Ludzie mówią, że u podnóża góry płynęły i płyną do dziś łzy pięknej i dobrej królewny. 

Dlatego ślady dawnego grodu noszą nazwę Wzgórze Królowej Bony. Na koniec aktorka 

dodała: Znam różne ciekawe historie o naszym mieście. Jeśli tylko będziesz miała ochotę 

posłuchać, przysiądź  znowu obok mnie na ławeczce, a ja chętnie je opowiem. 

W tym momencie zauważyłam mamę, która wyszła z Ratusza. Wstałam i chciałam 

podziękować pani Bielickiej za opowieść, ale ujrzałam tylko uśmiechającą się mosiężną 

postać. Odwzajemniłam uśmiech i pobiegłam do mamy. Na ławeczkę będę wracała 

z przyjemnością. 

Julia Bagińska, kl. IVc 
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rys. Kacper Żmuda, kl. VIIe 



Piosenka jest dobra na wszystko... 

14 lutego uczestniczyliśmy w edukacji muzycznej zatytułowanej Piosenka jest dobra na 

wszystko. Zaprezentowali się przed nami artyści: Zuzanna Makowska, Kamil Zięba, którzy 

śpiewali popularne piosenki, a akompaniował im na fortepianie Adam Sychowski.  

Najbardziej spodobała się mi piosenka o wstawaniu rano, bo była wesoła i zabawna. 

Z niecierpliwością czekam na kolejne zajęcia edukacji muzycznej. 

Julia Dardzińska, kl. Vf 

 

Występ w Teatrze Lalki i Aktora 

5 kwietnia w naszym łomżyńskim 

Teatrze Lalki i Aktora odbył się konkurs 

małych form teatralnych z okazji 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ja 

razem z koleżankami z klas VIf i VIIe 

przygotowałyśmy kilkuminutowy spektakl 

cieni pt. Chłopiec taki jak Adaś.  

W konkursie wzięły udział trzy grupy 

w różnym przedziale wiekowym. Każde 

przedstawienie zapowiadały wolontariuszki 

z naszej szkoły. Jako pierwsza 

zaprezentowała się grupa naszych uczennic, 

jako druga wystąpiła grupa z gimnazjum ze 

Śniadowa, a ostatnią grupą byli licealiści 

z Zespołu Szkół Weterynaryjnych 

i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Każdy 

występ wzbudzał wiele emocji i wzruszeń.  

Reprezentacja naszej szkoły zajęła 

drugie miejsce, dlatego bardzo jej 

gratulujemy i życzymy dalszego powodzenia 

na scenicznych deskach. 

Julia Szydlik, kl. VIIe 

Konkurs recytatorski 

26 kwietnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży odbył się konkurs 

recytatorski dla dzieci z klas I-III. W konkursie udział wzięło 38 uczestników. Dzieci 

prezentowały wiersze o tematyce  Od miasta do miasta - poetyckie wędrówki po Polsce.  

Ja miałem 

możliwość przedstawić 

swój talent recytatorski 

i aktorski w wierszu 

Włodzimierza 

Ścisłowskiego pt. 

Krynica Morska. 

Bardzo się cieszyłem, 

że mogę reprezentować 

szkołę, a jeszcze bardziej, gdy otrzymałem Nagrodę Publiczności, bo przecież to najlepsze 

wyróżnienie. Oprócz gromkich braw otrzymałem piękną książkę i dyplom. 

Aleksander Fronc, kl. If 
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Moja wycieczka do Warszawy 

23 marca pojechaliśmy razem z klasą IVg do Warszawy.  

Na początku zwiedzaliśmy Stadion Narodowy. Przewodnik oprowadzał nas po nim 

i ciekawie opowiadał o różnych pomieszczeniach znajdujących się na tym obiekcie. Najpierw 

zobaczyliśmy widownię na pięćdziesiąt osiem tysięcy miejsc siedzących. Drugie 

pomieszczenie to czarno-biała sala, w której mogą pomieścić się dwadzieścia cztery osoby. 

Znajdowały się w niej toaleta i kuchnia, a także duży telewizor. Trzecim pomieszczeniem 

była biała sala mieszcząca nawet ze sto osób. Jak wskazuje nazwa, wszystko było w niej 

białe, nawet meble. Kolejne pomieszczenie to kryształowa sala, którą zaprojektowała Ewa 

Minge. Przed wejściem do niej przeszliśmy po czerwonym dywanie. Kolejne, piąte 

pomieszczenie to sala piłkarzy, którą dekorowały rozwieszone koszulki zawodników. Parking 

dla samochodów to szóste i ostatnie miejsce zwiedzania stadionu.  

Następną atrakcją była wystawa klocków Lego. Wszystko zostało tam zbudowane z tych 

niezwykłych klocków. Niektóre eksponaty wykonane z nich poruszały się. Na tej wystawie 

nawet biżuteria - kolczyki, bransoletki i naszyjniki były z nich zrobione. Tu znalazł się także 

czas na zabawę. Wszyscy z radością budowaliśmy z klocków Lego to, co chcieliśmy.  

Ostatnim miejscem naszej eskapady było Centrum Nauki Kopernik. Tematem 

przedstawionego nam pokazu był prąd. Każdy wszystkiego próbował doświadczyć.  

Bardzo spodobała mi się ta wycieczka. 

 Magdalena Szumska, kl. IVh 

W świątecznym nastroju 

27 marca 2018 roku o godzinie 9
50

 w naszej szkole odbył się 

apel z okazji zbliżających 

się Świąt Wielkanocnych.  

Na początku wspaniały 

szkolny chór zaśpiewał 

piosenkę pt. Są takie święta raz do roku, która bardzo się 

mi spodobała. Następnie poszczególne osoby opowiadały 

o sposobach spędzania tego szczególnego święta 

w innych krajach, takich jak: Francja, Belgia, Hiszpania i Niemcy. Ilustrację muzyczną 

stanowiły wykonane przez chór utwory pt. Kolorowe pisanki  i Zwycięzca śmierci 

nawiązujące do nadchodzących świąt.  

Dodatkowym urozmaiceniem występu była prezentacja przedstawiająca tradycje 

dotyczące poszczególnych krajów.  

Na koniec jeden z prowadzących przedstawił wszystkich uczniów występujących przed 

publicznością. Nagrodziliśmy ich gromkimi brawami.  

Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, ponieważ apel wielkanocny bardzo nam się 

spodobał. Myślę, że to w pewien sposób przygotowało nas do głębokiego przeżycia 

nadchodzących świąt. 
Oliwia Ruszczyk, kl. VIIe 
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Akademia w biało-czerwonych barwach 

4 maja uczniowie naszej szkoły zgromadzili 

się w sali gimnastycznej z okazji 227.  rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja i uczestniczyli 

w uroczystym apelu przygotowanym z tej okazji. 

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia 

sztandarów szkoły oraz odśpiewania hymnu 

państwowego.  

Uczniowie klasy IVb pod kierunkiem pani 

Elżbiety Kijek przedstawili sytuację polityczną końca XVIII wieku, recytowali też wiersze 

patriotyczne. Dzięki prezentacji multimedialnej mogliśmy zobaczyć portrety głównych 

twórców ustawy, np. Stanisław Augusta 

Poniatowskiego i Hugona Kołłątaja. Muzyczną 

ilustrację wydarzeń przygotowała pani Agata 

Durzyńska. Chór pod jej kierownictwem 

zaprezentował pieśni patriotyczne, między innymi 

Witaj, majowa jutrzenko i Polonez 3 maja.  

Na zakończenie uczniowie i nauczyciele 

odpowiedzialni za przygotowanie akademii otrzymali 

podziękowania od pani dyrektor i gromkie brawa od 

zgromadzonej widowni. 

Uroczystość była bardzo interesująca. Wzbogaciła i utrwaliła moją wiedzę na temat 

uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.  
Aleksander Polkowski, kl. IVc  

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły  

W pierwszy weekend kwietnia młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 

z całej Polski wzięła udział w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły 

i o Janie Pawle II, który odbył się w Toruniu. Czterdziestu uczestników rywalizowało ze sobą 

w trzech kategoriach wiekowych. Zadaniem 

każdego recytatora było przedstawienie dwóch 

utworów Karola Wojtyły albo opowiadających 

o nim.  

Naszą szkołę oraz województwo 

reprezentowali wyłonieni we wcześniejszych 

eliminacjach: w kategorii klas I-III Justyn 

Korbel, w kategorii klas IV-VI Aleksandra 

Wawrzyniak, a reprezentantką klas VII była 

Natalia Bieniek.  

Poziom recytacji był bardzo wysoki, ale 

uważam, że cała nasza trójka dała z siebie 

wszystko i godnie reprezentowała szkołę. Ku naszej wielkiej radości okazało się, że dwojgu 

uczniom naszej szkoły udało się zdobyć uznanie jury. W kategorii klas I-III Justyn otrzymał 

wyróżnienie, natomiast Natalia zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej.  

W czasie pobytu w Toruniu zobaczyliśmy między innymi Uniwersytet Toruński, pomnik 

najsławniejszego obywatela  Torunia - Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, bulwary i ruiny 

zamku krzyżackiego. 

Weekend spędzony w Toruniu na długo zostanie w naszej pamięci i bardzo chętnie 

wrócimy tam podczas kolejnej edycji konkursu.  

Natalia Bieniek, kl VIId 
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W i o s e n n e  k r z y ż ó w k i  

1. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

2. Budzi się do życia. 

3.Wielkanocne jajka. 

4. Topimy ją 21 marca. 

5. Kotki na wierzbie. 

 Roksana Dudzińska, kl. IVc 

   1.     

2.        

  3.      

 4.       

 5.       

 6.       

 

1. Linijka wiersza. 

2. Łuki nad oczami. 

3. Zatyka butelkę. 

4. Krople na trawie. 

5. Pora śniadania. 

6. Ma licznik i mianownik. 

Amelia Kosińska, kl. IVh 
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