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Rymowanka 

Dużo plamek na dywanie, 

chyba zacznie się sprzątanie. 

Zrób na półkach też porządki, 

poustawiaj książki w rządki. 

Nawet małe krasnoludki 

dziś sprzątają swoje budki. 

Kinga Wiórkowska, kl. IId 

Porządki 

Małe krasnoludki      

w dzień jaśniutki 

zrobiły porządki, 

posprzątały grządki. 

Zamiotły ze ścieżek, 

bardzo brudny śnieżek. 

Weszły do swej budki 

zmęczone krasnoludki. 

Usiadły na dywanie, 

ciężkie te sprzątanie, 

jeszcze czeka ich odkurzanie. 

Damian Pawlak, kl. IId 

*** 

Krasnoludki w wolne piątki 

zabrały się za porządki. 

Aby lśniły wszystkie budki, 

a ich ogród był jaśniutki, 

jęły zmiatać biały śnieżek, 

by móc dostrzec brzeżek ścieżek. 

Wzięły się za pól sprzątanie 

i w swych budkach odkurzanie. 

Wytyczyły nowe grządki, 

by w nich rosły kwiatów rządki. 

Tak sprzątały, zamiatały... 

i tak wiosnę przywitały. 

Aby świeża była ściółka, 

wóz na nowych jeździł kółkach, 

by jak tylko okiem sięgnąć 

ład był w kątkach i na półkach. 

Julia Kochanowska, IId 

Zabawne wierszyki 

 Po chodniku biegnie sówka, 

obok niej jest mała krówka, 

a cebula i buraczek, 

zakręcili nogę w krzaczek. 

Aleksandra Żebrowska, kl. IIf 

 

 

 

 

             ***                                                                   
Dziś są taty urodziny. 

Wszyscy mają słodkie miny. 

Torcik będą zajadali. 

i życzenia mu składali. 

Zaraz świeczki zapalimy i 

prezenty mu wręczymy. 

Julia Jodłowska, kl. IIf 

 *** 

Czapla czarną ma czuprynę, 

kaczka wpadła w pajęczynę. 

Puchacz włożył rękawiczki, 

pączki wpadły do doniczki. 

Wiktoria Stachelek, kl. IIf 

Kózka 

Poszła Kasia do chlewika 

patrzy, mała kózka fika. 

Cielę martwi się o kózkę oj! oj! 

złamie sobie nóżkę. 

Ale kózka sprytna była 

i przez płotek przeskoczyła. 

Bartosz Kotowski, kl. IIf 

Prima aprilis 

Prima aprilis, 

Prima aprilis 

Uważaj kolego,  

Bo się pomylisz. 

Żarty sobie  

Wszyscy stroją 

Śniegowe zajączki  

Na ulicach stoją. 

Największy żart 

Jaki się przydarzył 

W wiosnę,  

Na Wielkanoc 

Nam się śnieg 

Rozmnożył. 

Aleksandra Sadowska, kl. Vb 

Późna wiosna 

Wiosna przyszła sobie późno.  

Długo było bardzo zimno, 

a tymczasem… 

Mocno słońce zaświeciło, 

wszystkie drzewa obudziło. 

Rozwinęły się też kwiatki: 

mlecze, bratki i bławatki. 

W zieloności z rajskim kwieciem 

znacznie milej jest nam -dzieciom.  

Wiktoria Wierzbowska, kl. Vb 

W e s o ł e  w i e r s z y k i  
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Kolorowa bajeczka 

W kolorowej krainie mieszkało rodzeństwo, które lubiło wszystkie kolory.  

Dzieci ubierały się  na kolorowo i nosiły kolorowe buty. Miały bardzo kolorowe 

fryzury. Ich kolorowe zwierzaki bawiły się na kolorowym podwórku. Kotek i piesek mieli też 

kolorowe zabawki. Dziewczynka kupowała kolorowe lalki. Bawiła się nimi w dom i kładła je 

do kolorowych łóżeczek.  

Pewnego słonecznego dnia do kolorowej krainy przywędrował czarodziej Felix. Wymówił 

czarodziejskie zaklęcie i wszystkie kolory zniknęły. Ojojoj! I co teraz będzie?  

Natalia Grajewska kl. II c 

Bokser 
Bokser to pies obronny i opiekuńczy w stosunku do 

domowników. Na okazałym tułowiu rośnie mu brązowa, 

krótka i gładka sierść. Pies ten ma dużą głowę 

z oklapniętymi uszami i ciemnymi oczami. Jego nogi są 

bardzo mocne. Z tyłu widoczny jest malutki ogon. Bokser to 

poważny i groźny pies. Bardzo mi się podoba ta rasa. 

Alicja Kneć, kl. II c

Moja przyjaciółka 

Moja przyjaciółka ma na imię Iza i chodzi do Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Łomży.  

Iza ma niebieskie oczy i długie włosy. Moja przyjaciółka 

jest koleżeńska i uczynna. Chętnie pomaga innym i zawsze znajduje 

na to czas. Bardzo lubi zwierzęta i troszczy się o nie. Mogę jej się 

zwierzyć ze wszystkich moich sekretów i wiem, że nigdy mnie nie 

wyśmieje ani nie zdradzi powierzonej jej tajemnicy. Nigdy się nie 

złości i nie obraża. Z Izą nie można się nudzić, zawsze ma dużo 

pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Iza ma też kilka wad, ale 

one nie mają wpływu na naszą przyjaźń.  

Jestem dumna, że mam tak wspaniałą przyjaciółkę.  

Alicja Przeździecka, kl. II e 

Moja przyjaciółka ma brązowe oczy i ciemne włosy. Chodzi ze mną do klasy. Lubię ją 

za to, że jest troskliwa. Zawsze umie mnie pocieszyć, gdy jest mi smutno. Jest miła i ma 

zawsze dobry humor. Mamy podobne zainteresowania. Lubimy czytać książki, tańczyć 

i śpiewać.  

Zawsze mogę polegać na mojej przyjaciółce. 

Iza Jastrzębska, kl. II e 

Mój najlepszy kolega  

Moim najlepszym kolegą jest Edgar. Ma on jasne włosy i brązowe oczy. Chodzi do 

szkoły muzycznej i gra na fortepianie. Bardzo dobrze się uczy. Doskonale gra w piłkę nożną 

i koszykówkę.  

Lubię go za to, że jest serdeczny, uczciwy i dobry. Zawsze można na niego liczyć. Jest 

moim najlepszym przyjacielem. 

Jakub Malinowski, kl. II e 

*** 

Jednym z moich najlepszych kolegów jest Kuba. Jest wysokim i silnym chłopcem. 

Bardzo szybko biega i dobrze gra w piłkę. Lubię bawić się z nim na przerwie. Można z nim 

rozmawiać na wiele ciekawych tematów. Lubi opowiadać żarty i nigdy się z nim nie nudzę. 

Kuba czasami łatwo się denerwuje, ale mimo to jest najlepszym moim kolegą. 

Edgar Bagiński, kl. II e 

D r u g o k l a s i ś c i   p i s z ą  

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 3  



Czytaj książkę każdego dnia, 

Ona ci dużo radości da. 

Adam Góralski, kl. Vc 

By radości mieć wiele, 

Czytaj książki też w niedziele. 

Jakub Brzeczko, kl. Vc 

Piękny świat książek 

Gdy strony książek przewrócisz, 

Trafisz w zupełnie inny świat. 

Do baśni i fantastyki wrócisz, 

Krainy dziecięcych lat. 

Więc czytaj książek bez liku, 

Młody czytelniku. 

Nimi swój język wzbogacisz 

I dzieciństwa nigdy nie stracisz. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 

Czytanie książek to ważna sprawa, 

Ale i świetna zabawa. 

Julia Kamińska, kl. Vc 

 

Kto książki czyta, 

Tego nuda nigdy nie chwyta. 

Anita Tomaszewska, kl. Vc 

 

Książka to dobry przyjaciel twój, 

Z nią się zawsze czujesz wesół. 

Maja Skawska, kl. Vc 

Zamiast przed komputerem siedzieć, 

Poczytaj książkę, 

Żeby więcej się dowiedzieć. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 

 

 

Agnieszka Chylińska Zezia i Giler  

W czasie ferii zimowych przeczytałam książkę pt. Zezia i Giler. Jej autorką 

jest jurorka programu Mam talent i znana, głównie pokoleniu moich rodziców, 

wokalistka Agnieszka Chylińska.  

Zezia jest dziewczynką o imieniu Zuzia, a Giler to jej młodszy brat Czarek, 

który nie umiał wycierać nosa (stąd ten pseudonim). Książkę czyta się świetnie. 

Przekonajcie się sami. Polecam! 

Hanna Jadczak kl. II f 

 
Gdy ci smutno, gdy ci źle, 

Czytaj książki, rozchmurz się. 

Anna Kempa, kl. Vc 

Książka jest nam potrzebna, 

Książka nas wzbogaca, 

Dlatego czytanie książek się opłaca. 

Olga Kruszewska, kl. Vc 

Książki każdy lubi, 

Książki każdy zna. 

Czy są krótkie, 

Czy długie, 

Wiele z nich morał ma. 

Julia Zachłowska, kl. Vb 

Kiedy deszcz pada czy słońce świeci, 

Sięgnij po książkę, czas ci szybko zleci. 

Anita Tomaszewska, kl. Vc 

Czytaj książki, 

A w przyszłości będziesz miał pieniążki. 

Aleksandra Komosińska, kl. Vc 

Warto czytać książki wszędzie, 

W życiu wtedy łatwiej będzie. 

Mikołaj Kossakowski, kl. Vc 

Jeśli książek nie chcesz czytać, 

Będziesz się o wszystko pytać! 

Aleksandra Borawska, kl. Vc 

Czytaj książki kiedy możesz, 

To w przyszłości ci pomoże. 

Z ortografii będziesz mistrz, 

Trudne słowa poznasz w mig. 

Aleksandra Jankowska,  

Maja Skawska, kl. Vc  

Wszystkie książki wiedzę zawierają  

i chętnie czytelnikowi ją dają. 

Patrycja Kamińska, kl. Vc 

Gdy przeczytasz książek sto, 

Będziesz mądry, że ho, ho. 

Jakub Dąbrowski, kl. Vc 

 

C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

 

K w i e c i e ń  m i e s i ą c e m  k s i ą ż k i  
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Apel z okazji Wielkanocy 
26 marca 2013 roku w naszej szkole 

odbył się apel z okazji Wielkanocy.  

Najpierw uczniowie przedstawili 

krótką część artystyczną przygotowaną 

przez panią A. Matukin połączoną 

z występami chóru, którym dyrygowała pani 

A. Durzyńska. Wszystkim  podobało się to 

przedstawienie. Zgromadzeni w skupieniu 

wysłuchali treści związanych ze śmiercią 

Pana Jezusa na krzyżu, a także 

wielkanocnymi tradycjami, m.in. potrawami 

na stole wielkanocnym, koszyczkiem ze 

święconką.  

Potem wręczono nagrody laureatom różnych konkursów, które niedawno odbyły się 

w naszej szkole. Uczniowie klas IV zostali nagrodzeni w konkursie o udzielaniu pierwszej 

pomocy osobie poszkodowanej, a uczniowie klas V i VI w konkursie poezji Ferdynanda 

Gryszki i piosenki religijnej. 

Apel wprowadził nas w nastrój radosnego oczekiwania na zbliżające się święta. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 
 

 

 

 

 

Apel wielkanocny 

W przedświąteczną środę 27 marca 2013 roku nasza klasa IIc, pod bacznym okiem 

pani wychowawczyni Lidii Obiedzińskiej przygotowała apel wielkanocny. 

W części artystycznej zaprezentowaliśmy swoje talenty recytatorskie, aktorskie 

i wokalne oraz przypomnieliśmy niektóre świąteczne tradycje. Wszystko było oprawione 

piękną dekoracją i bogato zastawionym dorodnymi babami wielkanocnymi stołem.  

Na zakończenie głos zabrał pan dyrektor Leszek Sobociński, który złożył życzenia 

całej społeczności szkolnej oraz zgodnie z tradycją śmigusa dyngusa opryskał wszystkich 

zebranych wodą.  

Julia Kozak, kl. IIc 

 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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Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 

JĘZYK POLSKI  INFORMATYKA 

Imię 

i nazwisko 

ucznia 

Klasa Opiekun  
Imię i nazwisko 

ucznia 
Klasa Opiekun 

Wiktoria 

Siedler 

VI C p. M. Bieniecka  Michał Grzesiuk  VI A p. G. Kucharczyk 

Anita 

Szepelska 

VI E p. W. Domalewska  Patryk 

Nikonowicz 

VI F p. G. Kucharczyk  

Marta 

Obiedzińska 

V C p. J. Lewczuk  MATEMATYKA 

Maja 

Zambrzycka 

VI D p. J. Lewczuk  Michał 

Szymanowski 

VI A p. H. Poreda 

Patryk 

Nikonowicz 

VI F p. K. Koziatek  Mikołaj 

Ruszczyk 

VI A p. H. Poreda 

Julia Głębocka VI A p. R. Zaniewska  Filip 

Wierzbowski 

VI A p. H. Poreda 

Michał 

Grzesiuk 

VI A p. R. Zaniewska  Adrian 

Saniewski 

VI E p. D. 

Święczkowska 

Wiktoria 

Perzanowska 

VI A p. R. Zaniewska  Eliza 

Modzelewska 

VI F p. A. Wysakowicz 

Jakub 

Rogowski 

VI A p. R. Zaniewska  Patryk 

Nikonowicz 

VI F p. A. Wysakowicz 

Mikołaj 

Ruszczyk 

VI A p. R. Zaniewska  Maciej Kuliś V D p. A. Wysakowicz 

Magdalena 

Sikorska 

VI A p. R. Zaniewska  PRZYRODA 

Jan Konstanty 

Zaremba 

VI A p. R. Zaniewska  Mikołaj 

Ruszczyk 

VI A p. J. Nowińska 

Filip Tomasz 

Wierzbowski 

VI A p. R. Zaniewska  Filip Tomasz 

Wierzbowski 

VI A p. J. Nowińska 

Julia 

Baczewska 

VI B p. D. Żbikowska  Anita Szepelska VI E  p. J. Nowińska 

Agata Zuzanna 

Prostek 

VI B p. D. Żbikowska  Marta 

Obiedzińska 

V C p. J. Gwizdon 

Weronika 

Korolczuk 

V D p. D. Żbikowska  JĘZYK ANGIELSKI 

PLASTYKA  Michał Grzesiuk VI A p. M. Tabędzka, 

Natalia 

Wiktorzak 

VI E p. M. Kisiel  Filip Tomasz 

Wierzbowski 

VI A p. A. Dzielnicka 

Cezary 

Choiński 

VI F p. M. Kisiel  Maja 

Zambrzycka 

VI D p. E. Mieczkowska 

    Maciej Kuliś V D p. I. Wierciszewska 

 

 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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Gratulujemy Laureatom! Życzymy dalszych sukcesów. 

Redakcja 



Miłe uroczystości 

18 marca 2013 r. uczniowie szkół 

podstawowych z Łomży oraz sąsiednich powiatów 

uczestniczyli w SP nr 5 w Łomży 

w podsumowaniu Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych. Na uroczystość przybyli nie 

tylko uczniowie, ale również znakomici goście, 

z Podlaskim Kuratorem Oświaty - Jerzym 

Kiszkielem na czele. Dla społeczności naszej 

szkoły uroczystość ta miała szczególne znaczenie, 

ponieważ zdobyliśmy aż 35 tytułów laureatów – 

najwięcej z całego rejonu. Po wręczeniu 

zaświadczeń i nagród, które otrzymali uczniowie 

z przynajmniej trzema tytułami, wszyscy udali się 

na słodki poczęstunek. 

Po powrocie do szkoły miało miejsce 

szkolne podsumowanie konkursów. Pan dyrektor 

zaprosił laureatów i ich nauczycieli do Sali 

Papieskiej. Pogratulował im sukcesów 

i podziękował za ciężką pracę. Potem wszyscy 

obecni zjedli ze smakiem pizzę i różne słodkości. 

Ta miła uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 

Czy trudno odnieść sukces? Przeczytajcie, co o tym sądzi Filip Wierzbowski – laureat 

czterech Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  

Zwycięstwo w tych czterech konkursach wcale nie było trudne. Wspierała mnie 

rodzina i nauczyciele. Poświęcili mi swój czas, abym osiągnął sukces. Wielu myśli, że cały 

czas się uczyłem. To nieprawda! Uczyłem się po pół godziny dziennie, a więc miałem czas na 

inne rzeczy. Najważniejsze jest, aby przyswoić wiedzę z lekcji i zapamiętać, co mówi 

nauczyciel. Wtedy w domu wystarczy powtórzyć wiadomości i później się zrelaksować. 

Nigdy nie wolno uczyć się tuż przed konkursem, bo wtedy coś może się pomieszać.  

Jeszcze raz dziękuję wszystkim nauczycielom za poświęcony czas. 

Filip Wierzbowski, kl. VI a 

Refleksje laureata 

Nazywam się Marta Obiedzińska. Jestem uczennicą klasy V c. W tym roku szkolnym 

postanowiłam spróbować swoich sił w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. 

Wybrałam język polski, przyrodę i historię, ponieważ te przedmioty nie sprawiają mi 

kłopotów i chętnie się ich uczę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że ze 

wszystkich trzech zakwalifikowałam się do etapu rejonowego. Nie wiedziałam, jak sobie 

poradzę z nadrobieniem materiału z klasy szóstej. Przede mną było dużo pracy. Na szczęście 

wspierały mnie panie nauczycielki, które poświęcając swój czas, przygotowywały mnie do 

kolejnego etapu. Wysiłek nie poszedł na marne. Zostałam podwójną laureatką: 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Przyrody. Z historii poległam na etapie 

rejonowym. Spróbuję za rok. 

 Na początku nie mogłam uwierzyć w swój sukces. Z myślą, że jestem laureatką, 

oswoiłam się dopiero po kilku dniach. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli i wierzyli we 

mnie. Jestem bardzo szczęśliwa. Mój przykład pokazuje, iż już w klasie piątej można 

z powodzeniem startować w konkursach przedmiotowych. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 
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Z  ż y c i a  z e r ó w e k  

 

Turniej Sportowy klas II 

20 marca 2013 r. sala gimnastyczna naszej szkoły wypełniła się  kolorowym, 

wiosennym tłumem uczniów klas 0-III. Odbył się wtedy XIII Turniej Sportowy Klas II. 

W sportowej rywalizacji brały udział sześcioosobowe drużyny. 

Po otwarciu imprezy przez p. dyrektora Leszka 

Sobocińskiego oraz p. dyrektor Jadwigę Kirejczyk 

rozpoczęły się rozgrywki sportowe. Uczniowie 

rywalizowali w następujących konkurencjach: minitor 

przeszkód, zawrotna jazda na platformie, toczenie 

slalomem wielkiej gumowej piłki, rozkładanie „jajek do 

gniazd” oraz „szaleńcza jazda” na kocykach, które 

z godnym podziwu zapałem ciągnęli rodzice biorący 

udział w Wiosennym Turnieju Sportowym wraz ze 

swoimi pociechami. Konkurencje przygotowane przez p. Małgorzatę Listowską oraz 

p. Dorotę Zawadzką były wcześniej dokładnie 

wyjaśnione i zademonstrowane uczestnikom. Do 

zabawy wykorzystano m.in. wielkie gumowe 

piłki, platformy na kółkach. Liczyła się szybkość, 

dokładność, współdziałanie w grupie, ale przede 

wszystkim dobra zabawa. Zawody wywołały 

wiele emocji. Każdy starał się wykonać swoje 

zadanie jak najlepiej. Zmaganiom zawodników 

towarzyszyła radosna atmosfera i głośny, 

sportowy doping kolegów z klas pierwszych 

i trzecich.  

Po wspaniałej i zaciętej rywalizacji 

wyłoniono zwycięzców. Najwięcej punktów 

zdobyła, a tym samym wywalczyła I miejsce klasa 

II f (wychowawczyni p. Barbara Nowakowska), II 

miejsce przypadło klasie II c ( wychowawczyni p. 

Lidia Obiedzińska), a III miejsce klasie II b 

(wychowawczyni p. Marzena Biaduń). Wszystkie 

klasy II otrzymały pamiątkowe dyplomy, które 

wręczył p. dyrektor Leszek Sobociński, a nagrody – piękne piłki ufundowali Państwo Hanna 

i Krzysztof Goskowie. Kolorowe baloniki oraz słodkości dla wszystkich uczniów ufundowała 

manager Galerii VENEDA pani Iwona Bikowska.  

W czasie turnieju czas płynął szybko i miło, wszyscy świetnie się bawili, co widać na 

zdjęciach. 

Małgorzata Listowska, Dorota Zawadzka 

Od kilku lat do naszej szkoły chodzą również przedszkolaki. To zadziwiające, że wszyscy 

byliśmy kiedyś tacy mali… 

Zerówkowicze powoli przyzwyczajają się do terenu szkoły i poznają zasady w niej 

panujące. Codziennie uczą się w bardzo kolorowych i pełnych różnych zabawek salach. 

Często korzystają z sali rekreacyjnej, zwłaszcza podczas ćwiczeń gimnastycznych. Zdarza się, 

że wspólnie z nimi bawimy się na szkolnym placu zabaw. Twarze przedszkolaków są zawsze 

pełne zaciekawienia! Nasi młodsi koledzy dopiero poznają świat, w którym my dłużej 

żyjemy. Kiedy z nimi rozmawiamy, mówią: 
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- W szkole jest lepiej niż w domu, bo tu się nie nudzę. 

Moje ulubione zajęcie to rysowanie. Lubię, kiedy pani 

włącza telewizor i oglądamy ciekawe rzeczy. (Blanka 

Chojnowska) 

- Lubię się tutaj uczyć. Najbardziej lubię malować 

farbami. Uczę się najfajniejszych piosenek i nowych 

słów. (Amelia Podeszwa) 

- Cieszę się, że tutaj jestem, i że jest też Krystian 

Dardziński. Bardzo lubię, kiedy razem wychodzimy na 

plac zabaw. W sali najbardziej lubię malować. 

(Krystian Bejgier) 

- Lubię swoją szkołę. Robię tam fajne prace, najbardziej lubię pracować w książkach. 

(Martyna Okurowska) 

Mamy naszych przedszkolaków też mówią o naszej 

szkole dobrze! 

„Myślę, że zapisując swoje dziecko do oddziału 

przedszkolnego, bardzo dobrze wybrałam. Widzę, że 

moja córka codziennie przychodzi do domu zadowolona 

i pełna nowych wrażeń.” 
Marzena Skarżyńska 

„Ja jestem bardzo zadowolona. Widzę, że mój syn 

w tym roku zdobył dużą wiedzę, ma też bardzo bogate 

słownictwo i przyznam, że czasem mnie zaskakuje.” 
Marta Olender 

„Myślę, że dzieci są bardziej rozwinięte również emocjonalnie 

i na pewno będą miały łatwiejszy start w pierwszej klasie.” 
Marta Żochowska 

„Myślę, że to dobre miejsce dla naszych dzieci. Z początku 

miałam pewne obawy, ale teraz jestem bardzo zadowolona, bo 

moja córka jest świadoma tego, że wkrótce ona będzie 

uczennicą jak starsi koledzy z korytarza.” 
Aldona Modzelewska 

„Jestem mamą sześciolatki, która rozpoczęła swoją „szkolną 

karierę”- trafiła do szkolnej zerówki. Dziecko zaadoptowało się 

bardzo szybko, przyzwyczaiło do rytmu szkoły- dzwonki, 

przerwy- chętnie korzysta ze szkolnej biblioteki. Nie mam 

obaw co do przejścia córki do pierwszej klasy, wiem, że sobie 

poradzi.” 
Agnieszka Nowocińska 

„Decyzja o posłaniu córki do zerówki w szkole była jak najbardziej trafiona. W szkole 

dziecko dużo szybciej uczy się samodzielności. Szkoła jest lepiej przygotowana do 

kształcenia sześciolatków w zerówce niż w przedszkolu, przez co dzieci bardziej angażują się 

w naukę w czasie dobrze zorganizowanych zabaw i konkursów. Dzieci mogą korzystać 

z biblioteki szkolnej, gdzie w przedszkolu nie jest to możliwe. Na podstawie moich 

obserwacji mogę powiedzieć, że personel jest również bardziej wykwalifikowany niż 

w przedszkolu. Kwestią przemawiającą za szkołą był także aspekt finansowy.” 
Anna Gosk 

Wywiady przeprowadziły nauczycielki zerówek panie Bogumiła Lendo, Izabela 

Tomaszewska i Izabela Węgrowska. 

Z  ż y c i a  z e r ó w e k  
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Skuteczne tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga życzliwej współpracy… 

- wywiad z Panią Dyrektor Jadwigą Kirejczyk przeprowadziły Joanna Farfułowicz 

i Natalia Banach z klasy Vb 

Red.: Co zainspirowało dyrekcję naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczna Szkoła - 

Bezpieczny Uczeń”? 

Pani Dyrektor: W roku 

szkolnym 2012/2013 jednym 

z podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej 

państwa jest Wzmacnianie 

bezpieczeństwa w szkole 

i placówkach oświatowych. 

W naszej szkole kwestia 

bezpieczeństwa od wielu lat 

stanowi kluczowe i centralne 

zagadnienie. Na podstawie 

cyklicznie dokonywanej 

diagnozy opartej m.in. na 

wynikach ankiet dotyczących 

oceny przez uczniów własnego 

samopoczucia oraz poczucia 

bezpieczeństwa określamy 

problemy wychowawcze 

w szkole i w związku z tym 

ustalamy strategie skutecznego 

działania oraz tworzymy plan 

wychowawczy. Skoro tematyka 

ta nie jest nam obca, 

naturalnym wydawało się 

wzięcie udziału w konkursie. 

Red. Jakie problemy 

organizacyjne wynikły w czasie 

realizacji tego programu? 

Pani Dyrektor: Szkoła 

podstawowa jest pierwszym 

miejscem, w którym dziecko  

rozpoczyna nowy rozdział swojego życia. Często niesie to ze sobą spory zamęt. Pojawiają się 

nowe zadania i wyzwania wymagające dużej odwagi. Pierwsze dotkliwe niepowodzenia czy 

trudności w relacjach koleżeńskich mogą być przyczyną do nasilających się szkolnych 

nieporozumień. Styk różnorodnych problemów w liczącej wielu uczniów szkole może 

wyzwala szereg nieporozumień, konfliktów i prób rozładowania wzrastającego w młodym 

człowieku napięcia. 

Moim zdaniem, wzorowe zapewnienie bezpieczeństwa powinno opierać się na szeregu 

licznych powiązań, łańcuchu elementów wzajemnie ze sobą współpracujących, a przede 

wszystkim na konsekwencji i regularności. Podczas realizacji zaplanowanych działań 

brakowało chwilami konsekwencji oraz znajomości prawa. 

Red. Jakie ma Pani wrażenia związane z efektami prac poszczególnych grup? 

Pani Dyrektor: Uważam, że szkoła powinna być nie tylko miejscem, w którym uczniowie 

zdobywają wiedzę i nowe praktyczne umiejętności, powinna również charakteryzować się 
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bezpieczeństwem, bo tylko dzięki niemu uczniowie mogą prawidłowo rozwijać się 

intelektualnie i emocjonalnie.Właściwy proces dorastania w szkole podstawowej z pewnością 

w przyszłości zaowocuje pozytywnymi relacjami koleżeńskimi, właściwym podejściem do 

nauki i przede wszystkim miłymi wspomnieniami z pierwszych kroków na szkolnej drodze. 

Skuteczne tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga życzliwej współpracy 

wszystkich podmiotów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych 

pracowników szkoły, a także przedstawicieli środowiska lokalnego. Pragnę podziękować 

wszystkim za zaangażowanie, kreatywność w tym przedsięwzięciu. Niech myśl K. Neymana: 

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym pomoże 

zrozumieć sens podjętych przez nas działań. 

Red. Jak Pani zdaniem uczniowie powinni zareagować, gdy ich kolegom, koleżankom coś się 

stanie? 

Pani Dyrektor: W naszej szkole Samorząd Uczniowski opracował zestaw obowiązujących 

regulaminów i procedur precyzujących zasady życia szkolnego w celu budowania właściwego 

klimatu oraz prawidłowych relacji w społeczności szkolnej . Wystarczy je znać i stosować 

(konsekwencja i prawo). 

W celu utrwalenia przypomnę, że wspomniane działania nakierowane były przede 

wszystkim na uwrażliwienie dzieci na zagrożenia w drodze do i ze szkoły, a także w czasie 

wolnym poza terenem szkoły. Wskazywaliśmy sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

zagrożenia, w tym także wykształcaliśmy umiejętności zwracania się o pomoc. Nasi 

uczniowie są świadomi konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Mam nadzieję, że 

wzrosło poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale również 

koleżanek i kolegów. 

Na zakończenie tego spotkania pragnę wymienić instytucje wspierające działania 

zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w naszej szkole. Możemy zawsze liczyć na 

współpracę z łomżyńskimi instytucjami: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym (kuratorami sądowymi) oraz władzami 

oświatowymi. Chętnie swym doświadczeniem dzielą się Poradnia Profilaktyki i Leczenia 

Uzależnień Lekowych. Swoją pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa niosą także Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej, parafia pw. Krzyża Świętego, parafia pw. Bożego Ciała, 

Regionalny Ośrodek Kultury i organizacje młodzieżowe. Pragnę wszystkim naszym 

sprzymierzeńcom serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. 

Red. Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i gratulujemy, że udział w konkursie Bezpieczna 

Szkoła – Bezpieczny Uczeń zakończył się sukcesem. 
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1. Zieleni się wiosną. 

2. Kwiatek zwiastujący wiosnę. 

3. Kolorowy owad pojawiający się 

wiosną to… . 

4. Pierwszym wiosennym miesiącem 

jest … . 

5. Zgodnie z przysłowiem : Jedna  … 

wiosny nie czyni. 

6. Z tym miesiącem kojarzy się 

Prima- aprilis. 

7. Przed wiosną jest … . 

8. Wiosną przylatują do nas 

z ciepłych krajów. 

9. Małe różowe kwiatki wiosną 

zakwitające na łące. 

10. Święto chrześcijańskie obchodzone 

na wiosnę to … . 

11. Mocno przygrzewa wiosną. 

Karolina Zakrzewska, kl. Vb 

 

 
 1.       

2.       

3.        

 4.      

5.      

6.        

 

1. Rozkwitają na łące… 

2. Na drzewach rozwijają się… 

3. Na niebie mocniej grzeje… 

4. Zwierzęta budzą się ze ….. zimowego. 

5. … jest coraz krótsza, a dzień coraz dłuższy. 

6.  Z ciepłych krajów wracają… 

Iza Wasiliew, kl. VI d 
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