
 

Strzał w 10 

 

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

   www.sp10lomza.pl     e-mail: sekretariat@sp10lomza.pl           Nr 4 (88) rok szk. 2014/2015 
 

 

Dziś w numerze: 
 

 Nasze prace 

 Wyniki konkursów przedmiotowych 

 Obchody I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II  

 Chcemy Wam o tym opowiedzieć  

 Co słychać w świetlicy 

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


Co na nas czeka latem 

Nadeszły wakacje 
i możemy jeść lody ubrane w pistacje.  

Czekają na nas liczne atrakcje,  
góry, morza, łąki i pachnące akacje.  

Pływać możemy i opalać się już chcemy.  

Na Mazurach żagle rozwiniemy  
i jak najdalej popłyniemy,  

bo przygodę przeżyć chcemy.  

Teraz jest czas na długie spacery,  
więc wskakujemy na rowery.  

Pracowitych pszczółek usłyszymy szmery.  
To bliskość przyrody wywołuje w nas uśmiech 

szczery. 
Alicja Przeździecka, kl. IVe 

rys. Weronika Kalinowska, kl. IVf 

rys. Paulina Kotowska, kl. If 

Moja wiosna 

Wiosno, wiosno kochana,  
przyszłaś do nas zaspana.  

Kwiatki nam rozsiewasz  
i ciepłym deszczykiem polewasz.  
Wokół dużo zieleni,  

łąka różnymi barwami się mieni.  
Ptaki radośnie śpiewają,  

bo ciebie, wiosno, witają.  
Piękne kwiatki kwitną wkoło 
i jest cudnie i wesoło.  

Zwierzęta i dzieci się cieszą,  
że przyszłaś do nas pieszo.  

Roksana Dudzińska, kl. Ic 

Witamy wiosnę 

Wiosną na polanie kwitną kwiaty  
jak na zawołanie:  

przebiśniegi, zawilce, przylaszczki.  
Kiedy widzimy bociany, skowronki i szpaki,  

wiemy, że jest wiosna za oknami.  
Kto wie, może kiedyś i do mnie   
przylecą czarne bociany?  

Wiosną grzeje mocniej słońce  
i dzieci witają wiosnę.  

Julia Bagińska, kl. Ic 

Wiosenny ogród 

Lubię wiosną w ogrodzie oglądać kwiaty.  
Tworzę z nich z mamą przepiękne rabaty.  

Zielona trawka lśni w rosie,  
Aż zapach wiosny kręci się w nosie.  

Dojrzewają już warzywa w wielkich donicach,  

A ja w tym ogrodzie chodzę w krótkich spódnicach.  

Słonko świeci, wiatr powiewa.  

Czego tu więcej do szczęścia potrzeba? 

Gabriela Wawrzyniak, kl. IVc 

 

Wiewiórka latać nie umie,  
ale na drzewie dobrze się czuje.  

Maciek Popiołek, kl. IIa 

Wakacje 

Idzie lato, co wy na to? 
Mamo, tato, zabiorę was w góry 

albo na Mazury…,  
a może nad morze? 
Wszystko jedno, gdzie. 

Ważne, aby bawić się! 
Po co jednak tak daleko?! 

Spędźmy te wakacje 
W Łomży nad rzeką.  

Zuzanna Florczyk, kl. IVe 

N a s z e   p r a c e  
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              Wakacje 

Wakacje, wakacje to przygody czas 
każdy z utęsknieniem oczekuje was.  

Szczyty górskie na nas wyglądają,  

a cudowne jeziora ochładzają.  

Morskie fale o brzeg uderzają  

i do wody nas zapraszają.  

Wszyscy wakacje bardzo lubimy 
i zawsze za nimi bardzo tęsknimy.  

Łukasz Nowakowski, kl. Vc 

 



rys. Amelia Kosińska, kl. I h rys. Szymon Dębski, kl. I c 

 
Leci woda kap, kap, kap, 

Więc zakręcaj dobrze kran.  
Nie spuszczaj wody tu i tam, 
bo woda to bezcenny skarb. 

Gdy jej zabraknie, 
to świat nam przepadnie.  

Więc oszczędzaj ją codziennie,  
myjąc się bądź zmywając patelnie.  

Wiktoria Tramp, kl. IIa (tekst i rys.) 

Nie palcie, proszę  

Nie pal  przy mnie, mamo, 
nie pal przy mnie, tato. 

Płucka mam  malutkie 
i życie jedyniutkie. 

Nie chcę żyć króciutko,  
Bo to dla mnie za malutko. 

Chcę się bawić cały dzień,  

I radować się, że hej! 

Mateusz Budrowski, kl. II c 

 

*** 
Nie pal przy mnie, proszę, 

dymu ja nie znoszę.  
Trujesz płuca, trujesz duszę. 
Znosić tego ja nie muszę! 

Jeśli nie chcesz dbać o siebie, 
szybko znajdziesz się w niebie.  

Rak cię tam zaprowadzi,  
nawet doktor nie poradzi. 

Mateusz Długozima, kl. IIc 

*** 

Mamo, tato, nie pal! 

Dbaj o swoje zdrowie, 
bo palenie szkodzi, 
każdy wam to powie! 

Zdrowie najważniejsza 
w życiu to jest rzecz.  

Dbajmy o nie wszyscy, 
papierosom precz! 

Jan Kamiński, kl. IIc 
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M a m o ,  t a t o ,  n i e  p a l  p r z y  m n i e ,  p r o s z ę  

O s z c z ę d z a j m y  w o d ę  



rys. Kacper Żmuda, kl. IVe 

rys. Weronika Kalinowska, kl. IVf 

rys. Weronika Kalinowska, kl. IVf 

Pamiętniczku! 

Dziś, jak zwykle po południu, gdy tylko odrobiłam lekcje, wyszłam 
na spacer. Ach, jak miło! Wszystko kwitnie, ptaki radośnie świergocą…  

Chciałam tańczyć, śpiewać! 
Gdy przechadzałam się koło szkoły, pomyślałam, by zajrzeć na 

szkolne boisko, ponieważ wokół niego rośnie prawdopodobnie najwięcej 

kwiatów w okolicy. Biegałam radośnie, skakałam… 
Nagle potknęłam się. Wokół nie było nikogo. 

Rozejrzałam się ponownie, po czym spojrzałam na 
miejsce, w którym zdarzył się wypadek. 
Leżała tam stara, zakurzona skrzynka. 

Usłyszałam w dali rozmowy chłopaków, którzy najwyraźniej mieli rozegrać 
jakiś mecz, więc poszłam ze znaleziskiem do domu, a raczej przed niego. 

Otworzyłam skrzynkę. Wewnątrz była pozytywka - baletnica w tiulowej 
sukience. Natychmiast ją nakręciłam. Grała przepięknie. Wtedy ujrzałam na 
dole zatarty już nieco napis: Po prostu uwierz.  

Po powrocie z pozytywką do mieszkania zastanowiłam 
się, co to znaczy. Myślę, że oznacza to, że aby osiągnąć sukces, trzeba najpierw uwierzyć we 

własne siły. I że wszystko jest możliwe.  
Wiktoria Koniecko, kl. VIb 

Wiosenna przygoda 

W majową sobotę wybrałam się z rodzicami i młodszym bratem Krzysiem na spacer do 

lasu. 
Na wstępie przywitał nas mały zajączek. Podziwialiśmy też rodzinę wiewiórek, 

gromadkę jeży zagrzebanych w liściach i małą sarenkę. W pewnej chwili zauważyliśmy, że 

Krzyś nie idzie za nami. Zaczęliśmy się strasznie martwić i go szukać. Okazało się, że 
zawrócił, ponieważ przed wejściem do lasu znajdowała się przepiękna polana kwiatów. 

Chciał zrobić mamie niespodziankę i zerwał kilka czerwonych maków. Natychmiast do niego 
przybiegliśmy. Powiedzieliśmy mu, że nie wolno oddalać się od opiekunów. Skruszony Krzyś 
przeprosił i obiecał, że już nigdy nie popełni tego błędu. Po kwadransie zaczęło się ściemniać, 

więc musieliśmy wracać do domu.  
Ta przygoda nauczyła nas, a zwłaszcza Krzysia, że nie wolno oddalać się od grupy.  

Maria Faszcza, kl. IIIc 

Wycieczka do lasu 

Był piękny majowy dzień. Wraz z rodzicami postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do 
lasu. 

Spakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy w drogę. Na miejsce 
dotarliśmy rowerami. Przypięliśmy je do barierek i poszliśmy 

podziwiać naturę. Nagle zobaczyliśmy zanieczyszczone 
środowisko. Tata natychmiast zadzwonił po służbę leśną. 
Błyskawicznie zjawili się na miejscu. Poprosili nas o pomoc 

w sprzątaniu śmieci. Po kilkunastu minutach miejsce to było 
czyste. Wraz z pracownikami służby leśnej urządziliśmy piknik. 

Zaczęło się ściemniać, więc wróciliśmy do domu.  
Ta przygoda nauczyła nas, że zawsze trzeba po sobie 

sprzątać. Byliśmy dumni, ponieważ zrobiliśmy dobry uczynek 

dla mieszkańców lasu.  
Kinga Dziemińska, kl. IIIc 
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Interesujące zajęcia  

W czwartek, 30 kwietnia razem z wieloma 
innymi klasami wybraliśmy się na Festiwal Nauki 

na Stary Rynek. Oglądaliśmy tam dużo ciekawych 
eksperymentów i pokazów, dzięki którym wiele 
dowiedzieliśmy się o chemii i fizyce. 

Rozmawialiśmy o tym, jak powstaje ogień lub lawa 
w wulkanach. Pokazano nam, jak zrobić sztuczny 

wulkan i jak ciekły azot oraz suchy lód reagują na 
temperaturę pokojową. Zobaczyliśmy pod 
mikroskopem komórki z różnych części ciała 

człowieka. Poznaliśmy budowę ucha, oka i mózgu. 
Dowiedzieliśmy się także, dlaczego lasery odbijają się od szkieł. Odkryliśmy, na jakie grupy 

dzieli się kwasy. Mogliśmy też zrobić pamiątkowe zdjęcia w stroju astronauty i kosmity.  
Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Na festiwalu dowiedzieliśmy się wielu 

interesujących rzeczy. 
 Edgar Bagiński, Izabela Jastrzębska, kl. IVe 

F e s t i w a l  N a u k i  
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rys. Izabela Jastrzębska, kl. IVe 

Pierwsza rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II 

Dzięki inicjatywie Parlamentu rok 2015 zapisał się na kartach historii jako ten, który 

nosi miano św. Jana Pawła II. Z tej okazji w wielu szkołach i instytucjach publicznych 
organizowano najróżniejsze uroczystości, 

mające na celu przypomnienie dziedzictwa, 
jakie pozostawił po sobie Wielki 
Polak - św. Jan Paweł II. 27 kwietnia nie 

pozostał bez echa także w naszej szkole. 
Tego szczególnego dnia świętowano 

pierwszą rocznicę kanonizacji Ojca 
Świętego. 

Najpierw społeczność Szkoły 

Podstawowej nr 10 uczestniczyła 
w uroczystej mszy świętej, podczas której 

każdy uczeń miał okazję pomodlić się 
i podziękować Bogu za kanonizację 
umiłowanego Papieża. Poruszające hymny, 

psalmy i pieśni wykonał chór szkolny, 
przygotowany przez panią Agatę 

Durzyńską, a piękną oprawę liturgii 
przygotowała klasa V z panem 
Sławomirem Dębkiem oraz ministranci, 

których opiekunem jest ks. Tomasz 
Myśliwy. 

Następnie w szkole obejrzeliśmy  
przygotowaną przez klasy VI i panią 
Elżbietę Zarembę część artystyczną pt. Spotkanie 

z Papieżem. Spektakl rozpoczął się od wystąpienia 
na placu św. Piotra w Rzymie reporterów prezentujących moment wyboru polskiego 

kardynała, Karola Wojtyły, który został ogłoszony Papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. 
Chwilę później akcja przenosi się do naszej szkoły. Tam uczestniczymy w lekcji religii, 
podczas której uczniowie odpowiadają na pytania, za co kochamy św. Jana Pawła II 

i czego nas nauczył. W drugiej części lekcji prezentowano kartki z pamiętnika Ojca 
Świętego oraz opowiadano o wzruszającej styczności z poezją Papieża. Dwie 

uczennice - Oliwia Malinowska oraz Laura Narolewska - zaśpiewały także pieśń 
pt. Miłość mi wszystko wyjaśniła do słów wiersza Karola Wojtyły, a Amelia Jaworowska 
zagrała na pianinie kilka ulubionych melodii Papieża: Barka, Góralu, czy ci nie żal? 

i Abba Ojcze.  
Podczas tego poruszającego przedstawienia zaprezentowano najważniejsze wartości, 

którymi kierował się Papież, dowiedzieliśmy się też, jakim był człowiekiem. My, 
uczniowie, kochamy Go i jesteśmy dumni, że jest Wielkim Polakiem i Patronem naszej 
szkoły. 

Tego dnia ogłoszono także wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II 
ph. Świętość - zadaniem dla każdego. 

  

 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. Oliwia Kosewicz, kl. IIe 

Klasy VI: 

I miejsce - Daria Godlewska, kl. VIa , opiekun p. Elżbieta Zaremba; 

II miejsce - Damian Godlewski, kl. VIe, opiekun p. Elżbieta Zaremba; 
III miejsce - Mateusz Kropiewnicki, kl. VIb, 

opiekun p. Elżbieta Zaremba.  

Klasy V: 

I miejsce - Wiktor Pieńkowski, kl. Ve, 

opiekun p. Sławomir Dębek;  
II miejsce - Michalina Mocarska, kl. Vb, 

opiekun p.  Sławomir Dębek; 
III miejsce - Julita Tomaszewska, kl. Ve, 
opiekun p. Sławomir Dębek. 

Klasy IV: 

I miejsce - Kamila Dymek, kl. IVf, opiekun 

p. Elżbieta Zaremba; 
II miejsce - Julita Święszkowska, kl. IVf, 
opiekun p. Elżbieta Zaremba; 

III miejsce - Piotr Kołodziejczyk, kl. IVa, opiekun 
p. Sławomir Dębek.  

Pięcioro uczniów klas szóstych wzięło również udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy o Janie Pawle II. Celem olimpiady było pogłębienie wiedzy o życiu i posłudze 
papieskiej Ojca Świętego. Tytułem Laureata wyróżniono Mateusza Kropiewnickiego 

z  kl. VIb, Aleksandrę Klemczak  z  kl. VIb i Darię Godlewską z kl. VIa. Natomiast 
dyplom uznania otrzymali: Damian Godlewski z kl. VIe i Dominik Łomotowski z kl. VIb. 

Wszyscy w pocie czoła przygotowywali się pod czujnym okiem pani Elżbiety Zaremby.  
Uważam, że społeczność naszej szkoły godnie świętowała ten ważny dzień. Dzięki 

takim uroczystościom już zawsze będziemy mogli pamiętać, kim był św. Jan Paweł II, 

czego nas uczył i że powinniśmy kroczyć drogą, którą nam wyznaczył, naśladując go 
w codziennym życiu.  

Zuzanna Choińska VIc 

Bieg z Biało-Czerwoną 

2 maja 2015 r. na Starym Rynku w Łomży odbył się „Bieg z Biało-Czerwoną”. 
Uczestniczyły w nim wszystkie chętne dzieci do lat 9. Do pokonania 

miały dystans 224 metrów, który symbolizował tę właśnie rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Na starcie każdy uczestnik 

otrzymał biało-czerwoną 
chorągiewkę, a na mecie – złoty 

medal. Po biegu można było 
również wykonać pamiątkowe 
zdjęcie na podium. 

Szymon Sobczyński, kl. f  
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Lubimy wycieczki! 

10 kwietnia byłam całą klasą na wycieczce w Warszawie.  
Nasz pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od pójścia do multikina. 

Tam w salach ruchu, muzyki i interaktywnej obejrzeliśmy kilka 
filmów o ekologii. Następnie pojechaliśmy do Centrum Nauki 
Kopernik, gdzie w małych grupach poznawaliśmy działanie wielu 

urządzeń. Najbardziej zapamiętałam labirynt, bańkę mydlaną, krzywą 
podłogę i leżenie na gwoździach. Na zakończenie wycieczki 

podziwialiśmy panoramę miasta z dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Najlepiej wspominam pobyt w Centrum Nauki, ponieważ 

zobaczyłam tam dużo ciekawych rzeczy i zjawisk.  
Klaudia Kossakowska, kl. IIa 

Wycieczka do Kadzidłowa  

W czwartek, 21 maja klasy If i Ia wybrały 

się na wycieczkę na Mazury.  
Najpierw pojechaliśmy do Parku Dzikich 

Zwierząt w Kadzidłowie. Zobaczyliśmy tam 
m.in. łosie, jelenie, wilki, rysie, pawie oraz 
sarny.  

Następnie udaliśmy się do Galindii, krainy 
plemienia Galindów. Przewodnik ubrany w 

skórę dzika oprowadził nas po tym 
zachwycającym miejscu. Podczas zabawy 

jeden z naszych kolegów został nawet mianowany wodzem.  
Na koniec popłynęliśmy w rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim, 

które wywarło na nas niesamowite wrażenie. Wszyscy 
podziwialiśmy piękne, rozciągające się dookoła widoki. Przed 
powrotem do domu każdy z nas kupił sobie pamiątkę.  

To była wspaniała wycieczka. Chętnie pojedziemy na następną 
za rok.  

Jacek Jesionkowski i Eliza Kotomska z kl. Ia, Maksymilian Skrodzki 
i Szymon Sobczyński z kl. If 

 

 

 

 

 

 

Mistrz Ortografii 
Kl. II 

1. Natalia Pijanowska, kl. IIa – op. p.  Renata Opyrchał 

2. Bartosz Jabłoński , kl. IId – op. p.  Dorota Zalewska 
3.  Aniela Wojciechowska, kl. IIb – op. p.  Hanna Banach, Mariola Wityńska  

Mistrz Ortografii 

Kl. III 

1. Kinga Dziemińska, kl. IIIc– op. p. Jadwiga Kirejczyk 

2. Zuzanna Bońska, kl. IIIc– op. p. Jadwiga Kirejczyk 
3. Sandra Bohdanowicz, kl. IIIf– op. p. Marzena Przybyszewska 
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Mistrz Ortografii 

Kl. IV 

1. Maja Karwowska, kl. IVc – op. p. Dorota Żbikowska 
2. Natalia Remiszewska, kl. IVb – op. p. Wiesława Domalewska 
3. Alicja Kneć, kl. IVc – op. p. Dorota Żbikowska 

Kl. V 

1. Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. Vf – op. p. Katarzyna Koziatek 
2. Marlena Osińska, kl. Vf – op. p. Katarzyna Koziatek 
3.Adrian Godlewski, kl. Vf - op. p. Katarzyna Koziatek 

Kl. VI 

1. Julia Nieciecka, kl. VId – op. p. Mirosława Bieniecka 
2. Zuzanna Kossakowska, kl. VIe – op. p. Mirosława Bieniecka 
3. Jakub Wierzbowski, kl. VIc – op. p. Katarzyna Koziatek 

Mistrz Języka Angielskiego 

Kl. IV 

1. Maja Karwowska, kl. IVc – op. p. Izabela Wierciszewska 
2. Jan Czyżewski, kl. IVe – op. p. Karolina Jankowska 
    Jakub Chojnowski, kl. IVb – op. p. Karolina Jankowska 
3. Natalia Bieniek, kl. IVd – op. p. Izabela Wierciszewska 

Kl. V 

1. Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. Vf – op. p. Karolina Jankowska 
2. Marlena Osińska, kl. Vf – op. p. Elżbieta Mieczkowska 
3. Gabriel Ostrowski, kl. Vf – op. p. Karolina Jankowska 

Mistrz Historii 

Kl. IV 

1. Alicja Kneć, kl. IVc – op. p. Izabela Ramatowska 
2. Jakub Chojnowski, kl. IVb – op. p. Izabela Ramatowska 
3. Julia Kochanowska, kl. IVd – op. p. Izabela Ramatowska 

Kl. V 

1. Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. Vf – op. p. Beata Obrycka 
2. Wiktor Pieńkowski, kl. Ve – op. p. Beata Obrycka 
     Paweł Zalewski, kl. Ve – op. p. Beata Obrycka 
3. Jakub Serafin, kl. Vc - op. p. Beata Obrycka 

Mistrz Przyrody  

Kl. IV 

1. Jakub Chojnowski, kl. IVb – op. p. Małgorzata Czerwińska  
2. Piotr Kołodziejczyk, kl. IVa – op. p. Joanna Nowińska 
3. Julia Kochanowska, kl. IVd – op. p. Jolanta Gwizdon  

Kl. V 

1. Paweł Zalewski, kl. Ve – op. p. Małgorzata Czerwińska  
2. Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. Vf – op. p. Joanna Nowińska 
3. Małgorzata Gałka, kl. Ve – op. p. Małgorzata Czerwińska  

Mistrz Matematyki 

Kl. IV 

1. Jan Bagiński, kl. IVd – op. p. Grażyna Kucharczyk  
2. Jakub Chojnowski, kl. IVb – op. p. Dorota Święczkowska 
3. Aleksander Kurzątkowski, kl. IVd – op. p. Grażyna Kucharczyk 
Kl. V 

1. Paweł Zalewski, kl. Ve – op. p. Dorota Święczkowska  
2. Łukasz Nowakowski, kl. Vc – op. p. Hanna Poreda 
    Marlena Osińska, kl. Vf – op. p. Anna Wysakowicz 
3. Jakub Zakrzewski, kl. Va – op. p. Hanna Poreda 

W y n i k i  k o n k u r s ó w  p r z e d m i o t o w y c h   

w  r o k u  s z k o l n y m  2 0 1 4 / 2 0 1 5  
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Kinga Dziemińska, kl. IIIc  

 

Konkurs Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża  

19 maja już po raz XI w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się ten cykliczny konkurs. Tuż po 
15.00 szkolna stołówka zaczęła wypełniać się gośćmi. Wśród nich dostrzec można było p. Bernadetę 
Krynicką, przewodniczącą Rady Miejskiej, p. Witolda Gronostajskiego, starszego wizytatora 
Delegatury Kuratorium Oświaty, p. Bernarda Zbigniewa Kossakowskiego, dyrektora ODN, p. Macieja 
Listowskiego, wicedyrektora ŁCR, p. Aleutynę Kołos, prezes ZNP oraz dyrektorów łomżyńskich 
szkół. Radę Rodziców reprezentowała p. Małgorzata Konopka. Nie zabrakło nauczycieli i rodziców 
wspierających uczestników w zmaganiach ortograficznych. Konkurs nie odbyłby się bez najważniej 
osoby – p. Joanny Szkop, która od początku istnienia imprezy jest autorką tekstów konkursowych 
dyktand. 

O 15.30 spotkanie rozpoczęła piosenka w wykonaniu O liwii Malinowskiej, ucz. kl. VIc, mówiąca 
o pozytywnym nastawieniu do świata. Następnie głos zabrał p. dyrektor Leszek Sobociński. Powitał 
wszystkich i przypomniał, z czym na ogół kojarzy nam się maj – oczywiście z maturami, ale też 
z różnymi konkursami organizowanymi tradycyjnie w tym miesiącu przez dyrekcje i nauczycieli 
łomżyńskich podstawówek. 

Później goście i uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli szalenie zabawną 
inscenizację baśni „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów kl. IVb przygotowanych przez 
p. Wiesławę Domalewską. 

Nadszedł moment oczekiwany przez wszystkich – pisanie dyktanda. Najpierw p. Joanna Szkop 
zademonstrowała zaklejoną kopertę z tekstem, potem objaśniła zasady. Uczestnicy zakodowali swoje 
kartki i… zaczęło się! 

W tym roku tekst okazał się wyjątkowo trudny i wprost najeżony ortograficznymi pułapkami. 
Jednak nie odstraszyło to naszych gości i kilkoro z nich 
podjęło się wraz z uczestnikami napisania dyktanda. 
Gratulujemy odwagi! 

Komisja konkursowa po dokładnym sprawdzeniu prac 
bez trudu wyłoniła tegorocznych zwycięzców. Ogłoszenie 
wyników poprzedził żywiołowy i dynamiczny występ 
grupy „Zumberki” przygotowany przez p. Katarzynę 
Aleksandrowicz.  

P. dyrektor Renata Zaniewska odczytała wyniki. 
Zwycięzcą XI edycji konkursu okazał się Jakub 
Wierzbowski, uczeń naszej szkoy, który powtórzył 
ubiegłoroczny sukces. II miejsce zajął Piotr Kuczewski (SP9), a III zdobył Jakub Jałbrzykowski (SP7). 
Laureatom puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli  sponsorzy i zaproszeni goście. Pozostali 
uczestnicy konkursu również otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.  

Pod koniec uroczystości pięknymi różami podziękowano gościom za przybycie. Pan dyrektor 
Leszek Sobociński podsumował tegoroczny konkurs i oficjalnie go zakończył. Potem jeszcze wspólne 
pamiątkowe zdjęcie i … do zobaczenia za rok. 

p. Katarzyna Koziatek 

Mistrz ortografii 

21 marca w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży po raz trzeci odbył się III Miejski Konkurs 
Ortograficzny uczniów klas trzecich „Dyktando 2015”.  

Naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Bońska (kl. IIIc), Kinga Dziemińska (kl. IIIc) oraz Sandra 
Bohdanowicz (kl.  IIIf). Uczestnicy zmagali się z bardzo trudnym tekstem dyktanda. Oto jego 
fragment: gdy byliśmy w pół drogi, o wpół do ósmej o zmierzchu, nasz żółciutki samochód zazgrzytał 
i zatrzymał się ni stąd, ni zowąd. Autorką tekstu dyktanda Podróż międzykontynentalna była 
Aleksandra Wojciechowska z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.  

Oprócz dzieci dyktando pisali również dorośli: wiceprezydent Łomży pani Agnieszka Muzyk, 
przewodnicząca Rady Miasta pani Bernadeta Krynicka, dyrektor SP7 pani Halina Szeligowska oraz 
przedstawiciel Rady Rodziców pan Cezary Kisiel.  

Po długich oczekiwaniach jury ogłosiło wyniki. Pierwsze miejsce zdobyła Anna Tarnacka (SP5), 
drugie miejsce przypadło Wiktorowi Święcińskiemu (SP9), a trzecie Magdalenie Sobocińskiej (SP5). 
Wyróżniono również troje uczniów: Kingę Dziemińską (SP10), Sylwię Filter (SP Jedwabne) i Wiktora 
Kisiela (SP7). Byłam zaskoczona, gdy zdobyłam wyróżnienie, a jednocześnie szczęśliwa, gdyż tekst 
był naprawdę bardzo trudny. 
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Wycieczka klasy Ve 

W tym roku szkolnym na naszą klasową wycieczkę pojechaliśmy do Bud Czarnockich do 
ośrodka jeździeckiego o nazwie „Quźnia”. Wyjechaliśmy o godzinie 8:30 spod naszej szkoły.  

Pogoda była bardzo kapryśna, wiał wiatr, a niebo przesłonięte było chmurami. Zdani 
więc byliśmy tylko na nasze poczucie humoru i muszę powiedzieć, że tego nam nie zabrakło.  
Pomimo niesprzyjającej aury dzień zapowiadał się fantastycznie, 

czekało nas wiele przygód i atrakcji. 
Po dotarciu na miejsce instruktorzy jazdy konnej przywitali nas 

bardzo gorąco. Cała klasa podzielona została na dwie grupy – 
pierwszą opiekowała się pani Ania, a druga była pod skrzydłami 
pani Asi i tak na zmianę. Z panią Anną odbywały się zajęcia 

ruchowe, takie jak pingwinki, murzynki i statki. Natomiast  z panią 
Joanną zwiedzaliśmy stajnię i siodlarnię, w której instruktorka 

opowiadała o zastosowaniu i nazwach sprzętu jeździeckiego. 
Zobaczyliśmy także dwutygodniowe króliczki i byliśmy na padoku. 
Później przyszedł czas na ognisko, kiełbaskę, wspólne zabawy 

i zawody. Moim ulubionym konkursem było odnajdywanie 
karteczek. Dziewczynki zostały oznaczone kolorem żółtym, 

a chłopcy pomarańczowym. Każda grupa musiała znaleźć 21 
karteczek swojego koloru. Oczywiście wygrałyśmy 
my - dziewczyny. Nagrodą były lizaki serduszka. Po tych zawodach 

przyszedł czas na najważniejszy (jak dla mnie) punkt wycieczki, 
czyli jazdę konną. Do wyboru mieliśmy dwa konie o imionach: 

Jantar i Pixel. Konie zachwycały swym pięknem i wdziękiem. Były 
bardzo zdyscyplinowane i tylko czekały na komendy 
instruktorów. Jazda konna to wielka frajda, daje poczucie 

wolności i relaksu. Sprawiła mi wielką przyjemność i czułam się jak ryba w wodzie. Niestety, 
wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak było i w tym przypadku, ponieważ czas 

w ośrodku jeździeckim minął mi bardzo szybko. 
Wycieczka bardzo mi się podobała. Spędziliśmy czas na łonie natury i aktywnie 

fizycznie. Wykorzystaliśmy każdą chwilę. Jazda konna to moja pasja, więc zapamiętam tę 

wyprawę na długo. 
Nina Gadzińska, kl. Ve 

Dzień Dziecka w nasze j klasie 

Dzisiaj, tj. 03 czerwca 2015 roku, nasza klasa wybrała się na wycieczkę z okazji Dnia 

Dziecka.  
O godzinie 945 wyruszyliśmy spod szkoły prosto do Muzeum Północno–Mazowieckiego 

w Łomży. Zwiedziliśmy tam wystawę mówiącą o naszych zmysłach.  
Przewodnicy oprowadzali nas po salach, w których znajdowały się urządzenia 

wywołujące złudzenia optyczne, wzrokowe i dotyczące innych zmysłów. Później przeszliśmy 

do działu historycznego i graliśmy tam w różne gry historyczne, których zasady objaśniali 
nam pracownicy IPN-u w Białymstoku. Bardzo nam się tu podobało, jednak wkrótce 

musieliśmy się pożegnać, ponieważ czekała na nas kolejna atrakcja. Udaliśmy się do sali 
Filharmonii Łomżyńskiej na koncert. Był on muzyczną ilustracją opowiadań o zwierzętach. 
Wszyscy zachwycali się grą orkiestry pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego.  

Pod koniec wycieczki zaszliśmy do McDonald’s, aby coś przekąsić. Spędziliśmy tam 
godzinę. W drodze powrotnej humory nam dopisywały. Myślę, że każdemu dobrze zrobił ten 

czerwcowy spacer i był świetnym pomysłem na spędzenie wspólnie z k lasą Dnia Dziecka. 

Dominika Serafin, Aleksandra Żebrowska, kl. IVf 

rys. Maja Łukianiuk, kl. Ve 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  - 11 

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



Wycieczka do Warszawy 

9 czerwca 2015 roku razem z klasą IV b wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. 

Droga trwała około 2 godzin.  
Najpierw pojechaliśmy do teatru „Syrena” na spektakl pt. Dzieci z Bullerbyn. 

Największym atutem przedstawienia była piękna scenografia. Aktorzy ciekawie i wiernie 
odtworzyli swoje role.  

Potem wraz z panią pilotką udaliśmy się na posiłek do Złotych Tarasów. Mieliśmy około 

30 minut przerwy, aby zjeść obiad i odpocząć. Po upływie tego czasu zebraliśmy się obok 
kina. Wraz z panią Sylwią w pośpiechu udaliśmy się na Stadion Narodowy. Niestety droga do 

tego miejsca zajęła nam zbyt dużo czasu i nie zostaliśmy oprowadzeni po trasie piłkarza. 
Dostaliśmy bilety i weszliśmy tylko na trybuny. Pani pilotka w międzyczasie zadzwoniła do 
biura podróży, które organizowało nam wycieczkę i poprosiła o to, abyśmy mogli wejść na 

stadion trasą ekskluzywną.  
Pół godziny później wyszliśmy stamtąd i poszliśmy na spacer po Starym Mieście. 

Zobaczyliśmy między innymi: Pomnik Małego Powstańca, Syrenki, Kolumnę Zygmunta 
i dziedziniec Zamku Królewskiego. Po upływie 30 minut ponownie udaliśmy się na stadion. 
Wraz z panią przewodnik odwiedziliśmy pokoje VIP-ów, salę konferencyjną, szatnie 

piłkarskie. Po zwiedzaniu udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy do Łomży.  
Droga minęła szybko, ponieważ pan kierowca włączył nam płytę z piosenkami karaoke 

i mogliśmy śpiewać. Około godziny 22 podjechaliśmy pod szkołę. Uradowani wróciliśmy do 
domów.  

Ta wycieczka bardzo nam się podobała. Chętnie pojechalibyśmy na nią jeszcze raz.  

Alicja Przeździecka, kl. IVe  
 

Klasowa wycieczka 

16 czerwca 2015 r. klasa IVf wybrała się razem 
z klasą IVa na wycieczkę do Warszawy.  

Wyjechaliśmy spod szkoły o godz. 8.00. Podróż 
do stolicy trwała około dwie i pół godziny.  

Pierwszą atrakcją naszej wycieczki było zoo. 

Widzieliśmy tam dużo zwierząt. Bardzo zaciekawiły 
nas małpki, które bardzo szybko skakały z drążka na 

drążek. Zobaczyliśmy też żyrafy, słonie, lwy, 
tygrysy, nosorożce, hipopotamy, różne 
gatunki pająków, zebry, pingwiny, piranie, 

rekina i gady. 
Kolejną atrakcją była wizyta 

w manufakturze cukierków. Pokazano nam 
w niej, jak się robi karmelki, wzięliśmy też 
udział w konkursie, w którym można było 

wygrać jeszcze ciepłe lizaki. Wiele osób 
kupiło tam słodycze, które były pyszne.  

Na końcu pojechaliśmy do oceanarium 3D. Oglądaliśmy tam krótkie filmy 
o prehistorycznych zwierzętach. Najciekawszy był film o ataku rekina. Choć wiele osób 
piszczało ze strachu, to wszystkim się podobał. 

Ostatnim punktem wycieczki był posiłek w McDonald’s.  
W drodze powrotnej panie rozdały dzieciom drobne upominki z manufaktury cukierków. 

Wszystkim dopisywał humor. Bardzo podobała nam się ta wycieczka. Pełni wrażeń i emocji 
wróciliśmy do Łomży.  

Zofia Zdancewicz, kl. IVf 
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rys. Weronika Kalinowska, k. IVf 

Wyprawa nad morze 

10 czerwca nasza klasa (VI b) razem z klasą VI a wyjechała na wycieczkę do Trójmiasta. 
Najpierw wyruszyliśmy w pięciogodzinną podróż do Malborka. W czasie jazdy słuchaliśmy 

muzyki, śpiewaliśmy oraz drzemaliśmy, bo wyjechaliśmy o 5 rano.  
Ok. godziny 10 dojechaliśmy na miejsce. Zwiedzaliśmy zamek gotycki, kiedyś 

zamieszkały przez Krzyżaków. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Gdańska. 

Zobaczyliśmy Bramę Zieloną i Krowią, Żuraw, kościół św. Katarzyny, Dwór Artusa oraz 
Fontannę Neptuna. Po obiedzie poszliśmy zakwaterować się w hostelu Bursztynek, w którym 

spędziliśmy noc.  
Następnie podzieliliśmy się na duże grupy. Klasa VIa wybrała się na zwiedzanie Gdyni 

i Sopotu. Natomiast nasza wyruszyła do Gdyni na misję specjalną w parku linowym 

„Kolibki”. Najpierw przeszliśmy szkolenie, by wiedzieć, jak zachować się na wysokości. 
Wkrótce większość znalazła się na przeszkodach, dla wielu z nas była to wspaniała zabawa. 

Ci, którzy skończyli jako  pierwsi, aby zabić nudę, budowali wieżę z pudeł, a później się na 
nią wspinali. Gdy wszyscy zeszliśmy na dół, rozpoczęły się różne zadania. Uczyły one 
współpracy. Musieliśmy poradzić sobie z różnymi przeszkodami, np. przejść przez 

dwumetrowy mur, chodzić po linie, wyjąć piłki z metalowej i dziurawej rury za pomocą wody 
z jeziora. Po tym zadaniu nikt nie wrócił suchy. Niezwykle interesująca okazała się także gra 

polegająca na zbieraniu piłek. Było jednak pewne utrudnienie, kule zbierała jedna osoba 
stojąca na drewnianej konstrukcji przypominającej cyrkiel. Kilka osób musiało trzymać 
sznurki i odpowiednio ciągnąć oraz luzować je, by machina się ruszyła. Reszta grupy starała 

się przeprowadzić piłkę przez labirynt.  
Po wyjściu z parku linowego zajechaliśmy autokarem po drugą grupę i ruszyliśmy na 

podbój Westerplatte. Pani przewodnik niezwykle szczegółowo i ciekawie opowiedziała 
o początku II wojny światowej. Po pożegnaniu z morzem ruszyliśmy w drogę powrotną.  

Po przyjeździe do Łomży wszyscy mieliśmy miłe wspomnienia z tej wycieczki, 

a następnego dnia „z wielkim zapałem” wróciliśmy do pracy.  

Uczniowie kl. VIb  

Wspaniała wycieczka 

W środę, tj. 17 czerwca wraz z panią wychowawczynią wybraliśmy się do Urzędu Miasta 

oraz  Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.  
Najpierw poszliśmy zwiedzać Ratusz, oprowadzała nas mama  

Weroniki, która jest pracownikiem urzędu. Przy wejściu znajdowała  się 
wystawa prac plastycznych o Łomży. Autorką jednej z nagrodzonych 
prac była moja koleżanka z klasy, Marysia Faszcza. Poznaliśmy panią 

wiceprezydent Agnieszkę Muzyk. To bardzo miła i sympatyczna osoba, 

dla której edukacja dzieci jest bardzo ważna. 

Opowiedziała nam o sobie i o swojej pracy, a także 
udzieliła ciekawych odpowiedzi na zadane pytania. 

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. Dostaliśmy również drobne upominki, a Panią 
Prezydent obdarowaliśmy bukietem kwiatów z aniołkiem na szczęście. Następnie 
zwiedziliśmy salę konferencyjną, informatyczną oraz salę ślubów. Tam wysłuchaliśmy 

marszu Mendelssohna.  
Później poszliśmy do muzeum. Podziwialiśmy bardzo interesującą wystawę o Łomży, 

oglądaliśmy stare kroniki naszego miasta, rozwiązywaliśmy grupowo zagadki. Na koniec 
poszliśmy na lody do Galerii Veneda.  

Tę wycieczkę uważam za bardzo udaną. Cieszę się, że pogłębiłam wiedzę o swoim mieście  

Kinga Dziemińska, kl. IIIc 
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Nasza wychowawczyni prosiła, żeby 

napisać  o tym, co ostatnio wydarzyło się 
w świetlicy. 

Ustaliliśmy, że zamieścimy te nasze 
artystyczne wytwory w gazetce szkolnej 
Strzał w 10. 

Uczymy się, bawimy i działamy 

W świetlicy nie tylko odrabiamy prace 

domowe, ale również jesteśmy otwarci na 
nowe propozycje naszych pań.   

Chętnie uczymy się nowych pląsów 

zuchowych, np. boogie-woogie. Do tych 
pląsów układamy  muzyczno-ruchowe 

zabawy. 

Jedna z nich to: 
Do przodu prawą rękę daj, do tyłu lewą 

rękę daj i potrząsaj, potrząsaj  nią 
bo przy boogie, boogie, boogie trzeba 

zawsze kręcić się ' 
no i klaskać w dłonie swe: raz, dwa, trzy. 
Refren: Boogie, boogie, ahoj 

i od nowa zaczynamy taniec ten! 

Spróbuj zatańczyć razem z nami.  

Jest taniec i muzyka. Do piosenek A ja 
wolę moją mamę ułożyliśmy małą formę 
animacji z wykorzystaniem rekwizytów, na 

przykład masek itp. 

Panie wychowawczynie omówiły z nami 

zalety codziennej gimnastyki i ćwiczeń 
relaksacyjnych oraz pokazały kilka 
ćwiczeń korygujących „ładne” plecy. 

Postanowiliśmy systematycznie się 
gimnastykować, uprawiać sport, prowadzić 

zdrowy styl życia.  
Gimnastyka ważna sprawa, dla nas 
świetlików to zabawa:  

ręce w górę, ręce w bok, krok do tyłu, 
przysiad, skok. 

Jedna z naszych koleżanek z klasy 

pierwszej, Oliwia, ułożyła wierszyk: 

W świetlicy jest dzieci wiele,  

to są nasi przyjaciele.  
Mamy tam zajęć wiele,  
aby było nam weselej.  

Żywe słowo w poniedziałki  
- to historia , a nie bajki. 

We wtorki zajęcia plastyczne,  
idzie nam fantastycznie.  
W środy i czwartki tańczymy, śpiewamy.  

A w piątki bajki i filmy oglądamy.  
Na tym koniec mego wiersza,  

bo to przecież klasa pierwsza.  
Oliwia z kl. Ia  

Teraz troszkę o nas. Pani zaproponowała 
nam, żeby napisać wierszyki łamiące 
języki. Zainspirowały nas wiersze Jana 

Brzechwy. 

 

Czas w świetlicy szybko leci,  

bo wspaniałe są tu dzieci.  

Przychodzę tu codziennie, bawić się 
i uczyć. Nasze panie są bardzo miłe, do 

nauki i zabawy zapraszają.  
Lubię, gdy książkę ciekawą panie nam 

czytają. Każdy uczeń o tym wie, że 
w świetlicy fajnie jest.  

Kuba z II a zawsze ciekawe pomysły ma. 

Z koleżankami się bawi cudownie,  
a z kolegami rozrywa spodnie. 

Kuba z kl. IIa 

Basia róża, Basia kwiat,  
Basię kocha cały świat. 

Chłopcy ze świetlicy 

To o naszych koleżankach Basiuniach 
z pierwszej i trzeciej klasy. Ale na miejsce 

imienia Basia możemy wstawić imię 
dowolnej koleżanki ze świetlicy.  

C o   s ł y c h a ć   w  ś w i e t l i c y? 
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Opracowała p. Barbara Salwa 

Olek chodził przez cały świat,  

łowił duże ryby,  
a kot sąsiadów do siatki się wkradł  

i wszystko zjadł. 

Olek z kl. IIIa 

Agnieszka z Olą kolorowanki Spongebob  

drukują, malują i na gazetce świetlicowej 
je zamieszczają. 

Agnieszka i Ola z kl. IIa 

Wesoła, uczynna, miła Amelka  
motyle wycinała,  

biedronki rysowała ,  
nie płakała nawet,  

gdy dwójkę z klasówki dostała. 

Amelka z kl. IIIf 

Jagoda i Karolina, to są takie dziewczynki, 
które przed "i" stawiają przecinki. " 

Karolina z IIe 

Lena pracę domową z Martyną,  
Basią i Oliwią odrabia,  

często porządkuje klocki  
i krzesła ustawia.  

Lena z Ic 

 

Klasa I c się nie leni,  

wciąż pracuje:  
lekcje odrabia, wycina, 
rysuje, maluje   

i pomysły nowe realizuje.  
p. wychowawczyni 

Amelka z IIIf ułożyła też słowa 
"dziecięcych masażyków": 
Oto jeden z nich: 

Pisze pani na maszynie,  
przyszła pani na szpileczkach,  

przejechała taksóweczka.  
Przeszły słonie, po nich konie.  
Potem raki - nieboraki.  

Pada deszczyk, pada deszczyk.  
Przeszedł dreszczyk?" 

 

W ramach akcji Cała Polska czyta 

dzieciom zorganizowaliśmy spotkania 
integracyjne z udziałem naszych 

najukochańszych istot na świecie.  
Zaprosiliśmy naszych dziadków 

i rodziców do wspólnego czytania bajek. 

Każdy gość przyniósł ze sobą bajeczki 
z dzieciństwa. Babcie i jeden z tatusiów 

czytali nam, a my chętnie słuchaliśmy tych 
bajek. Na koniec podziękowaliśmy naszym 
przemiłym gościom. Nasza koleżanka 

wręczyła kwiaty, a jedna z babć 
poczęstowała nas cukierkami.  

To był niezapomniany dzień.  

Olek  z kl. IIIa 

 Cześć, jestem Amelka. Mam 10 lat 
i chodzę do Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Jana Pawła II. Do świetlicy zaczęłam 

uczęszczać od niedawna. Bardzo mi się 
tam spodobało. 

Pewnego dnia zobaczyłam, że chłopcy 
bawią się nowymi klockami "Georello 
Tech". Postanowiłam się do nich 

przyłączyć, ale oni mówili, że to nie dla 
dziewczyn. Trochę zrobiło mi się smutno, 

przecież pani mówiła, że wszyscy mogą się 
bawić nowymi klockami. Nie posłuchałam 
ich i zaczęłam budować. Po kilku minutach 

pokazałam moją pracę pani. 
Wychowawczyni świetlicy powiedziała, że 

ta konstrukcja jest najładniejsza ze 
wszystkich prac, które dotychczas 
zbudowali chłopcy. Później przez 2-3 

tygodnie budowałam inne rzeczy, 
np. wiatraczek.  

Amelka z kl. IIIe 

C o   s ł y c h a ć   w  ś w i e t l i c y? 
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1. Wieloletnia roślina składająca się z pnia 

i korony. 
2. Pani wiosna wprowadza ten kolor.  

3. Okazujemy to uczucie między innymi 
rodzicom. 
4. Te owoce jemy w czerwcu. 

5. Jest duży i ma długą trąbę.  
6. Latem często bywa słoneczny...  

7. Dzieci lubią je lizać. 
8. Piszemy je do rodziny, przyjaciół.  
9. Są słodkie. 

10. Dajemy go mamie i tacie, np. na 
pożegnanie. 

11. ... Inka 
12. Są po zakończeniu roku szkolnego.   

Julia Kozak, kl. IVc 

 

 

 
 

1. Są nimi pszczoły. 

2. Z ławkami i tablicą.  

3. KUBUŚ do picia.  

4. Mieszka w nim król. 

5. Letni miesiąc. 

6. O Jasiu i Małgosi. 

7. W plecaku ucznia. 

Ada Ponichtera, kl. If 

 

Julia Boehme Conni i list miłosny 

Książka ta opowiada o dziewczynie, która nie wiedziała, co znaczy zakochać 

się. W jej klasie koleżanki ciągle dostawały listy miłosne. Pewnego dnia także 
Conni dostała taki liścik. Jej przyjaciółka nabrała podejrzeń, że to tylko żarty. 

Jednak czy list Conni to na pewno żart? Czy Conni wytropi, kto napisał list? Żeby 
się tego dowiedzieć, zachęcam do lektury.  

Zuzanna Florczyk, kl. IVe (tekst i rysunek) 

Lidia Miś Odwiedzając czarownice 

Jest to historia ośmioletniej Asi, która wypożyczyła w bibliotece grubą księgę. 
Dzięki niej czarami przeniosła się do świata baśni. Aby z niego wrócić do domu, 
musiała odwiedzić siedem czarownic. Poznała Czarownicę Krzaczastą, Lodową, 

Piernikową, Wiosenną i parę innych. Czy udało jej się wrócić do domu?  

Oliwia Żebrowska, kl. IVe (tekst i rysunek) 

    1.        

    2.        

   3.         

  4.          

 5.           

    6.        

  7.          

   8.         

9.            

    10.        

    11.        

   12.         

 1.      

 
 

2.      
 

3.     

 4.      

5.        

 
6.       

 7.       

C z y t a ć,  a l e  c o? 
 

Skład redakcji: Zuzanna Choińska z kl. VIc, Wiktoria Koniecko z kl. VIb, Weronika Kalinowska, Dominika 

Serafin, Zofia Zdancewicz, A leksandra Żebrowska  z kl. IVf, Zuzanna Florczyk, Alicja Przeździecka, Izabela 

Jastrzębska z kl. IVe, Nina Gadzińska i Maja Łukian iuk z kl. Ve, Kinga Dziemińska z kl. IIIc. 

Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska,  Jolanta Siwik.  

  

K r z y ż ó w k i  


