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Oliwia Nika, klasa III a 

  
 

 Mój pies wabi się Saba. Lubi jeść karmę suchą. Lubi 

kiedy się z nią bawię w np. gonito lub turlanie się :) 

Nie lubi się kąpać, lubi się przytulać i zawsze, kiedy 

przychodzę do domu to wchodzi do domu i kiedy 

odrabiam lekcje to chce też zobaczyć i się do mnie 

przytula i mnie łaskocze łapkami po nodze. Na noc 

jest wyprowadzana na podwórko. Jak chodzę z nią 

na spacer to wącha wszystko co jest możliwe. 

Nie lubi być w dzień sama, lubi kiedy jest głaskana :) 

Agata Wojtkiewicz, kl. III A 
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MAJ 
Wiersze majowe 

Jeszcze Śnieżka w śniegu a w dolinie buzuje maj, 

upaja czeremcha, konwalia wabi bielą. 

wszystko wkoło się budzi.  

Ptaszki grają koncerty, radośd życia od Stwórcy 

nam dana, Przeżywamy ją zawsze  

kiedy maj do nas wraca. 

http://www.strumienie.eu/article/228.html 

Ciepłe dni majowe, konwalie białe, bzy liliowe.. 

                                        Miłe te chwile, piękne kochane, Gdy maj przychodził pod okna. 

Kocham ten maj pod Twoim bzem, jak siedziałyśmy i pachniał świat, 

         Serca radosne, oczy błyszczące, Kawka, herbatka ,to radośd dni.. 

Bez rośnie nadal ,zapachem nęci, kolor ten sam i zapach też, 

pusto pod bzem, nie ma nikogo, zostały tylko wspomnienia.. 

http://poezja.org/utwor/83001-majowe-bzy/ 

Łagodny wiatr kartkuje trawy 

przewiewa całą zbędna treśd 

jak gdyby szukał pewnej sprawy 

o której zaginęła wieśd. 

 

Majowy deszcz umywa ręce                                         

od tego dnia, co był tam gdzieś 

a pewnie było ich i więcej lecz czy ich nie ma - któż to wie? 

http://www.poezja-polska.pl/fusion/readarticle.php?article_id=45153 

Aleksandra Tomaszewska, klasa IV 

 

 

http://www.strumienie.eu/article/228.html
http://poezja.org/utwor/83001-majowe-bzy/
http://www.poezja-polska.pl/fusion/readarticle.php?article_id=45153
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1 , 2 , 3 maja 

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja 

obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe 

Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja został ustanowiony 

Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, 

jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. 

2 Maja to dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii 

Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego 

dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. 

 

 

http://zsp1.pila.pl/web/index.php/szkola/wydarzenia-szkolne/308-wita-majowe-1-2-3-maja 

Ania, Zuzia i Martyna z klasy VI 
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Dzień Matki 
„Nad promień słońca i barwne kwiatki, stokrotnie milszy jest 

uśmiech Matki.” 

Dzień Matki to najpiękniejsze święto dla mam od  dzieci. Data obchodów 

Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce 

obchodzone jest 26 maja. W tym dniu mamy są zwykle obdarowywane 

laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci. 

Święto to ma na celu okazanie szacunku mamom, miłości i podziękowania 

za trud włożony w wychowanie. W kalendarzu Święto Matki 

z życzeniami śpieszą dziatki.  

W kalendarzu Święto Matki z życzeniami śpieszą dziatki. 

Wszystkiego Najlepszego!!! 

 

Ola Tomaszewska i Ewa Nowacka 
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UCZNIOWSKIE ZAINTERESOWANIA 

Nie mam za dużo zainteresowao. Przede wszystkim uwielbiam czytad książki. To jest 

do mnie oderwanie od szarej rzeczywistości. Każdy z pisarzy jest inny i przez swój tekst stara 

się nam przekazad swoje uczucia oraz poglądy na niektóre sprawy i sytuacje życiowe. 

Czytanie pozwala mi odstresowad się od problemów, z którymi muszę się zmierzyd na co 

dzieo. Moimi ulubionymi gatunkami są: powieści obyczajowe, przygodowe, 

detektywistyczne i fantastyczne. Książki z tematem przewodnim, którym jest magia lub 

nierealne wydarzenia, pomagają mi jeszcze bardziej zapomnied o teraźniejszości . Mam 

jeszcze o wiele więcej pasji i zainteresowao na przykład pisanie opowiadao, lecz to jest 

bardziej amatorskie. Dałam kiedyś do przeczytania koleżance. Powiedziała, że pięknie, chod 

oczywiście ja w to nie wierze. 

 Martyna Wyrzykiewicz kl VI  

 

Eryka Chojnacka kl. VI 

 Mam kilka zainteresowao i o nich chciałabym tu napisad. 

Jednym z nich jest czytanie książek. Czytam dośd często, zazwyczaj wieczorem. Moją 

ulubioną tematyką książek jest fantastyka i książki przygodowe, ale staram się sięgad po 

inne rodzaje. Kolejnym z moich zainteresowao jest jazda na rolkach. Dlatego też bardzo 

lubię wiosnę i lato, bo wtedy najczęściej na nich jeżdżę. Staram się w tym rozwijad np. uczyd 

się obrotów, trików itp. Następnym moim zainteresowaniem jest robienie zdjęd. Najbardziej 

lubię fotografowad różne widoki i zwierzęta. Kolejnym moim hobby jest pisanie różnych 

opowiadao. Zainteresowania, które tu wymieniłam są najważniejszymi według mnie, 

ponieważ to im głównie poświęcam wolny czas. 

Opiekun projektu: Pani Marta Tylioska 
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LOGOPEDA RADZI 

 

 

Zestaw ćwiczeń do utrwalania wymowy głoski „cz” 

Do utrwalania jej wymowy można wykorzystać te same ćwiczenia, co do głoski sz! Zęby są zbliżone, wargi 

zaokrąglone, a koniec języka – lekko uniesiony – uderza o wałek dziąsłowy. 

• Wymawiaj szybko zbitkę głosek t i sz: (tsz tsz tsz) – uderzający język przyzwyczai dziecko do 

wymowy nowej głoski! 

• Naśladowanie jadącego pociągu (cz, cz, cz). 

• Powtarzanie sylab: 

CZA CZO CZU CZE CZYACZ OCZ UCZ ECZ ICZ YCZ 

ACZA OCZO UCZU ECZE YCZY 

ACZU UCZY ECZY OCZA ECZO 

Kiedy dziecko już pięknie wymawia głoskę między samogłoskami, warto rozpocząć ćwiczenie jej na 

początku, na końcu i w środku wyrazów między samogłoskami: czapka, czapla, czoło, czołg, klucz, mlecz, 

biegacz, tęcza, uczeń, pieczarka… 

Ćwiczenia artykulacyjne: 

• Przeczytaj (albo powtórz za rodzicem) wyrazy i utwórz do nich zdrobnienia: 

czajnik, czapka, kaczka, czółno, czubek, klucz, warkocz, czoło, cząstka, czekolada, czara 

  

• Przeczytaj wyrazy i powiedz, które z nich nie pasują do pozostałych: 

Czarek, Haneczka, czepek, Mareczek 

czekolada, czapka, rękawiczki, spódniczka 

czekolada, czołg, bułeczki, czereśnie 

kubeczek, kaczka, kaczor, czapla 

czaruje, czyta, czyści, kółeczko 

teczki, beczki, apteczka, czapki 

  

• Połącz w pary wyrazy, które się rymują, a następnie je przeczytaj: 

Buraczek              teczka 

beczka                   Mareczek 

kluczyk                kaczka 

kubeczek               maczek 
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pączek                   brodacz 

paczka                   słuchacz 

wnuczek                buziaczek 

raczek                    haczyk 

badacz                   bączek 

mecz                     Mruczek 

puchacz                 miecz 

 

• Powtarzaj wyrazy i grupy wyrazowe w różnych rytmach: 

kaczka dziwaczka 

czerwone rękawiczki 

czarne czapeczki 

malowniczy widoczek 

 

• Powtarzaj rytmicznie zdania: 

Leśniczy czeka na zajączki. 

Czesław czeka na czekoladki. 

Czasami trzeba długo czekać. 

 

•  Naucz się na pamięć I zwrotki wiersza ,,Deszczyk” L. Krzemienieckiej 

Szumi, szumi drobny deszcz 

płacze, płacze kapuśniakiem. 

A nasz kasztan szumi, szumi 

Kiedyż ja wiosnę zobaczę. 

Grażyna Domagalska 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Anna Jenczak, Zuzanna Matecka i Martyna Wyrzykiewicz, Aleksandra Tomaszewska, Ewa 
Nowacka, Gabriela Dobrzaoska i Karolina Malioska 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 
p.  A. Skrzypczak , p. G. Domagalska i p. I.Pruchnik 
adres email:  
byledodzwonka2014@interia.pl 



10 
 

 

Angielski dla maluchów i klas starszych

 

 

 

Iwona Pruchnik 
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KONKURS 
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Kolorowanka dla klas I-III 

Krzyżówka dla klas IV-VI 

Termin do 25 maja,. 

Prace oddajemy w Bibliotece Multimedialnej 

Opiekun konkursu, Pani Iwona Pruchnik 
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Rozwiązanie konkursu 

z poprzedniego numeru: 

I miejsce Maja Jankowiak (kl. II a) 

i Jagoda Narloch(kl. I) 

II miejsce Maja Bąkowska (kl. II A) 

i Piotr Gumpert (kl. IIA) 

III miejsce Oliwia Pawłowska (kl. I) 

WYRÓŻNIENIE  Amelia Snuszka (kl. I) 

Poniżej prezentacje wierszyków: 

„Wiosenna łąka” – Maja Jankowiak 

Na zielonej łące kicają zające, 

skakają i fikają radosne brzdące. 

Na trawie rosną kwiaty, 

wąchają je małolaty. 

Nad głowami latają motyle, 

jest ich tyle…..jeden, dwa, trzy…. 

och, aż się mylę. 

Żegnam pa, pa … niech wiosenna muzyka gra!!! 

 

 

„Wiosna” – Jagoda Narloch 

Wszyscy na nią długo czekamy, 

choć imienia jej nie znamy. 

Jej suknią zieloną mienią się łąki, 

a na drzewach wyrastają pąki. 

W powietrzu latają motyle cytrynki, 

a kolorowe kwiatki, to ich walentynki. 

Jest wszędzie dużo kwiatów i pszczółek, 

cudowny czas, po którym spodziewamy się jaskółek. 
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„Wiosna” – Maja Bąkowska 

Przyszła wiosna dziś do szkoły, 

zadzwoniły wszystkie dzwony. 

Obudziła nasze leśne, polne stwory. 

Dziś serdecznie Ją witamy,  

do zabawy zapraszamy. 

Będą tańce, śpiewy, niech się wszystko zazieleni. 

Niechaj rośnie wszystko żwawo,  

by niczego zimą nam nie brakowało. 

Niechaj ptaszki nam rozbudzi, 

żeby mogły nas do szkoły budzić. 

Niech słoneczko pięknie świeci, 

byśmy mogli się nim cieszyć. 

Niechaj kwiatki rosną szybko, 

żeby tu nie było brzydko. 

A na koniec, powiem szczerze, 

chociaż sama  w to nie wierzę…… 

Wiosno ! jesteś piękna, jak truskawka w mym przepysznym deserze. 

  

 

 

„Moje lato” – Piotr Gumpert 

Lato, lato, lato czeka, 

 jadę z babcią płynie rzeka,  

 jadę z dziadkiem, szumi las,  

a tam ciągle nie ma nas. 

Nie ma nas, nie ma nas,  

szybko nam ucieka czas. 

Czas, jak złoto drogocenny,  

szybko leci nam bez przerwy. 

Słonko świeci, ptaszek śpiewa, 

 pełno cienia dają drzewa. 

Słychać z daleka, jak mój piesek szczeka. 

Miauczy kotek, rechocze żabka,  

dziadek wręcza babci kwiatka. 

Babcia szczęśliwa, bardzo wzruszona,  

daje mi plecak na moje ramiona. 

Rozkładam kocyk, szykuję wędkę,  

zapraszam dziadków na pogawędkę. 

Mija minuta, mija godzina,  

dzwoni telefon, jedzie rodzina. 

Szybko nam zleciał ten piękny czas! 

Uciekamy do domku. 

Nie ma nas, nie ma nas….. 
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„Blisko wakacje” – Oliwia Pawłowska 

Przyszła do nas wiosna, kolorowa i radosna. 

Kwiatki piękne zasadziła 

i słoneczko piękne przyprowadziła. 

Na spacery już chodzimy. 

Dziś już brak oznak zimy. 

Obudziły się zwierzęta, 

liski, myszki i pisklęta. 

Wiosna, to jest fajny czas, 

po niej lato wita nas. 

Koniec szkoły i wakacje, 

morze góry i wariacje.   

Latem nabieramy siły, 

po nim do szkoły wrócimy. 

Pozostaną nam wspomnienia,  

gdy lato w jesień się zmienia. 

 

„Wiosna” – Amelia Snuszka 

Ptaki pięknie śpiewają,  

a wiosna jest już z nami.  

Kwiaty kwitną,  

piękna jest ta wiosna!!! 

Anna Skrzypczak 

 

 


