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ADAM MICKIEWICZ 

Adam Mickiewicz 

Adamie kochany, na pewno byłeś grzeczny dla swojej mamy 

Na ulicy podrywałeś wszystkie damy, 

A w zoo podziwiałeś lamy. 

Całe życie wkuwałeś,  

Aż wielkim poetą zostałeś. 

Pisałeś piękne wierszyki, a mama Ci plotła koszyki.. 

Pisałeś wiersze w zamyśleniu i w dużym skupieniu,  

a fantazję wielka miałeś 

I w swoich wierszach ją przekazywałeś.. 

„Pana Tadeusza”: napisałeś 

I wielką odwagą się wykazałeś. 

Bajki dla dzieci pisałeś 

Morały w nich zawierałeś 

W ten sposób książki pisałeś. 

Dzieci bardzo Cię podziwiały 

I wielkimi poetami w przyszłości zostawały. 

Uczniowie tej szkoły również Cię podziwiali 

I Twym imieniem ją nazwali. 

I teraz niejedno dziecko powie,  

że wiele pomysłów miałeś w głowie. 

Ola Makarewicz kl. III b 

Diana Gołąbek kl. III b 

Emilka Wilkos kl. III b 

Marlena Czpak kl. III b 

Marta Słupczyńska kl. II b Anastazja Gajdecka kl. II b 
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PATRON NASZEJ SZKOŁY 
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ZDROWE ODŻYWIANIE 

Warzywa i owoce  rozmawiały całe noce. 

Jakie my jesteśmy zdrowe, pyszne i kolorowe. 

I choć cukru my nie mamy 

I tak pyszny smak mamy. 

Pyszne, zdrowe, kolorowe są warzywa i owoce. 

Maja Kaczmarczyk kl. II a 

Chcesz być zdrowym, odżywiaj się zdrowo.  

Nie wiesz jak? Już Ci mówię jak. 

Więc to jest tak. 

Jedz owoce i warzywa: truskawki jabłka, 
pomidory, winogrono, kapustę. 

Nie jedz czekolady i mniej cukierków,  
mniej siedź na telefonie i laptopie.  

Viktoria Korzeniowska kl. II a 

Owoce i warzywa to zdrowie i siła. Jak 
zjesz owoce lub warzywa to dzień Ci się 
lepszy zaczyna. 

Nie jedz żelków ani czekolady 

Bo one mają niedobre składy.  

Nie pij soków tylko wodę 

To wtedy Ci się polepszy zdrowie. 

Jedz owoce i warzywa 

To Ci się polepszy siła. 

Ola Jarczak kl. II c 

Całą noc rozmawiały warzywa i owoce 

Przechwalały się, które jest najzdrowsze. 

Banan twierdził tak: 

-Ja najzdrowszy jestem! 

Burak mówił tak: 

Nie ma to jak świeży burak! 

Kłótnia trwała aż do rana. 

Skończyła się, bo przyszli ludzie  

I wykupili warzywa i owoce. 

Zosia Wojtowicz kl. II c 
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RZEKA ODRA 

Odra 

Rzeka Odra jest jak dom,  

a dla ryb jest jak rajski schron. 

Leszcz, Szczupak, Płoć, Okoń, Cetra i Troć. 

Sandacz, Okoń, Leszcz i Brzana,  

Zaraz będzie niezła zamiana. 

Na dnie rzeki Odry swój dom mają 

I rodziny tam zakładają. 

W Odrze z radością się pluskają, 

Bo dobrze się tam mają. 

Ikrę składają, w ten sposób się rozmnażają. 

Emilka, Ola, Diana, Marlena 

Klasa III b 
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Nad Odrą mieszka kaczka 

Może jest dziwaczka 

Czapla łowi ryby w wodzie 

Stawia nogi jak w ogrodzie. 

Hania, Ela kl. III b 

Żaby mówią geb, geb, geb 

A Odra odpowiada im szu, szu, szu 

Bocian ma skrzydła duże  

Bo lata po białej chmurze. 

Rzeka Odra to dom dla wielu zwierząt 

To znany fakt. 

Natalia kl. III b 
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NA TROPIE NAUKI 
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              Celem zajęć przyrodniczych  „Na tropie nauki” realizowanych w ramach projektu edukacyjnego  

„Tłumaczymy żywioły" , współfinansowanego ze środków unii europejskiej było rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych i badawczych dzieci. Projekt skierowany był do uczniów kl. III c, który powstał w odpowie-

dzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami nauczyciela , np. dlaczego?, jak to się dzieje?, 

skąd to się bierze? 

Dzieci mają potrzebę odkrywania, zrozumienia świata, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne 

teorie i ten właśnie projekt dał im takie możliwości.  Program zajęć zapewnił uczniom zdobycie umiejętności  

i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Rozbu-

dził zainteresowania światem przyrody, uwrażliwił na jego piękno, wykształcił poczucie odpowiedzialności 

człowieka za stan środowiska i przekonał o zależności człowieka od przyrody i konieczności jej ochrony. 

W bezpośredniej pracy z dziećmi, oprócz metod aktywizujących, wykorzystane były metody badawcze, eks-

perymenty, obserwacje i doświadczenia. Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnie-

nia zajęć i motywowało uczniów  do poszerzania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności. 
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NASZE OPOLE 
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W świetlicy się nie nudzimy 



Gazetkę redagowali:  Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej 

 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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WAKACJE 

Kodeks bezpiecznych wakacji 

1. Zawsze słuchamy rodziców lub opiekunów. 

2. Nie rozmawiamy z obcymi. 

3. Nie bawimy się blisko ulicy. 

4. Kąpiemy się tylko w wyznaczonych miejscach. 

5. Chronimy ciało przed  przegrzaniem 

6. W górach chodzimy tylko wyznaczonym szlakiem. 

7. Bawimy się bezpiecznie. 

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!! 


