
 

                                                                                         MARZEC 2011 
 

 

WYKRZYKNIK ! 
C z a s o p i s m o  R z e c z p o s p o l i t e j  U c z n i o w s k i e j  

 S P  1 0
 

         
 

 
 

 
KONIEC KARNAWAŁU!!!            

i ZAPUSTY 

 

 

Karnawał to przede wszystkim 
okresów balów i zabaw. Jego 
rozpoczęcie oficjalnie następuje w 
dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, 
jednak wiele osób uważa za datę jego 
rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec 
karnawału jest jednak o wiele bardziej 
jednoznaczny i wypada w Środę 
Popielcową. 

Karnawał ściśle kojarzy się jednak                
z szaleństwem noworocznym oraz                 
z nadrabianiem strat w zabawach                 
i balach, które wstrzymywał skutecz-
nie okres adwentu. Oczywiście 
rozpatrując w ten sposób samo 
istnienie karnawału równie dobrze 
można powiedzieć, że jest on 
przejawem szampańskiej zabawy 
przed okresem Wielkiego Postu, który 
poprzedza Święta Wielkiej Nocy. 

Zwyczaje karnawałowe w Polsce 
Karnawał polski nazywano Zapus-
tamii nazwy tej używano albo dla 

całego okresu od Nowego Roku do 
Środy Popielcowej, albo tylko dla  

ostatnich, najbardziej szalonych dni 
przed Popielcem. Te ostatnie trzy dni 
karnawału nosiły także staropolską 
nazwą Mięsopust(od słów mięsa - 

opust, czyli pożegnanie, opuszczenie, 
pożegnanie mięsa). Nazywano je 
również ostatkami, kusymi (diabels-
kimi) dniami, kusakami, dniami 
zapuśnymi. 

Z zapustami łączył się zwyczaj "cho-

dzenia po kolędzie", podczas którego 

kolędnicy odgrywali krótkie scenki 

fabularne, otrzymując w zamian 

poczęstunek lub drobne datki czy 

podarunki. Dla grup zamożniejszych 

(głównie szlachty, a później także 

mieszczań-stwa) zapusty były 

okresem zabaw, kuligów, balów. 

Zapusty kończyły się o północy we 

wtorek poprzedzający Środę 

Popielcową, która rozpoczynała 40-

dniowy okres Wielkiego Postu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce, podobnie jak w innych 
krajach Europy, był to czas 
poczęstunków, tańców i swawoli. Na 
wsi i w miastach, we wszystkich 
stanach, bawiono się i stosownie do 
posiadanych środków i zasobów 
jedzono dużo, tłusto i wypijano wiele 
mocnych trunków. Księża 
bezskutecznie gromili z ambon te 
zapustne hulanki, wołając że są od 
diabła wymyślone oraz że...większy 
zysk czynimy diabłu trzy dni roz-

pustnie mięsopustując, aniżeli Bogu 

czterdzieści dni nieochotnie posz-
cząc. 
W miastach urządzano okazałe i bar-
dzo wystawne uczty i bale, a wśród 
nich modne w Polsce, już w XVI w. 
kostiumowe bale dworskie zwane 

Wewnątrz numeru: 
1 Koniec karnawału… 

2 Niedługo Wielkanoc 

3 Dziesiątkowe opowiadania 

4 Uczniowskie wierszowanie 

5 Co u nas słychać? 
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http://portalwiedzy.onet.pl/25589,,,,sroda_popielcowa,haslo.html
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Karnawał             
w Brazylii 

 
Wielkanoc 

Wielka 

NADZIEJA 

 
 

Poniedziałek 
wielkanocny 

 
 

redutami.  

 

 

 

Bodaj najsłynniejszym festiwalem 
rozsławiającym Brazylię na cały świat 
jest odbywający się przed Wielkim 
Postem karnawał w Rio de Janeiro. 
Zawsze zaczyna się w sobotę przed 
Środą Popielcową i trwa 
nieprzerwanie cztery dni i noce. 
Jego początki sięgają lat 30. XIX 
wieku, kiedy to brazylijska burżuazja 
zaczęła przenosić na rodzimy 
przebraniom każdy może być 
każdym, znikają różnice społeczne, 
majątkowe i płciowe.grunt zwyczaje 
paryskich maskarad. Z czasem 
karnawał oderwał się od europejskich 
korzeni i zyskał więcej cech kultury 
amerykańskiej i afrykańskiej. 
Popularność i siła karnawału leży w 
całkowitym oderwaniu od życia 
codziennego i odwróceniu ról. Dzięki 
wymyślnym strojom i 

Karnawał w Polsce od karnawału w 
Brazylii różni się cechami kultury. 
Różni się także tym, że w Brazylii jest 
parada, która rozpoczyna się w 
sobotę przed Środą Popielcową i trwa 
cztery dni i noce. W Brazylii karnawał 
również jest o wiele bardziej kolorowy 
niż Polsce. 

Kasia Chruściel 

 

 

  
 

 

Te najbardziej uroczyste święta               
w tradycji chrześcijańskiej obcho-
dzone są zawsze w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. Jest to więc święto 
ruchome – może wypaść 
najwcześniej 22 marca a najpóźniej 
25 kwietnia jak w tym roku. 

 

 
Wielkanoc to najstarsze święto 
chrześcijańskie upamiętniające 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W polskiej kulturze wciąż obecnych 
jest wiele tradycji i zwyczajów z nim 
związanych. Obecnie pojawia się 
także wiele nowych trendów 
związanych z tym świętem.  
Samo święto poprzedzone jest 
czterdziestodniowym Wielkim 
Postem, który rozpoczyna się tzw. 
Środą Popielcową. Potem przed 
samą Wielkanocą jest tzw. Triduum 
Paschalne czyli Wielki czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota. Po niej 
następuje Dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego. W związku z tym w 
domach prowadzi się różnorodne 
przygotowania. 
W przeddzień Niedzieli Wielkanocnej 
wg tradycji przygotowywana jest 
święconka, czyli potrawy w 
koszyczku, które będą spożywane 
podczas wielkanocnego śniadania.  
W tygodniu poprzedzającym 
Wielkanoc przygotowuje się pisanki, 
czyli malowane jajka, które wkładamy 
do koszyczka. Koszyczek, najczęściej 
z wikliny, przystraja się listkami 
bukaszpnu, baziami i chorągiewką z 
napisem „Alleluja”. Po jego 
poświeceniu odwiedza się grób 
Chrystusa. 
 
 
 

 
 
 
 

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego (zwana też Wielką 
Niedzielą) to pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych. W godzinach 
porannych (najczęściej o szóstej 
rano) odprawiana jest uroczysta msza 
święta – rezurekcja (z łaciny – 
zmartwychwstanie). Kapłan udaje się 
do Grobu Pańskiego, skąd wyrusza 
uroczysta procesja ze śpiewem 
„Wesoły nam dzień dziś nastał” i 
obchodzi trzykrotnie świątynię, 
obwieszczając światu zwycięstwo 
Chrystusa. Po procesji jest dalsza 
celebracja mszy świętej 
rozpoczynająca  się okrzykiem 
„Alleluja” (Chwalcie Boga). Po 
powrocie do domu w gronie 
rodzinnym zasiada się do stołu, do 
uroczystego śniadania, które 
rozpoczyna się składaniem życzeń i 
dzieleniem się poświęconym jajkiem. 
Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, 
aby dom obejść trzy razy zgodnie ze 
wskazówkami zegara, co miało 
wypędzić złe moce z gospodarstwa. 
 

 

 
 

 

Poniedziałek Wielkanocny (zwany też 
lanym poniedziałkiem, śmigusem – 
dyngusem) to drugi dzień świąt 
Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego 
dnia polewa się dla żartów wodą inne 
osoby, nawet nieznajome. Polewanie 
wodą nawiązuje do dawnych praktyk 
pogańskich łączących się z Sym-
bolicznym budzeniem się przyrody do 
życia i co rok odnawianej zdolności 
ziemi do rodzenia. Święta Wielka-
nocne dziś (podobnie jak Święta 
Bożego Narodzenia) to przede 
wszystkim czas spędzony w rodzin-
nym gronie.  
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Nowe tradycje 
wielkanocne 

 

Dobre rady          

na świąteczny 
stroik 

 

 
 

 

 

 

- chowanie w całym domu jajek i 
zajączków, kto znajdzie wszystkie 
dostanie prezent lub słodycze, 

 

- pisanki decoupage – pisanki 
wykonywane techniką polegającą na 
wyklejaniu ozdobnymi kolorowymi 
papierami, serwetkami a następnie 
lakierowanie ich dla utrwalenia wzoru, 

 

- zawieszki i przypinki – najczęściej w 
kształcie baranków, kurczaczków, 
motylków, kwiatków – można nimi 

przystrajać cały dom, pamiętając 
jednak o umiarze i zasadzie 
dobierania kolorów, 

 
 

- kolorowy obrus (dawniej tylko biały) 
– w wiosennych barwach, a do tego 
wielkanocne przystrojenia: bazie, 
gałązki, kwiaty. 

 

 

 

 

 

Ważne jest przy tworzeniu stroika, 
aby wybrane ozdoby miały żywe, 
jasne kolory, wśród których 
dominować powinny zieleń, żółć lub 
kolory pastelowe.  

- do stroika wykorzystujemy 
pojawiające się w tym okresie rośliny 
cebulkowe: hiacynty, tulipany, 
krokusy, 
- do szklanego niskiego naczynia 
bądź wiklinowego koszyka wkładamy 
trawę i mech (naturalny bądź 
suszony) 
- w środek mchu wkładamy wysepkę 
wybranych kwiatów. Do środka 
wkładamy te najwyższe, po bokach 
obsadzamy mniejszymi gatunkami, 
- na mchu wśród kwiatów można 
poukładać pisanki i wsadzić gałązki 
bazi, 
- można też dodać kilka innych 
elementów, ale należy pamiętać o 
utrzymaniu kolorystyki w tonie całej 
kompozycji. 
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Dziesiątkowe 
opowiadania 

 

 

 

Marzyłem, więc mam... psa 

Moje ulubione zwierzę to pies. 
Cechuje go niecodzienny wygląd i 
jakże odmienny od np. chomika . 

  

Psa zawsze można pogłaskać lub 
podrapać za uszkiem.  

Kot… cóż kot,  też ma podobne 
cechy, ale nie jest tak aktywny jak 

pies. Przynajmniej tak mi się wydaje, 
bo nie miałem nigdy kota. 

  

Z psem można wyjść na spacer, a z 
kotem to tak tylko do kuwety. 

  

Psy są pożyteczne bo pomagają 
osobom niewidomym.  

Koty też są pożyteczne bo łapią 
myszy. Mimo to wolę psa. 

Już go mam więc nie pragnę 
drugiego. 

  

Każdy pies ma swoje zalety i wady. 
Mój na przykład gryzie koce, ale za to 

zachowuje się grzecznie w gronie 
różnych osób. Choć jest mały, jego 
wzrost nie robi mi, ani moim bliskim 

różnicy. 

Chcę, żeby był taki zawsze. 

Jerzy Kacprowicz 

 

W naszym mieście jest 
schronisko 

W naszym mieście jest schronisko, 
znajduje się w nim dużo porzuconych 

zwierząt. Rzadko kto tu zagląda. 

Pewnego dnia właściciel schroniska 
postanowił powiesić w okolicy 

plakaty, które mówiły o tym, że w 
schronisku można znaleźć zwierzę 
dla siebie i je zaadoptować. Dzień 

później poszłam z rodzicami do 
schroniska i wtedy ujrzałam małego 

terierka, który swoimi brązowymi 
oczkami patrzył się na mnie i opuścił 
małe uszka. Przybiegł do mnie i się 

do mnie łasił. 

Postanowiłam, że to właśnie ten 
piesek, którego szukam… 

Mama poszła do właściciela 
schroniska i powiedziała, którego psa 
chcemy zaadoptować i pokazała na 
mnie i na psa, którego trzymałam na 

rękach. 

Następnie po opuszczeniu schroniska 
poszłam z rodzicami do sklepu 

zoologicznego i kupiliśmy smycz, 
legowisko i obrożę. Nie 

zapomnieliśmy teżo specjalnej karmie 
i smakołykach. 

Gdy wróciliśmy do domu, cały czas 
chciałam głaskać Perełkę (bo tak 

nazwałam mojego psiaka), lecz ona 
chodziła po domu i zwiedzała jego 

zakamarki. 

Perełka polubiła mnie i moich 
rodziców. 

Pewnego dnia w niedzielę wyszłam z 
rodzicami i z Perełką do parku. Było 

tam pełno liści jak to jesienią, bo 
wtedy to się działo. Mój piesek tarzał 

się   w tych liściach cały czas, ja z 
rodzicami sypałam ją nimi, a ona 

wariowała    i ganiała swój ogon, bo 
miała na nim liście. Zabawa trwała 

długo i było dużo humoru i wspólnej 
radości. 

Gdy zbieraliśmy się do domu, 
poprosiłam rodziców, aby zostać 

jeszcze chwilę, by otrzepać Perełkę. 

Kiedy otrzepałam ją, poszliśmy do 
domu. 

Na takie spacery wychodzimy co 
weekend i bawimy się z Perełką w 
parku. Moi rodzice zawsze mówią, że 
Perełka ma piękną sierść i brodę. A ja 

kocham ją ogromnie  

Oliwia Łuczak 

 

 

 

 

Mój wymarzony kocurek 

Moim wymarzonym zwierzę-
ciem jest mały, biały, puszysty kotek. 
Gdybym go miała, byłby to pers, 
ponieważ  bardzo lubię koty tej rasy. 
Byłaby to kotka, którą  nazwałabym 
imieniem Sindy.                       

      Mój wymarzony kot miałby 
bialutką jak śnieżek sierść,  czarne 
jak smoła łapki a oczy jego byłyby 
błękitne jak niebo bezchmurne w 
letnie popołudnie.  Jego sierść byłaby 
długa, gładka i lśniąca. Ogon jego 
byłby baardzo puszysty.  

      Często bym go czesała                     
i wychodziłabym z nim na spacery. 
Miałby też swoją kuwetę oraz dużo 
zabawek, bo koty uwielbiają się 
bawić.  

Sindy miałaby swój domek wraz               
z legowiskiem, w którym  układałby 
się do snu.  

Kupowałabym jej zdrowe, pożywne 
jedzenie a do picia dawałabym jej 
wodę. Chciałabym by mój kot budził 
mnie co rano i łasił się do mnie, 
żebym go głaskała. 

    Uwielbiam koty, bo są tajemnicze, 
chodzą własnymi drogami.  

Koty to bardzo miłe  zwierzęta i warto 
je lubić, dawać im ciepło, aby nie 
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Uczniowskie 
wierszowanie 

czuły się samotne i niekochane. 
Warto je przygarniać. Nawet, a może 
właśnie szczególnie te bez-pańskie, 
zasługują na wieeelką miłość ludzi.  

Chwile z nimi spędzane są radosne           
i szczęśliwe. 

      Bardzo chciałabym mieć kota           
i mam nadzieję, że to moje 
marzenie  w niedługim czasie się 
spełni.   

Paulina Wojciechowska 

 

Zawsze chciałem mieć  
swoje zwierzę. 

   
Moim wymarzonym zwierzę-

ciem jest pies rasy Szpic Miniaturowy. 
Ma on długą miękką sierść koloru 
biało-kremowego i osiąga niewielki 
wzrost. 
Wybrałem już dla niego imię. Będzie 
wabił się Bobi. 
Byłbym dla niego dobrym opiekunem. 
Chętnie wychodziłbym z nim na 
spacer i czesał jego futerko. 
Uczyłbym go podstawowych komend, 
aby był dobrze wychowanym psem i 
reagował na moje prośby i rozkazy. 
Chciałbym, by mnie budził każdego 
ranka.  
Myślę, że taka pobudka byłaby milsza 
i skuteczniejsza niż budzik. 
  
        Pies wniósłby wiele radości              
w życie mojej rodziny.  
Zabawy z psem cieszą wszystkich 
domowników. Wiem coś o tym, 
ponieważ co pewien czas opiekuję 
się psem znajomych. Zawsze z 

niecierpliwością czekam na jego 
kolejną wizytę. 
  

Posiadanie zwierzęcia to nie 
tylko same przyjemności, ale również 
wiele obowiązków. Trzeba troszczyć 
się o jego jedzenie, dbać o zdrowie i 
mimo najbrzydszej pogody wychodzić 
z nim systematycznie na spacer. 

  
Niestety na razie nie mogę 

mieć w domu zwierzęcia z sierścią, 
bo mój brat jest alergikiem. Ale 
kiedyś... 

 
Marcin Różański 

 

 
 
 

Tłusty czwartek 
 

W „tłusty czwartek” mama upiekła 
pączki. Każdy z nich był z innym 
nadzieniem. Kilka było z dżemem, 
kilka z lukrem, a dla jednego pączka 
zabrakło wypełnienia. I ten pączek, 
któremu zabrakło nadzienia był 
smutny i poszedł w świat poszukać 
pasującego do niego nadzienia. Po 
paru tygodniach wędrówki zauważył 
sklep z paczkami, więc wybrał się do 
niego. Na ladzie leżały różne rodzaje 
pączków. Zauważył, że nie tylko on 
jest bez nadzienia, więc szukał po 
całym sklepie, ale go nie znalazł. Po 
drodze zobaczył piekarnię, postanowił 
wejść do środka. Tam poznał inne 
wypieki niż on min. chleby, bułki, 
faworki i drożdżówki. Zapytał się bułki 
czy może tam znaleźć nadzienie 
wyróżniające się i pasujące do niego. 
Bulka odpowiedzią łamu: 
- Ależ oczywiście. Jak pójdziesz 
prosto, skręcisz w lewo a tam 
zobaczysz wytwornie nadzienia do 
Paczków. 
Nasz paczek szukał długo, aż znalazł 
w końcu. Były tam różne nadzienia, 
ale zainteresowało go to jedno 
nadzienie, wiec poszedł, posmakował 
i uznał, ze odtąd będzie pączkiem z 
nadzieniem truskawkowym. Żył więc 
krótko, gdyż został bardzo szybko 

zjedzony. Był za smaczny, żeby długo 
leżeć na półce w sklepie. 
 

Paulina Wojciechowska 
 

 
 

 

 

 
 

Serce Kujaw 
 

gdzieś… 
jeszcze nie wiem gdzie 
zaraz się dowiem… 
 
patrzę wokół siebie 
bije… 
patrzy… 
serce Kujaw 
 
zaraz się dowiem 
 
może… 
zapytam Wisły 
 
stoję nad brzegiem 
widzę… 
niewielką tamę 
otoczona  
grzywą fal 
rozglądam się wokoło 
czuję się samotny 
patrzę za siebie 
tam… 
dwie wieże 
gotyckie 
dostojne 
dodają mi nadziei 
 
chmury… 
za nimi kryje się 
ołtarz 
 
środek mojego serca 

 
uczniowie kl. VI c 
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Co u nas 
słychać? 

ZIMOWE WSPOMNIENIA 

Pada śnieżek, śnieżek prószy 
dzieciom zmarzły nogi, uszy. 
Lecz i tak wesoło grają 
i śnieżkami się rzucają. 
Wyciągają sanki, narty 
i na górce robią żarty. 
Ulepiły już bałwanka 
co kapelusz ma z… garnka, 
guziki i oczy z węgielka, 
a nos z marchewki. 
Bałwan na nich wesoło zerka. 
Aż tu nagle się ściemniło, 
nieprzyjemnie się zrobiło. 
Śnieżną łezkę aż popuścił, 
ale w końcu po minucie 
wróbel, sowa i sikorka 
przyleciały do bałwanka  
i nuciły mu z przytupem. 
Zabawa całą nockę trwała 
bałwanowi radość dała. 
Nadszedł ranek 
dzieci nie chcą w domu siedzieć 
tylko do bałwanka lecieć. 
Gdy przybiegły, to ujrzały 
bałwanka z uśmiechem rumianym. 
Obdarowały go szczotką i szalikiem, 
aby lepiej mu się stało. 
On szczęśliwy i radosny 
został z nimi aż do wiosny. 
 

Julia Graczyk 
 

 
 
Zima 
 
Zima jest tuż, tuż 
Wszystkie ptaki odleciały już. 
Świat pokrywa biały puch, 
Na podwórku duży ruch. 
 
Ciepłą kurtkę włóż, 
Czapkę, szalik, rękawiczki, 
Pozapinaj wszystkie guziczki. 
Do zabawy szybko rusz. 
 
Pojedziemy saneczkami, 
Pozrywamy sople z dachu, 
Porzucamy się śnieżkami, 
Będzie dużo śmiechu. 

 
Szymon Litke 

ZIMA 

Zima tuż, tuż 
Ciepłą kurtkę włóż 

Załóż czapkę, rękawiczki 
Niech nie marzną Ci policzki 

 
My się zimy nie boimy 

Zabaw zimowych nie przegapimy! 
Śnieżek biały jak puch prószy 

Otulając Ziemię całą 
 

Dzieci się tym rozbawiły 
I bałwanka ulepiły 

Bałwan stoi więc na straży 
mróz siarczysty mu się marzy 

 
Damian Drożdżewski 

 

 

 
 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE 
SAMOOBRONY PRZED PSAMI 

 „Zapobiegajcie tragediom, 

nie będziecie opłakiwać ofiar” 

 

Pod takim hasłem 23 lutego odbyło 

się w naszej szkole szkolenie w 

zakresie samoobrony przed psami. 

 

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki 

sposób zachowywać się w obliczu 

spotkania z agresywnym psem. 

Treserzy pokazali dzieciom, jak 

ochronić się przed atakiem 

zwierzęcia. 

 

Miłym akcentem spotkania był pokaz 

umiejętności czworonożnego gościa. 

Uczniowie zobaczyli elementy 

tresury.  

 

Szkolenie i pokaz przeprowadzili pani 

A. Ostrowska – hodowca i pan M. 

Różański – przewodnik psa. 

Uczniowie zostali poinformowani jak 

należy zachowywać się w przypadku 

ataku psa:  

- żeby obronić się przed psem można 

wykorzystać przedmioty znajdujące 

się pod ręką: bluza, kurtka, torba, 

- gdy zbliża się pies – muszę zasłonić 

się przedmiotem trzymając go przed 

sobą, pozwalam psu złapać ten 

przedmiot i zainteresować się nim, 

rozglądam się szukając miejsca do 

schronienia lub osoby, która może mi 

pomóc, 

- nie uciekam jeśli nie mam 

schronienia – mogę przyjąć pozycję 

„żółwika” w której nie można krzyczeć 

i wykonywać gwałtownych ruchów, 

aby nie prowokować psa do ataku, 

- pozycja obronna gdy nie mamy nic 

pod ręką – z palców robimy pięści, 

przykładamy do brody, łączymy 

ramiona, przyciskamy do klatki 

piersiowej patrzymy w dół - nie w 

oczy, następna pozycja to „żółwik”, 

- zostaje jeszcze pozycja, która 

przyjęta w odpowiednim momencie 

poddaje nas w oczach psa- gdy 

odczytamy sygnały do ataku musimy 

przyjąć pozycję baczność bokiem do 

psa, opuścić głowę i ręce trzymać 

przy ciele. 

 
 

 

 

 



 7 WYKRZYKNIK !   

Program „Postaw na Rodzinę 

Jesteśmy szkoła, która zawsze 
wspomaga wychowawczą rolę 
rodziny i podejmujemy różnorodne 
formy współpracy z rodzicami. Stąd 
włączyliśmy się do programu „Postaw 
na rodzinę”.  

W styczniu zainicjowaliśmy cykl 
„Spotkanie trzech pokoleń”, w ramach 
którego zorganizowany został 
program z okazji święta babć i 
dziadków. Obejrzeli go dziadkowie 
oraz babcie uczniów z klas III (19 
stycznia 2011 r.) oraz rodzice 
uczniów z klas III, IV i V (27 stycznia 
2011 r.). Kolejne spotkanie- warsztaty 
plastyczne - zaplanowane zostało na 
marzec.  
Poza tym, poszukując nowych 
rozwiązań i pragnąc pomóc rodzicom 
poszerzyć ich wiedzę odnośnie 
wychowania dziecka pięcio i sześciu-
letniego, zorganizowane zostało                 
w dniu 26 stycznia (we współpracy 
Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną) spotkanie dla rodziców dzieci 
z oddziałów zerowych na temat 
gotowości szkolnej.  

 

 

Co będzie u nas w najbliższym 
czasie: 

- dwa międzyszkolne konkursy 
ekologiczne dla uczniów 

włocławskich szkół, 

- zielone szkoły, 

- kiermasz z okazji Dnia Dziecka 

i wiele innych atrakcji 

 

 

 

Rodzice!  

Możecie pomóc szkole swojego 
dziecka przekazując swój 1% podatku 

na Stowarzyszenie "Przyjazna 
szkoła" wskazując w PIT w rubryce 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
nazwę Szkoły i jej identyfikacyjny 

numer partnera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Podemska   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sekcja redakcyjna:  

uczniowie klasy VI c i V b 
 
opiekun: 
Beata Katarzyna Nowakowska 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


