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Wiosna, ach to ty?
Wiosno, czy to ty?
Już czuję twoje ciepło,

Wiosna
Czas się zatrzymał.
W kroplach deszczu rosną
kwiaty.

Jest mi tak przyjemnie…
Chciałabym zatrzymad cię
Dla siebie…
Agnieszka Trochelepsza (2003)

Ujrzałem moją mamę,
Która tańczy w deszczu.
Dlaczego tańczysz? – pytam.
Wiosna, wiosna przyszła!

Cóż to oznacza?
Zaśmiała się.

kto tam?
zapukała do mych drzwi wiosna
mała malutka wiosenka
w fartuszku w kwiatki

z flecikiem zawieszonym na szyi

Wszystko zielenieje,
Kwiaty kwitną,
Drzewa szumią…
Szepnęła mi do uszu:
Wiosna przyszła.
Wiosna przyszła! – krzyknąłem
Miłosz Zabłocki (2012)

z wianuszkiem we włosach
zaprosiła mnie do wspólnej zabawy w berka
gdy zrobiło się późno
wiosno nie odchodź – prosiłam
zostanę na długo
nie martw się …
Aleksandra Chełmińska (2003)

Wiosna… Już?
Wiosna… Już …?
Pąki siadają na gałązkach
Drzew małych i dużych,
Grubych i cienkich,
Listki zielenieją – tak, to wiosna!
Kwiaty kwitną dokoła – tak, to wiosna!
Rafał Dobrucki (2003)
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Święta wielkanocne już za nami… zapominamy już o przepysznych
smakach, babach lukrowanych, jajach malowanych…
Również majówki wolny czas przeminął… Mamy nadzieję, że
odpoczęliście aktywnie? ☺

Wyniki konkursu o przysłowiach:
I miejsce kl. III B
II miejsce kl. III F
III miejsce kl. III A
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Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundował
pan dyrektor Adam Szymczak

☺
Wszystkim uczestnikom ciepło
dziękujemy za udział w konkursie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału w przyszłym roku!

Z okazji dnia patrona odbył się także szkolny konkurs ortograficzny
„O pióro H. Sienkiewicza”. Wyniki podajemy w trzech kategoriach
wiekowych:
KLASY IV
I miejsce Julia Frost 4c
Milena Kołodziejska 4d
II miejsce Paula Kołtko 4d
Maks Kossakowski 4d
III miejsce Martyna Kosowicz 4c
Wyróżnienia – Julia Stróżniak 4c
Aleksandra Woźna 4a

KLASY V

KLASY VI

I miejsce Wojciech Łotysz 5b
Martyna Wałach 5a
II miejsce Kinga Kaniak 5b
II miejsce Sabina Żylicz 5b
Jadwiga Krzyżanowska 5a
Wyróżnienia – Weronika Ryś 5a
Paulina Sokołowska 5d
Wiktoria Strzelecka 5b

I miejsce Marek Chudzik 6d
II miejsce Natalia Pawełczuk 6d
Agnieszka Wilkowska 6b
Dominika Jarzyna 6a
III miejsce Barbara Chrześcijaoska 6e
Oskar Jarzyna 6a
Klaudia Daszczyk 6c
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Kącik przyrodniczy
Wiosenne i letnie hity
leszczyny – jest to roślina, która zakwita najwcześniej w
lasach. Kwitnie niezwykle wdzięcznie,
ponieważ na leszczynie pojawiają się bazie
i drobne pączki z czerwonymi nitkami, które
są tak zwanymi leszczynowymi kwiatkami.
2. krokusy- to kolorowe kwiaty (białe, żółte,

także

fioletowe) zwane również szafranami.

3. przebiśniegi- kwiaty te mają białe dzwoneczki i
kwitną jako pierwsze.
4. przylaszczki to kwiaty rosnące w lasach i budzące
się do życia wraz z nadchodzącą wiosną.
7. sasanki to kwiaty, które występują tylko wiosną- od
początku marca, a więc pojawiają się jeszcze przed jej
faktycznym rozpoczęciem i mogą kwitnąć właściwie do maja.
8. forsycje to krzewy będące symbolem wiosny, ponieważ na tą porę
roku przypada ich kwitnienie, a dodatkowo mają kwiaty w pięknym
żółtym odcieniu.
9. skowronki to bez wątpienia ptaki, które są symbolem wiosny- nie
dość, że przylatują niezwykle wcześnie (są prawie jako pierwsze w
Polsce) to dodatkowo pięknym śpiewem budzą do życia przyrodę.
jednym z symboli wiosny.

6. pierwiosnki nazywane są także kluczykami i jak sama nazwa wskazuje są

5. zawilce kwitną w lasach od marca aż do kwietnia.

1.

10. jaskółki przylatują już gdy wiosna zadomowia się w Polsce na
dobre, czyli około połowy kwietnia.
11. bociany to

symbol wiosny, która jest już w

rozkwicie. Ten ptak symbolizuje także dostatek.
12. szpaki pojawiają się bardzo wcześnie, ponieważ
przylatują jeszcze jak jest zupełnie zimno.
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Lato – jedna z czterech podstawowych
pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się
najwyższymi temperaturami powietrza w skali
roku. W świecie roślin jest to okres
dojrzewania nasion i owoców, a w świecie
zwierząt jest to okres wydawania na świat
nowego pokolenia i przygotowania go do
samodzielnego życia.

W świecie zwierząt, niektóre gatunki
wychowują podrośnięte potomstwo, inne
jeszcze się rozmnażają. We wszystkich
środowiskach jest duża obfitość pokarmów.
Cierpliwe lato
W słonecznikach
gra wciąż jeszcze
pszczela muzyka
niżej liczne biedronki
wdzięcznie narzekają
zaś samym dołem
łąkę ujeżdżają
koniki polne
Tu kwiat dyni
jakimś cudem
w owoc przechodzi

Tu lato cierpliwie
na jesień się godzi
( Adam Ziemianin)

Trwa kwitnienie roślin, a już pojawiają się nasiona i
owoce. Pojawiają się pierwsze letnie owoce, np.
poziomki, czereśnie, wiśnie. Późniejszą porą dojrzewają
maliny, gruszki, jabłka - pojawienie się jabłek
symbolizuje już ostatni okres lata i zbliżającą się

jesień.

Brzechwa Jan

Przyjście lata
I cóż powiecie na to
Że już się zbliża lato?
Kret skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewnie furą.
Jeż się najeżył srodze:
- Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: - Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze.
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam je w tramwaju.
- Nieprawda! Lato zwykle
Przyjeżdża motocyklem!
- A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? Cóż pan plecie?
- Oświadczyd mogę krótko,
Przypłynie własną łódką.
A lato przyszło pieszo Już łąki nim się cieszą
I stoją całe w kwiatach
I cóż powiecie na to,
Na powitanie lata.
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nasza twórczość
Mój dzień.
Mam na imię Dominika. Jestem
uczennicą klasy szóstej a , Szkoły Podstawowej
nr 1 w Zielonej Górze. Chciałabym opisać jeden
dzień z mojego życia.
Dzień zaczynam o szóstej rano, ale
oczywiście po wyłączeniu budzika, znowu idę
spać. Następnie po śniadaniu maszeruję
z moim bratem do szkoły. Mimo, iż mieszkam
w okolicy szkolnego budynku, zwykle przychodzę
na miejsce tuż przed dzwonkiem. Po około dwóch
lekcjach jem śniadanie, które wcześniej
przygotowała moja mama. Zwykle mam
siedem lekcji , więc po 14.45 idę do domu mojej

TATO, MAMO, JA TEŻ BĘDĘ
DOROSŁY
Położyłem się na kanapie i
zamknąłem oczy. Pomyślałem
wtedy kim będę kiedy dorosnę?
Chciałbym zostać lekarzem i

leczyć ludzi. Pracowałbym w
szpitalu . Odwiedzałoby mnie
dużo pacjentów. Byliby to
ludzie bogaci i biedni.
Badałbym ich i wypisywał
recepty. Jeśli byłaby taka
potrzeba, to operowałbym.
Chciałbym widzieć ich
szczęście po wyleczeniu .
Jeździłbym

samochodem marki

babci i dziadka. Po średnio smacznym obiedzie,

Porsche. Miałbym duży i ładny

sprzątam po sobie i zaczynam robić lekcje.

dom w Zielonej Górze. W

Czasami babcia pomaga mi w jakimś
zadaniu, ale z reguły robię wszystko sama.
Gdy już wszystko mam odrobione, idę do mojego
domu. Nie mogę za długo w nim odpocząć, bo

ogródku rosłyby warzywa i
kwiaty. Założyłbym klinikę
dla ludzi uzależnionych od
alkoholu, gdyż to jeden z
groźniejszych nałogów. Jest

albo mam zajęcia dodatkowe z języka

bardzo dużo osób, które mają

angielskiego, albo muszę iść do szkoły na

problemy z tym nałogiem.

cotygodniowy turniej szachowy. Kiedy już
wrócę do domu, jestem wyczerpana, ale po
zjedzeniu kolacji jeszcze przez przynajmniej
godzinę oglądam telewizję. Gdy chodzę spać jest
po 23.00. Pomijając fakt, że czasami śnią mi
się koszmary, to zwykle się wysypiam.
Tak mniej więcej wygląda mój dzień.

Jeśli jest alkoholik w
rodzinie, to cierpi cała
rodzina, a najbardziej
dzieci. Często nie mogą się
uczyć, bo w domu jest hałas.
Nagle otwieram oczy, a mama
mówi do mnie- Synku czy
odrobiłeś już lekcje?
Tato! Mamo! Ja tez będę

dorosły!

Dominika Jarzyna (6A)

Tomasz Frankowski

(1998)

absolwent SP1 w Zielonej
Górze
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Dzieo był wspaniały,

Wakacyjny , doskonały,
Pachniało złote zboże,
Wonią zachwycały kwiaty i morze.
Dzieo cały, tak doskonały,
Bardzo słoneczny, niezwykle bezpieczny,
Wieś urocza, zachwycająca,
W pamięd głęboko zapadająca.
I łąki i plaże,
O niczym innym nie marzę.
Aleksandra Sobków 6a

Urodziny!
Mam na imię Julia . Chodzę do klasy szóstej.
1 marca tego roku, był moim najwspanialszym dniem… Jak co dzień wstałam rano,
umyłam się, ubrałam a na śniadanie zjadłam ulubione naleśniki… O 7.30 wyszłam
do szkoły… Miałam siedem lekcji i zmęczona, o godzinie 15.00, wróciłam do domu.
Tam czekała na mnie niespodzianka… Moja rodzina i przyjaciele urządzili mi
niezapomniane urodziny – ogromny, wspaniały tort i moc prezentów… Dostałam
między innymi rower i telefon !
To był wspaniały dzień. Dziękuję Wam za to !
Julia Trubiłowicz 6 A
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czytelnicy polecają . . .
Baśniobór

-

to świetna powieść napisana
przez Amerykanina –
Brandona Mulla.

Opowiada ona o rodzeństwu , Kendrze i Secie, które
przez przypadek trafia do magicznego lasu, gdzie
przeżywa fantastyczne przygody. Książka podobała
spodobała mi się ze wzglądu na prosty i łatwy
język, którym została napisana oraz wartka akcję.
Mam nadzieję, że Wam również się spodoba.
Kalina Gawrysiak kl. 5d.

Tę samą książkę opisuje i poleca Marek Nowakowski z klasy 3 b

Baśniobór składa się z pięciu tomów. Rodzeństwo Kendra i Seth mieli spędzić wakacje u
dziadków. Dziadek miał duży, stary dom. Dzieci miały do zabawy jeden pokój na strychu.
Dziadkowie wydawali się bardzo surowi ustalając różne reguły pobytu dzieci w ich domu.
Dziadek wymyślał zagadki, żeby im się nie nudziło. Seth nie był nimi zainteresowany,
natomiast Kendra w ciągu kilku dni rozwiązała zagadki. Rozwiązaniem było słowo
„wypij mleko”. Rodzeństwo zauważyło, że codziennie pomocnik dziadka niósł mleko na
skraj lasu. Gdy dzieci wypiły mleko zauważyły magiczne istoty. Zamiast motyli
widziały wróżki. Kendra i Seth dowiedzieli się, że ich dziadek jest opiekunem magicznego
lasu zwanego Baśnioborem. W Baśnioborze żyły dobre i złe istoty. Rodzeństwo miało tam

dużo ciekawych i niebezpiecznych przygód. Serdecznie polecam! Warto ją przeczytać!
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„Koszmarny Karolek i sekrety szkieletów”

„ Nie bądź koszmarny, Karolku!”

to książka wypchana FAKTAMI !

Książka opisuje narodziny Karolka i

1. Czy wiesz, że produkujesz
litr śliny dziennie?

Damianka. Karolek od narodzin dużo
krzyczał – rano, wieczorem i w nocy…
Wszystko brudził swoim jedzeniem…

2. Rzymianie myli zęby moczem

Damianek natomiast był przeciwieństwem

3. Kiedy umierasz, skóra się

Karolka – był spokojny i grzeczny…

kurczy – co powoduje, że

Karolek chciał się pozbyć brata ( chciał go

włosy i paznokcie sprawiają

wysłać pocztą do szpitala lub wysłać gdzieś

wrażenie, jakby nadal

daleko latawcem). Koszmarny bohater

rosły.
4. Sowy nie mogą poruszać
oczami tak, jak my.
5. Niektórzy nigdy nie

namawiał swojego idealnego brata do
robienia rzeczy złych! – namówił go do
malowania po ścianie, do wykopania dołu w
ogrodzie, na nowej grządce mamy…
Rodzice za każdym razem mówili : - Nie

obcinają paznokci. Znano

bądź koszmarny Karolku!

przypadki, że paznokcie

Jednak, gdy na spacerze, obcy pies

urosły do 90 cm!!!
6. Jeśli obgryzasz paznokcie –
strzeż się! Pod paznokciem

zaatakował Damianka, Karol krzyknął

najgłośniej, jak tylko umiał! I tak wystraszył
psa. Kiedy Damianek opowiedział o całym
zdarzeniu mamie, ta pocałowała Karolka,

znajduje się więcej

przytuliła i powiedziała, że jest prawdziwym

bakterii niż pod deską

bohaterem!

sedesową!

PRZECZYTAJCIE SAMI O
PRZYGODACH KOSZMARNEGO

POLECAM !!!

KAROLKA! TO LEKTURA DLA CAŁEJ

Marek Nowakowski kl. 3b

RODZINY!

☺ Marek Nowakowski kl. 3b

O Przygodach Koszmarnego Karolka
napisała Francesca Simon
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Książka opowiada o 13-letniej Neli. Nela mieszka z mamą i

ojczymem. Chodzi do szkoły, w której trzy wredne koleżanki się na
nią uwzięły. Tak bardzo jej dokuczały, że Nela musiała zmienid
szkołę. W nowej szkole dziewczynka nie miała koleżanek, nie było
nikogo z kim mogła porozmawiad i czuła się samotna. Pewnego dnia
Nela pomogła bardzo sympatycznej, starszej Pani, z którą z czasem
się zaprzyjaźniła. Pani Lila miała spiżarnię, w której trzymała
„zaczarowane dżemy” . Jeśli chcecie się dowiedzied jak działały
musicie przeczytad tę książkę koniecznie

☺

Weronika Szczyglewska kl. 3b

„Kawa dla kota” jest kontynuacją „M jak dżem”. W tej części
Nela jest już starszą siostrą. Okazuje się, że to nie jest łatwa
rola. Pysia, czyli młodsza siostra bez przerwy płakała. Cała
rodzina była zmęczona już jej płaczem; Nela była zła
dodatkowo o to, że Pysia zabiera jej mamę. Gdy pojawiła się
okazja – Nela wyjeżdża z ciotką nad morze.

Na wakacjach dziewczyna poznaje Tesię i Kota,
zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Konstanty. Przyjaźń
przeradza się w pierwszą miłość. Przeczytajcie koniecznie!

Weronika Szczyglewska kl. 3 b

♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Przygody Koziołka Matołka może czytać każdy, kto lubi książki z
humorem.
Słynny już Koziołek wyrusza na ochotnika by szukać Pacanowa.
Podobno mieszka tam kowal, który podkuwa kozy. Koziołek nie wie,
gdzie jest to miasteczko, dlatego też jego podróż trwa bardzo długo, a on
sam pyta o drogę różne zwierzęta i ludzi. Naiwny Koziołek popada co
chwilę w tarapaty – niektórzy chcą go schwytać by zjeść, inni mu
pomagają. Nasz bohater wędrował po całym świecie i miał wiele
przygód…. Pacanowa jednak nie znalazł.

Julia Lewandowska kl. 3 b
„Przygody Koziołka Matołka” K. Makuszyński
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