SMOCZE
PISEMKO
Gazetka uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 64
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Czerwiec 2015

DRODZY CZYTELNICY!
Z nutką żalu witamy Was w ostatnim numerze
„Smoczego Pisemka” w roku szkolnym 2014/2015.
Miło nam będzie, jeśli nasza gazetka
dostarczy Wam ciekawej lektury,
a zagadki i krzyżówki rozruszają Wasze główki.


„Gdy wakacje się zbliżają,
Buzie nam się uśmiechają.
Mnóstwo przygód na nas czeka,
Wspomnień będzie pełna TEKA”
Konrad Maj kl. I



RUSZ
GŁÓWKĄ!

Oliwia Cora kl. I
WIOSNA! WIOSNA!
MÓWI MAŁY ZAJĄCZEK,
PATRZCIE, PATRZCIE
SIEDZI PTAK NA JABŁONCE
Basia Dębska kl. I (krzyżówka i diagram)
Oliwa Cora kl. I
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CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
CO SIĘ ODBYŁO?
W kwietniu oglądaliśmy apel z okazji „Dnia Ziemi” przygotowany przez klasy II b i
III c.
Uczestniczyliśmy również w uroczystym apelu poświęconym rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja przygotowanym przez klasę V a.
17 maja 2015 r. dzieci z klas III a, III b, III c przyjęły po raz pierwszy Komunię
Świętą. Dzień wcześniej przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i
Pojednania. Piękną uroczystość przeżyły w kościele, który znajduje się obok naszej
szkoły pw. Najświętszego Imienia Maryi. 27 maja pojechały na pielgrzymkę do
Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej oraz
Wadowic, gdzie urodził się papież- Polak św. Jan Paweł II.
---Ks. Jan Twardowski powiedział:
JEDEN DLA WSZYSTKICH
„Jak zrozumieć, że tylko jeden jest Pan Jezus,
a tyle Komunii Świętych w kielichu...
kiedy mówimy o tym cudzie, uczymy się tego,
żeby każdy z nas, starał się być dla wszystkich…”
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KRZYŻÓWKA

Podpowiedź: W haśle nr 2 rozwiązaniem jest liczba mnoga od słowa
przedstawionego na rysunku odpowiadająca na pytanie: Kogo? Czego?
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Emilka Bodziony kl.
I

Ciekawostka !
W dniu, kiedy się kończy wiosna, a zaczyna lato
(21 czerwca), dzień jest najdłuższy, a noc jest
najkrótsza. Słonko zachodzi wtedy na bardzo krótko.
Cała przyroda się rozwija w promieniach
słonecznych. Niedługo jednak dnia zacznie
powolutku ubywać.
Na zakończenie mamy dla Was Bardzo ważną
wiadomość!
JUŻ WKRÓTCE WAKACJE!!!
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