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WITAMY NASZYCH DROGICH CZYTELNIKÓW!
Wiosenne słonko coraz mocniej przygrzewa, zachęcając Was do spacerów i zabaw
na świeżym powietrzu. My jednak proponujemy lekturę naszej gazetki „Smocze
Pisemko”. Zachęcamy do przeczytania wiosennych opowiadao Waszych kolegów
i koleżanek z kl. III a oraz jak zawsze do ruszenia główką w czasie rozwiązywania
naszych krzyżówek.


Otworzyłam okno rano:
Zobacz jak dziś pięknie, mamo!
Słońce świeci, ptaki śpiewają,
Wszystkie kwiaty rozkwitają.
Każda buzia jest radosna.
Wreszcie przyszła do nas………….!



Basia Dębska, kl. III

RUSZ GŁÓWKĄ!
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Wtedy gdy jest ciepło, ale nie jest to lato.
Kolorowe jajka na Wielkanoc
Miesiąc, gdzie jest Wielkanoc
Świąteczny Poniedziałek…?
Pierwsze kwiatki, które wybijają się na wiosnę
Ma długie uszy i kica
Rano uroczyste na Święta
Niesie się w nim święconkę
Coś co świeci i grzeje

Julia Hazik kl. III

Jakub Mycek kl. III

Wiosenna wycieczka - Basia Dębska klasa III a

Przyszła wiosna. Był pogodny i ciepły dzieo. Dzieci z klasy III a wybrały się na wycieczkę do
lasu. Marta i Zuzia zobaczyły na wysokim drzewie dwie wiewiórki. Nagle chłopcy usłyszeli
hałas dochodzący z oddali. Krzyś i Radek pobiegli w stronę zagajnika, skąd dochodził hałas.
Coś szurało, łamało gałązki i było coraz bliżej. Dzieci zastygły w bezruchu. Nagle……. z kępy
krzaków na polankę wybiegły dwa zające. Nie zauważyły dzieci. Zajączki biegały i skakały
dookoła siebie. Wyglądało to tak, jakby bawiły się w berka. Było to zabawne. Nagle Tomek
kichnął, a zajączki uciekły do lasu. W drodze powrotnej dzieci rozmawiały tylko o
zajączkach.
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CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
CO SIĘ ODBYŁO?
Nasza szkoła włączyła się w projekt UNICEF „ Wszystkie kolory świata”. Uczniowie z
pomocą swoich bliskich, stworzyli oryginalne , niepowtarzalne lalki z różnych
kontynentów. Zorganizowana została wystawa i sprzedaż lalek. Zebrane fundusze
zostały przeznaczone na szczytny cel, jakim było wsparcie zakupu szczepionek dla dzieci
z Angoli.
W lutym gościliśmy przedszkolaków z okazji Dnia Otwartego w naszej szkole. Dzieci
oglądały przedstawienie pt. „ Spotkanie ze smokiem Teodorem”, jak również zwiedzały
szkołę. Na zakooczenie czekała na naszych gości sala gimnastyczna,która została
zamieniona na plac zabaw ruchowych.
W marcu odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku uczniowie, wyjątkowo nauki
rekolekcyjne wysłuchali w szkole. Zaproszeni goście w atrakcyjny sposób przekazali nam
najważniejsze prawdy naszej wiary.
CO NAS CZEKA?
Czekają na nas coraz cieplejsze dni wraz z nadejściem Pani Wiosny.
Również przed nami piękne wiosenne Święta Wielkiej Nocy.
●

Niech te Święta
nadziei, wiary oraz
stole . Niech
przyniesie
Smoczego

●

●

będą dla Was drodzy czytelnicy pełne
radosnych spotkao przy wielkanocnym
się w Dyngus woda na Was leje, a zając
radośd i nadzieję życzy Redakcja
Pisemka.

Wiosenna przygoda - Jakub Baran kl. III a

Przyszła wiosna. Był pogodny i ciepły dzieo. Dzieci z klasy III a
wybrały się na wycieczkę do lasu. Marta i Zuzia zobaczyły na
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wysokim drzewie dwie wiewiórki. Nagle chłopcy usłyszeli hałas
dochodzący z oddali. Krzyś i Radek pobiegli w stronę zagajnika, skąd
dochodził hałas. Odgłosy trochę ich przeraziły. Raz przypominały
wycie wilka, to znowu krzyk dziecka.
- Co to może byd? – wyszeptał przerażony Radek
- Może to wilk albo niedźwiedź obudził się z zimowego snu – odparł
wystraszony Krzyś.
Hałas nagle umilkł. Chłopcy ruszyli w stronę kępy brzózek , które
wypuściły świeże listki. Las wiosną był przepiękny. Runo leśne
nabrało żywych kolorów. Wśród soczystej zieleni młodej trawy,
można było zobaczyd wiosenne kwiaty: białe i żółte zawilce, niebieskie
przylaszczki, fioletowe pierwiosnki i fiołki. Wzdłuż strumyka rosły lubiące
wilgod, żółte kaczeoce. Śpiewająco witały wiosnę ptaki. Chłopcy rozpoznali
kukanie kukułki, gwizdanie wilgi, śpiew skowronka i odgłos dzięcioła.
Nagle znów usłyszeli ten hałas, tym razem bardzo blisko. Wtem pod nogami
ujrzeli niewielkiego kundelka, uwięzionego w metalowych wnykach, zastawionych
przez kłusowników . Piesek był ranny i wycieoczony.
- Nie martw się piesku, zaraz ci pomożemy – powiedział łagodnie Krzyś.
- Musisz jeszcze chwilę wytrzymad! – dodał Radek.
Przyjaciele co sił w nogach pobiegli szukad Pani.
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Akcja ratunkowa zakooczyła się sukcesem. Pani sprowadziła mieszkającego nieopodal
leśniczego, który uwolnił biednego pieska. Okazało się, że to Reksio z pobliskiego
gospodarstwa. Szukano go już od dwóch dni. Leśniczy podziękował chłopcom i obiecał,
że złapie tych kłusowników, którzy zastawili sidła. Najbardziej wdzięczny był Reksio.
Polizał Krzysia po policzku, a Radka pożegnał merdaniem ogona. To była wspaniała wycieczka.

