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W i o s e n n e  Z d b d w y
Przyszedł marzec, piękny marzec,
który \N\osx\ą w&vc\ 'n ,

Z okazji DNIA WIOSNY uczniowie szkoły podstawowej 
prezentowali swoje umiejętności w występach 

________ artystycznych - Mini Playback Show_______



WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT
... pachnie powietrze.

... robi sie kolorowo. 
'ierwszy skowronek nad głową 
strzela śpiewem w niebo: 

WIOSNA !

Wiosenne oznaki w pracach plastycznych dzieci



Ważne daty, uroczystości szkolne

BOLESŁAW CHROBRY 
W nurtach Elby i Sali, wśród dnieprowych wód fali 

Kto to slupy żelazne tam bije ?
I z za Karpat wyżyny po Bałtyku głębiny 

Czyje godła i znaki lśnią czyje ?
To Bolesław, mąż chrobry, ludów swoich pan dobry, 

Ale straszny na zdrajcę i wrogi.
Złączył braci Lechitów i jak orzeł z błękitów, 

Precz daleko rozpuścił swe drogi.
Za trud ciężki, znój krwawy, kupił bratnie Morawy, 

Wydarł Niemcom Luzatów dziediny;
Potem na Ruś daleką, gdzie gród stary nad rzeką, 

Poszedł zbierać rycerskie wawrzyny.
Lecz choć w murach Kijowa tyle skarbów się chowa, 

Drogie szaty i droższe klejnoty,
On nic nie wziął tym razem, tylko miecza żelazem, 

Jak pan, wyciął po bramie ich Złotej.
A gdy z wrogów pogromu wrócił wreszcie do domu 

I do pochwy miecz schował zszczerbiony,
W nowe Gniezna świątyni biskup królem go czyni, 

Czoło wieńcząc mu zlotem korony.
Lata jeszcze żył potem, już nie miecza łoskotem, 

Lecz mądrością swą głośny po świecie;
A gdy wreszcie legł w grobie, naród chodził w żałobie, 

Niby smutne po ojcu swym dziecię.
Maria Dnicka

Konkurs Plastyczny

Uroczystość z okazji 
Święta Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Wystawa szkolna 
prac uczniów 
poświęcona 

\ ielkienm Polakowi
r

Świętemu Janowi 
Pawłowi II



Dzień TATY jest w czerwcu (23 VI) 
\  to wie każdy z nas. -

Niech w domu radosnym 
będzie świętem.

’’Niech JAT î od rana 
pogodną ma twarz. 

Zanućmy dla niego piosenkę... ”

Drodzy Rodzice
Życzymy Wam serdecznie

byście żyli nam sto lat,

by słońce Wam świeciło,

byście kwitli ja k  kwiat.

Jak najdłużej bądźcie nam  wzorem, 
przew odnikam i w drodze świata, 
byśm y m ogli iść Waszym torem  
od  dzieciństwa w p óźn e  lata.

26 V 2014 r. w świetlicy szkolnej 
odbył się konkurs recytatorski 

pod hasłem :
5 5

55

przygotowany przez 
mgr Jolantę Bukowską



KONKURSY I SUKCESY NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW
Konkurs

Oliwia Dalecka 
wiersze:
- ”Na imieninach”
- “Krajobraz z krową”

Świerszczykowe Wiersze 
organizowany
w MDK 
Radomsko

Hannah Lesien 
recytowała wiersz: ’’Murzynek Bambo 
i śpiewała piosenkę ’’Kolorowe Kredki’

Amelia Piosik 
wiersze:
- ’’Kwoka”
- ’Mucha”

Amelia Piosik

Weronika Marcinkowska Michał Raczyński

&

Konkurs Wiosenne Malowanie pod hasłem 
’’Wiosna w stadninie koni” (Malutkie) 

organizowany przez PR nr 9 w Radomsku. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice 

Oddziału Przedszk^i”**™*̂
----------

Szymańska



Na festyn zapraszała dyrekcja placówki, ^
grono pedagogiczne i uczniowie. Festyn 

odbył się na terenie szkolnym w godzinach 
od 12 do 17. Dla gości przygotowano 

sporo atrakcji: loterię fantową, kawiarenkę, 
kiermasz książek, punkty gastronomiczne. 
Ponadto, w dniu tym, na Rodziców uczniów 

Oddziału Przedszkolnego czekała uroczystość 
z okazji Dnia Matki i Ojca, która odbyła się przed 

rozpoczęciem festynu.

Y N  07.06.2014 r
0Din]prosa o t wart;



Dla dzieci urządzono: zjeżdżalnię, baseny 
(z piłeczkami plastikowymi, z ogromnymi piłkami na wodzie) 

i inne niespodzianki - konkursy: plastyczny pt. ’’Moja rodzina” - 
malowanie farbą plakatową, tworzenie figurek z wąskich 

balonów. Zaplanowano też pokaz sprzętu policyjnego.
Na scenie wystąpił zespół muzyczny z Radomska, a następnie 
uczniowie prezentujący swoje umiejętności w przedstawieniu 

“Czerwony Kapturek”, w Mini Playback Show.
Odbyła się też licytacja przedmiotów od sponsorów, 
oraz losowanie nagród głównych. Pogoda dopisała, 

a więc Festyn 2014 należy do imprez udanych.



’’Witaminy”

Hej chłopaki i dziewczynki ! 
czy wy znacie w itam inki ?

Kto zna A  ? co ona da ?
Oczy, skóra, włosy, kości 
Zdrowe są gdy A  w  nich gości.
Gdzie ją  znajdziesz ? W  pomidorze, 
w  marchwi, mleku też być może.

Chcesz być sprawny, zwinny, szybki. 
Jedz orzeszki, ziarna, rybki.
B to sekret zdrowia, szczęścia 
I do czwartej klasy przejścia.

W itam ina C  to samo zdrowie 
I pomocna w  ran gojeniu.
Jedz ziemniaki, pomidory 
To są w itam iny C  zbiory.

Śledzie, szproty i sardynki 
To są  źródła D witam inki.
Kości, zęby zdrowe masz 
Gdy o ryby w  diecie dbasz.

Kacper Barejka kl III c 
Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi



D o k ą d  n a  w a k a c j e

(frag, wiersza ‘‘Wakacyjne rady”)


