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WALENTYNKI  2021

“Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i
uroku, a Ty stale bądź radosny i promienny
jak dzień wiosny”

Piątek 12 lutego i poniedziałek 15 lutego
upłynął w atmosferze miłości i przyjaźni. Szkoła
mieniła się kolorami czerwieni, awszystko to z
okazji Walentynek. Samorząd Uczniowski
zorganizował Pocztę Walentynkową dla klas
I-III, aby można było przekazać walentynkowe
wyznania ulubionym kolegom i koleżankom.
Uczniowie przygotowali serduszka i kartki
walentynkowe, a następnie opiekunowie
samorządu odpowiednio posegregowali pocztę
i rozdali wszystkim adresatom. Nie zabrakło
również wyrazów sympatii pod adresem
nauczycieli i wychowawców. Pamiętajmy o tym,
że ,,miłe słówka” poprawiają humor i zawsze
wywołują uśmiech na twarzach.

Samorząd Uczniowski



DZIEŃ  KOBIET

W poniedziałek, 8 marca uczniowie naszej
szkoły świętowali Dzień Kobiet.
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego
złożyli wszystkim paniom i dziewczynkom
najserdeczniejsze życzenia. W każdej klasie
chłopcy wybrali najsympatyczniejszą
koleżankę, której wręczono symboliczną
koronę. Dodatkowo Samorząd Uczniowski
przygotował dla każdej dziewczynki w
szkole słodki upominek. Wszystkie klasy
spędzały to święto we własnym gronie.
Chłopcy zadbali o to, aby w tym dniu ich
koleżanki poczuły się wyróżnione. Były
życzenia, upominki i zabawy.

„Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

W domu i w szkole, na wycieczce,

Każdego dnia dobry uczynek –

To jest od chłopców drobny upominek.”

Samorząd Uczniowski

WIELKANOCNY  PROJEKT

W ramach projektu e - Twinnig " W oczekiwaniu
na Wielkanoc " uczniowie z klasy 2b
uczestniczyli w wymianie kartek świątecznych z
życzeniami wielkanocnymi. Serdecznie
dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej nr
205 w Łodzi i młodzieży z Kujawsko -
Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy za
kartki świąteczne z życzeniami.



Niektóre z nich pisane były brajlem. Odczytywanie
takich kartek jest dla nas nowym i ciekawym
doświadczeniem.

Pozdrawiamy Was cieplutko.

Klasa 2b z SP2 w Dębnie.

Tekst i zdjęcia : Justyna Bałko

DYPLOM SUKCESU

Klasa 1a oraz 1b zbliżają się do końca
realizacji programu „Czytam sobie .
Pierwsza klasa”. Dzieci, które przeczytały
już wszystkie książeczki z poziomu
pierwszego i poziomu drugiego otrzymały
dzisiaj, 19 marca, dyplomy sukcesu.
Każdy może o sobie powiedzieć „Czytam
sobie i jest super!”. Inni uczniowie muszą
jeszcze przeczytać pozostałe tytuły
książek. Każdy indywidualnie kontroluje
swój stan przeczytanych książek.
Dzisiejsze dyplomy zmotywowały
wszystkich do wypożyczenia brakujących
książek. Czekamy z niecierpliwością na
pozostałych. Dyplomy dla nich też
czekają. Mamy nadzieję, że rozwinie to
zainteresowania czytelnicze dzieci.

Wychowawcy klas pierwszych:

I. Grzegorczyk, J. Turów



ZACZAROWANY WRÓBEL

W pewnej małej chatce, w środku
wielkiego miasta Dąbie, mieszkał
staruszek, który miał ulubionego wróbelka.
Był to wróbel, który wyróżniał się od
innych tym, że był koloru rudego.
Magiczny ptak miał dar porozumiewania
się z ludźmi. Staruszek nazwał go
Chrupek. Pewnego dnia znalazł wróbelka
na dworze przy drzwiach. Ptaszek miał
wypadek. Lecąc, uderzył mocno w okno i
uszkodził sobie skrzydło. Mężczyzna
chciał mu pomóc i wziął go do domu. Gdy
podnosił wróbla z ziemi, ptak zmienił kolor
na biały. Gdy opatrywał skrzydło, Chrupek
zaczął do niego mówić : Boli mnie
skrzydło. - powiedział wróbelek.
Wystraszony staruszek pobiegł do kuchni
po apteczkę.

Po chwili wrócił.
- Nie bój się, nic Ci nie zrobię - powiedział
i zaczął go opatrywać. Zobaczymy, czy
jest złamane.
- Dobrze - odpowiedział ptak.
Po opatrzeniu rany staruszek zrobił
miejsce dla Chrupka, żeby odpoczął. Po
zastanowieniu się stwierdził, że ptak pod
wpływem strachu zmienia kolor. Po kilku
godzinach ptaszek otrzepał skrzydła i
odleciał, zmieniając kolor na rudy.
Od tamtej pory staruszek i Chrupek zostali
przyjaciółmi,. Codziennie się spotykali i
rozmawiali o przeżyciach ptaszka.

Jan Jarema

PRZEBUDZENIE

Ćwierkanie ptaków mnie obudzi.
Promienie słońca przez okno wpadną.
Już radość widać na twarzach ludzi.
Czy wszyscy tę porę roku odgadną?

Na długi spacer pójdę z rodziną.
Czapkę i szalik w domu zostawię.
Przyroda budzi się z każdą godziną.
Jest cudnie - to istny sen na jawie.

Żegnajcie mrozy, żegnajcie śniegi.
Na rolki i rower przyszedł czas.
Na mojej buźce już widać piegi.
Dzieciaki! Zabawa już wzywa nas!

I choć pandemii czas to niemiły
Nic nie odbierze wiośnie uroku.
Kwiaty i drzewa już się zmówiły.
Będzie wiosennie także w tym roku!

Julia Kaliściak
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