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Opieka nad zespołem redakcyjnym- Bogumiła Kret, Małgorzata Orzechowska

O WYDAWANIU SZKOLNEJ GAZETKI
- UWAGI OPIEKUNA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Szkoła przyjazna uczniowi to taka szkoła, która daje swoim
podopiecznym możliwość rozwoju zainteresowań, talentów, zapewnia
zaspokojenie potrzeby uznania, aprobaty, stwarza przyjazny klimat i daje
poczucie więzi z innymi. Jednym ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej
opartej na wzajemnym porozumieniu ucznia, nauczyciela i rodziców jest
czasopismo szkolne. Umożliwia ono realizowanie zadań wychowawczych,
inspiruje młodych ludzi do podejmowania działań kulturalnych, rozbudza
zainteresowania filmem, literaturą, muzyką, kształtuje nawyki czytelnicze,
stwarza szansę promowania młodych talentów.

Na podstawie obserwacji poczynionych na lekcjach możemy stwierdzić,
że dzięki pracy w zespole redakcyjnym uczniowie kształcą sprawność językową,
uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, doskonalą umiejętności w zakresie
redagowania różnych form wypowiedzi (wywiad, informacja, opowiadanie
twórcze, sprawozdanie, wiersz), rozwijają wrażliwość i wyobraźnię. Spotkania
redakcyjne wymagają wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego
działania  w grupie i przyczyniają się do rozbudzania dociekliwości
intelektualnej. Redagowanie pisma sprzyja rozwijaniu takich cech, jak
odpowiedzialność, wytrwałość i systematyczność. Młodzi redaktorzy nabierają
pewności siebie, są aktywniejsi na lekcjach, lepiej radzą sobie z nauką.

Uczniowie piszący do gazetki biorą udział w konkursach literackich,
nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia. Satysfakcję daje im także
popularność wśród kolegów i uznanie nauczycieli. Praca w gazetce jest chyba
najskuteczniejszą, a dla uczniów na pewno najatrakcyjniejszą formą edukacji
medialnej.



Za nasz największy sukces uważamy zachęcenie dzieci do twórczego
rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań oraz rozbudzenie potrzeby
dzielenia się z rówieśnikami własnymi refleksjami.

Opieka nad gazetką szkolną wymaga ogromnego zaangażowania i
pochłania dużo czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy pracuje się z dziećmi z klas I-III.
Trudno z niej zrezygnować, nie tylko dlatego, że zawiodłoby się oczekiwania i
nadzieje młodych adeptów pióra, ale także dlatego, że jest swoistym
wyzwaniem dla opiekunów i źródłem satysfakcji.

NOWOŚĆ
           13 marca odbył się konkurs literacki dla klas II i III.
Reprezentacje klas (2—3 osoby) przybyły o godzinie 9.40 do sali 120.
Na podstawie zgromadzonego słownictwa uczniowie redagowali
wiersze o nadchodzącej wiośnie.
            Wszystkie wiersze są bardzo ciekawe, interesujące, a przede
wszystkim uroczyście witają wiosnę. Jury w składzie panie Jolanta
Mazur, Mariola Piętal i  Małgorzata Czarnecka wyróżniły najbardziej
poetyckie prace. Ciekawej lektury!

WIOSNA NAGRODA

Świat roślin budzi się do życia.
Ptaki zaczynają śpiewać

i kwiaty kwitną: tulipany,
sasanki. Śnieg już się roztopił,
a słońce świeci coraz mocniej.

Wiosna, wiosna
idzie czas na wiosenne porządki.

Wiosna, wiosna
idzie czas na wiosenne porządki.

A krokusów jest teraz pełno.
Jaskółki, sikorki, wrony zaczynają śpiewać.



Na drzewach są delikatne mięciutkie kotki,
jak lato nadejdzie to na drzewach będą już liście

Ale teraz jest wiosna – czas radości i przyjemności.

                                                                             Adam  Latała
                                                                    kl. III a

WIOSNA NAGRODA

Przyszła do nas wiosna zielona.
Topnieje śnieg, świat się do życia budzi.

Ryczy już w lesie jelonek rogacz,
bo pięknie zakwitły kwiaty w ogrodach.
Jaszczurka zwinka wychodzi z domku.

Bocian przyleciał do gniazda starego.
Miękkie i szare kotki na wierzbie,

swoje pączki już wypuszczają,
a mama robi wiosenne porządki.
Kurze wyciera, dywany trzepie.
A ja jej bardzo chętnie pomagam

i czekam na nowy dzień kolorowy.

Wiktoria Kozik
kl. III b

WIOSNA

Idzie wiosna,
piękna i radosna.

Piękne kwiaty
w lesie kwitną:
fiołki, krokusy,

zawilce, przebiśniegi.
Kwiaty też w ogrodach kwitną.



Kwiaty przebijają się,
żeby zakwitnąć.

Klaudia Sokołowska
kl. III a

WIOSNA  I  SKOWRONEK NAGRODA
Idzie wiosna idzie, zimę przepędziła.

Wszędzie kwiatki sypie,
Trawę nam przyszyła.

A tu nagle skowronek leci sobie.
Patrzy w dół i co widzi?

Kwiaty przebijają się, żeby zakwitnąć.
Skowronek widzi też krokusa, fiołka i sasankę.

Irena Jarczewska
Kl. III e



WIOSNA

Kiedy wiosna przyjdzie już świat budzi się do życia.
Śpiew ptaków na dworze już słychać.

Topnieje już śnieg na górze.

Bociany już przyleciały do Świdnika.
Przebiśnieg i inne kwiaty przebijają się żeby zakwitnąć.

Delikatne i mięciutkie kotki zaczynają wychodzić na wierzbie.

Słońce już ogrzewa cały świat,
Zwierzęta w lesie budzą się do życia.

Marzannę już w rzece topimy.
Robimy wiosenne porządki.

Ludzie wychodzą już na dłuższy spacer
i jeżdżą na działki.

Dzieci jeżdżą na rowerze.
I oto wiosna!

                                                                                      Julia Krawczyk
                                                                                     Kl. III b

WIOSNA

Dzisiaj przyszła wiosna, która jest radosna.
Jaskółka kręci kółka i ćwierka wesoło.

Na oknie Hani są kaktusy,
A w ogródku pani Ani kwitną krokusy.
Topnieją śniegi i świeci słońce gorące.

Śpiew ptaków rozlega się radośnie.
One śpiewają o wiośnie!

Lekki wiatr
delikatnie i mięciutko kołysze kotki.

Idzie, idzie wiosna.
Jest piękna i radosna,

A za sobą niesie
piękne, piękne kwiecie.



                                                  Wiktora Nowak
                                                kl. III d

WIOSNA NAGRODA
Dzisiaj rano przyszła wiosna

Ćwierkał radośnie skowronek.
Woła i lata, krzyczy, że wiosna, że wiosna

zawitała już od rana.
Patrzy a cóż tam przebiśniegi,

krokusy, fiołki i wiele innych kwiatów
znajduje się w ogródku.

Delikatne i mięciutkie kotki
znajdują się na drzewach.

Skowronek leci dalej
I nie wierzy własnym oczom!

Widać już z oddali bociany, jaskółki.
Skowronek mówi: lećcie dalej, wiosna czeka!
Od rana do wieczora cały las o wiośnie wie

i każdy razem cieszy się.

                                                                          Patrycja Zielińska
                                                kl. III d

WIOSNA  ZAGOŚCIŁA

Wiosna u nas zagościła!
Fiołki, róże już widziałam!

Kasia z Tomkiem wyszli na dwór,
Kasia krzyczy: wiosna przyszła!



Tomek krzyczy: Kasiu! Kasiu!
Czy to żonkil, fiołek, róża, a to bez!

Kasia mówi: tak to żonkil!
Wiosna! Wiosna! Krzyczą znowu.

Ogród śliczny! Fiołki, róże!
Jednym słowem - piękne kwiaty!

                                                     Marta Żukowska
                                                    Kl. III d

WIEŚĆ  O  WIOŚNIE

Idzie, idzie wiosna.
Wiosna jest radosna.
Jaskółka kręci kółka.
Zauważyła wiosnę

i zaśpiewała radośnie.
Bocian również zauważył wiosnę

i zaklekotał radośnie.
Po czym poleciał do fiołka

opowiedzieć mu o skowronkach.
Fiołek natomiast do wierzby się zwraca,

a wierzba do kota, co przesiaduje na niej od rana do wieczora.
I w końcu wszyscy usłyszeli o wiośnie.

                                                                              Paulina  Pitucha
                                                                                  kl. III d



ZWYCZAJE WIOSNY NAGRODA

Idzie wiosna, bywa radosna.
 Zając, niedźwiedź, dzik i jeż

 przyglądają się jej też.

Deszcz popada, deszcz popada,
 mokry deszczyk to podstawa.
 Zanim w deszczu utoniemy,

 jeszcze coś powiedzieć chcemy.

Niechaj kwiaty szybko rosną,
 niechaj wypuszczają pączki,

niechaj mają piękne płatki
oraz śliczne będą bratki.

                                         A więc słońce już ogrzewa,
nie ustawaj wciąż i wciąż.

 Zawołajmy: „ Hej słoneczko!
 Ogrzej tutaj! Tutaj! Tutaj!”

Wiktoria Szczepanik kl. II c

WIOSNA PRZYCHODZI NAGRODA

Kiedy są wiosenne porządki,
wiosna dywany swe zielone trzepie.

 Bocian przelatuje nad zieloną trawką
 i cień swój rzuca.



Już bardzo mało deszczyk rosi,
słońce się do nas uśmiecha.

Malują tęczę,
która harcuje po błękitnym niebie.

Polne ścieżki już wysychają,
a przydrożnych kałuż już wcale nie ma.

 Jednakże wypuszczają już swe pąki złote żonkile.

 I tak oto wiosna do nas przybyła.

Kacper Flis kl. II e

WIOSENNE ZWIASTUNY

Na wiosnę
dzieci bawią się na dworze,

 chłopcy grają w piłkę nożną,
dziewczynki grają w klasy

i dziewczynki z chłopakami
jeżdżą na hulajnogach.

Bociany przylatują
do swoich gniazd,

wszystkim jest miło, ciepło.
 Kwiaty w ogrodach

rosną razem z warzywami.



Zaś w domach
pachną zielone dywany,
obok kwiatki tulipany.

Adam Pastuszak  kl. II d

WRESZCIE WIOSNA NAGRODA

Ptaki śpiewają,
żabki kumkają,
a nad łąkami
motyle latają.

Bociany  wokoło
klekoczą wesoło,
budują gniazda
ponad stodołą.

To przyszła wiosna,
wesoła radosna.
Wita ją krokus,
 trawy i sosna.

Kiedy wiosna się zaczyna,
to się kończy zima.

Kiedy wiosna się zaczyna,
to topnieje śnieg.

Pojawiają się zielone dywany,
deszczyk kropi,

bociany szybują na niebie,
drzewa wypuszczają pąki.

Dominika Tymicka  kl. II d



                                    NADCHODZI  WIOSNA
Gdy jest wiosna

to wokół wszystko zielenieje.
Na obłokach maluje się tęcza.

W domu żółtym czy błękitnym
 zaczynają się wiosenne porządki.

Dywany wszyscy trzepią,
bo każdy wie, że wiosna tuż, tuż.

 Przepiękne tulipany
okryły świat.

Na łąkach i w parkach
wszystkie trawniki

przykryły zielone dywany.
Co każdy poranek rosi deszczyk.

Wszyscy dorośli i dzieci się cieszą,
że wiosna tuż, tuż.

Paweł Łakota  kl. II d

 WIOSNA NA WSI ORAZ W MIEŚCIE
Wiosna wiosna jest nareszcie,

wiosna na wsi, wiosna w mieście.

Wszędzie chodzi zadumana,
szuka kwiatów już od rana.

Już znalazła tulipany,
 które rosną koło ściany.

Bazie, pąki już na drzewach,
 cieszy się mała Ewa.

 Bociany z Afryki przyfruwają
 i nam wdzięcznie klekotają.



Słońce już na niebie świeci,
 cieszą się dorośli i dzieci.

Krzysztof Bożek  kl. II d

WIOSENNE PORZĄDKI
W moim domku w mieście

 mama powiedziała:
 „ Wiosna przyszła,

więc czas na wiosenne porządki”.
Więc wziąłem szmatkę
 i sprzątam mój pokój.
Potem wziąłem miotłę
i sprzątam przedpokój.

Kiedy skończyłem sprzątać,
wyszedłem na dwór,

 bo na dworze słońce ogrzewało.

                                               Rafał Mankiewicz  kl. II c

WIOSNA JEST TUŻ, TUŻ
Wiosenne porządki są tak, tak.
 Ja lubię sprzątać oj tak, tak.

Błękitne dywany lśnią w słońcu,
a wiosna jest tuż, tuż.

Wiosenne pąki kwitną już,
 bo wiosna jest tuż, tuż.

 Martyna Poniewozik kl. II c



                       WIOSENNY CZAS NAGRODA

Wiosna przychodzi,
śnieg topnieje,
ptaki śpiewają

i pąki na drzewach rozkwitają.

Wiosenne porządki się zaczynają.

Tulipany zakwitają,
ogródek zielenieje,

są już pierwsze fiołki
i rano budzą nas skowronki.

Bocian szybuje po błękitnym niebie i maluje tęczę.

 Oliwia Frączyk  kl. II a

                                                   PANI WIOSNA

Zaczęło grzać słońce,
 atmosfera jest wiosenna.

Jest zabawa gorąca,
pięknie rozkwitają kwiaty.
I już można uprawiać pola,

bardzo dużo jest zieleni.
Wcale już nie ma śniegu.

 I już powoli do nas ptaki przylatują
 oraz żonkile rozkwitają,

więc  idę podziwiać wiosnę na razie.

Jakub Jańczuk  kl. II e



                           WIOSNA  PRZYSZŁA DO NAS

Słońce ogrzewa drzewa.
Wiosenne porządki wszyscy robią,

bo bocian szybuję nad drogą.
Deszcz rosi polne ścieżki
i zielone dywany pierze.

Wiosenne harce,
dzieci się bawią,

błękitnym niebem się zachwycają.

Emilia Szczech  kl. II e
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