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Co nosimy wiosną, czyli najnowsze pomysły na 

ciekawy wygląd  

Apaszki, apaszki, jeszcze raz apaszki! 

Chusty kolorowe, gładkie, z frędzelkami! 

  

 

 

Zielono mi… 

Te barwy wiosną obowiązkowe! 

 

 

 

 

A takie coś?  



 
 

Deser na majowe popołudnie 

  

W krainie truskawek … 

Prosto z krzaczka, z cukrem, bitą śmietaną, z goframi 

czy zmiksowane w koktailu stanowią wyśmienity deser 

dla każdego z nas! 

Są słodkie, pyszne, pełne witamin! 

Jedzmy na zdrowie! 

 



 
 

Odwiedziny w stolicy 

 

16 i 17 maja klasa V i VI wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd 

planowany był od dawna, a uzależniony od możliwości zwiedzania Centrum 

Nauki Kopernik. Ale udało się! 

Naszymi opiekunami były Panie: Beata Juszczak, Renata Czelny-Kawa oraz 

Joanna Świętek. 

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy najbardziej znane miejsca w naszej stolicy. A że 

Warszawę odwiedziliśmy tuz przed Euro 2012, oczywiście obowiązkowo 

musieliśmy zobaczyć Stadion Narodowy z najwyższego piętra Pałacu Kultury i 

Nauki. 

Drugiego dnia atrakcje zapewniał nam pobyt w Centrum Nauki Kopernik. 

Naprawdę warto! 

Pomimo deszczowej i zupełnie niewiosennej pogody bawiliśmy się świetnie i 

wyjazd zaliczamy do udanych! 



 
 

 



 
 

Szkolny Dzień Pomidora 

 
Jak co roku w naszej szkole na wiosnę organizujemy Dzień 

Warzywny. W tym roku przyszła kolej na czerwonego towarzysza 

naszych kanapek lub sałatek. Pomidora! 

 

Ależ było pomidorowo! Uczniowie przebrani w mocno czerwone 

stroje pomidorowe, nasze panie nauczycielki z pomidorowymi 

kolczykami w uszach! Młodzi poeci prezentowali swoje 

„pomidorowe” wiersze, był pomidorowy pokaz mody i konkurs 

plastyczny! 

A wszystko w pomidorowych barwach! ;) 

A oto nasza szkolna „pomidorowa” twórczość! 

Konkursowe jury było mile zaskoczone twórczością 

naszych uczniów z najmłodszych klas! 

Sprawdźcie sami! 

Zapraszamy do lektury! 

Czerwony kolor pomidora 

I jego wyborny smak 

To najlepszy lata znak. 

Pomidora świeżego można zjeść, 

Można sos bolognese zrobić też. 



 
 

A najlepsza zupa na świecie 

Tez z pomidorów, jak sami wiecie. 

/Madzia Jędrychowska kl.I/ 

Pan pomidor rośnie sobie dziś w ogrodzie. 

Jest koloru zielonego, nie jedz go kolego. 

On słoneczka potrzebuje, bo inaczej nie smakuje. 

Gdy kolorek już swój zmieni i się cały zaczerwieni do 

zjedzenia jest gotowy i do tego bardzo zdrowy. 

Na kanapki pomidora kroję i choroby się nie boję. 

/Tymon Kąkol z Mamą kl.II/ 

 

 

Do Pana Pomidora! 

Panie Pomidorze, Pan mówi, że nie może wskoczyć do sałatki po 

listek bazylii i piękne kwiatki?! Tak być nie może, drogi Panie 

Pomidorze! Bez Pana świat traci kolory, a człowiek chodzi 

naburmuszony. W Tobie jest moc i witaminy, Ciebie wielbią 

wszystkie dziewczyny. Razem z Sałatą tworzycie parę na bardzo 

wielką skale i miarę! 

Wiwat Pomidor i jego stan, wraz z jarzynami to polski klan! 

/Gabrysia Górka kl.III/ 

„Pomidorek Ogrodniczek” 

Pan Pomidor ku przestrogi 

Codziennie rano myje nogi. 

Aby zawsze był czyściutki, 

Kiedy trafi wprost do zupki. 

Zupka taka jest wspaniała 

Do zjedzenia doskonała, 

Ta zupa pomidorkowa 

Pyszna jak śmietankowa! 

/Emilka Niezgoda kl.I/ 



 
 

Humor  
 N: - Jak podzielić 1 jabłko pomiędzy pięcioro dzieci? 

U: -Trzeba ugotować kompot.. 

N: -Jasio, dlaczego wypracowanie o swoim idolu poświęciłeś ojcu?  

U: -Bo nie byłem pewny, jak się pisze Schwarzenegger… 

 

Książki warte przeczytania: 

 "7 nawyków skutecznego nastolatka" Sean Covey 

 "Winnetou" Karol May 

 "Stowarzyszenie wędrujących dżinsów" Ann Bresheres 

 "Harry Potter i insygnia śmierci" J.K.Rowling 

Wiosna 

Już wiosna, już cieplej, już na sercu 

lepiej… 

Ptaki głośniej śpiewają, slońce mocniej 

przygrzewa, wszystko się zieleni… 

       



 
 

A tak prezentowaliśmy się na pokazie mody wiosennej w 

naszej szkole z okazji Dnia Wiosny  ;) 

 

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy samych 

słonecznych chwil i dobrego, wakacyjnego 

odpoczynku! 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 


