
  KLEKSIAKI – TWÓRCZE DZIECIAKI 
 
Pola nadziei 

Jak co roku uczestniczyliśmy w akcji charytatywnej "Pola Nadziei". 
Dzięki życzliwości Rodziców i Uczniów naszej szkoły zebraliśmy 1715 
złotych. Zgromadzone fundusze wesprą Ośrodek Hospicjum Domowe przy 
ul. Tykocińskiej w Warszawie. Dziękujemy za wsparcie. 
 
                                                        Pieśni patriotyczne 

Piąty raz  w naszej szkole uczniowie klas I-III uczestniczyli                        
w szkolnym konkursie pieśni patriotycznej. Jury po burzliwej debacie 
wyłoniło laureatów konkursu: 
Klasy I i II: 
I miejsce: Jwo Bala kl. II C, II miejsce: Julia Szenk kl. II A 
III miejsce: Michał Leśniewski kl. II C 
Klasy III: 
I miejsce: Martyna Kozłowska kl. III D, Emilia Misińska kl. III J  
II miejsce: Zofia Brym kl. III A 
III miejsce: Natalia Jaczewska kl. III D 
Laura Półtorak kl. III J 
Nagroda Publiczności: Zofia Brym kl. III A 
                                                             
 Gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi i ciekawego 
repertuaru. Dziękujemy również rodzicom za zaangażowanie                                  
i przygotowanie dzieci do konkursu. 
 
          Chroń się przed grypą! 

Zachowanie ostrożności może zmniejszyć prawdopodobieństwo 
zachorowania na grypę. Nie powinno się odwiedzać osób chorych na grypę 
w przypadku, gdy nie jest to konieczne. Częste mycie i dezynfekcja rąk może 
uchronić Cię przed zakażeniem, należy unikać dotykania rękami okolicy ust 
czy oczu. Wirus może pozostawać na wielu powierzchniach np. klamkach, 
klawiaturach itp. a stamtąd przez ręce przedostawać się do organizmu. 
Pamiętaj, że chusteczki to produkt jednorazowego użycia – zużyte chusteczki 
wyrzucaj do kosza. 
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„Już jesień”     „Wiersz o jesieni”  
Przyszła do nas jesień    Jak co roku o tej porze 
chłodna, brzydka, słota,   coraz zimniej jest na dworze. 
z drzew strąciła liście    Często pada, często wieje, 
i naniosła błota.    Żółte słonko się nie śmieje. 
Ale może jeszcze 
jesień się odmieni    Drzewa gubią swoje liście. 
w polską, złotą, piękną.   To już jesień, oczywiście! 
Takiej chcę jesieni.    Liście, grzyby i kasztany, 
W sadach rosną jabłka,   to jesieni złote dary. 
w parkach liść czerwieni,            Karolina Sosnowska kl. IIE 
w lasach pełno grzybów,      
to barwy jesieni. 
                 Wojtek Szulim kl. IIE                  „Jesień” 

„Jesień, jesień...”   Idzie lasem Pani Jesień, 
Już drzewa gubią liście.    mnóstwo darów w koszu niesie, 
Kasztany, żołędzie,     ubrana jest w piękną suknię, 
pełno ich wszędzie.    Zbiera grzyby, maluje liście. 
Ptak w gniazdku już nie śpiewa.               Naszyjnik z żołędzi 
Szybko robi się plucha,    ozdabia jej szyję, 
mokro wszędzie dookoła,               dużo zwierząt  
a Pani Jesień woła:    dzięki jej darom żyje. 
Do zobaczenia kochane dzieci!   Dzik kasztany nosem w lesie ryje, 
Niech Wam miło ten czas leci...              niedźwiedź na zimę gawrę wije, 
              Wiktor Szacherski kl. IIE  odlatują dziś bociany 
                                                                                w daleki ląd nieznany, 
„Kolorowa jesień”    a wiewiórka 
Jesień, jesień kolorowa,    daje do dziupli nurka. 
jeż pod jabłkiem już się chowa.      Jakub Bielawski kl. IIE 
 
Sójka znów odwiedza karmnik,    „Jesień” 
nie chce na dwór wyjść nasz jamnik.  Oto jesień za oknami 
Pada, pada, ciągle pada,    mieni się barwnymi kolorami. 
bez parasola wyjść nie wypada..!   Tutaj złote, tam brązowe 
               Olek Zera kl. IIE   gubi liście kolorowe. 
       Czasem straszy nas wichurą 

  i deszczowym dniem ponurym. 
  Idzie dumna, pewnym krokiem 
  moc witamin w koszu niesie, 
  ma marchewkę, seler, gruszkę, 
  jabłko i pietruszkę. 
  Tych witamin jest bez końca. 
  Oto jesień, moja polska jesień. 

                                                                        Natalia Rzotkiewicz kl. IIE 
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