
Kącik z KWIATUSZKIEM 

Patrycja Kamińska i Agnieszka Bąk:  

Serdecznie  przepraszają i pozdrawiają Panią Aleksandrę Kaczyńską !!! 

Monika Kocik: Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. 

Amelka Złotucha: Pozdrawiam tatę Kamila. 

Dorotka Zielińska: Pozdrawiam moją siostrę Emilkę. 

Jakub Z: Pozdrawiam wujka. 

Jakub K: Pozdrawiam dziadka 

Cała klasa VI: Pozdrawia i przeprasza za niegrzeczne zachowanie. 

Agata Białasiewicz: Pozdrawia i całuje Madzię Bąk. 

„Straszydła” 
Z okazji Halloween Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na 

najstraszniejsze przebranie.  W czwartek 31 października zaroiło się w naszej 

szkole od czarownic, zombi, wampirów itp.   Przygotowało się bardzo dużo 

uczniów. Wszyscy mieli wspaniałe przebrania, więc Jury miało niemały problem z 

wyłonieniem zwycięzców.  

Miejsce I zajął Jakub Langer z kl.6, miejsce II - Piotr Budny z kl. 6, a miejsce III - 

Dominika Lorkowska kl. 5. 

Jakub Marcińczyk kl. VI 

 

RUSZ GŁOWĄ 

KRZYŻÓWKA HUBERTA 

1. Palimy nim w piecu,  

gdy nam zimno. 

2. Drzewo to gubi igły na zimę.  

3. Owoc drzewa kasztanowca.  

4. Małe drzewko,  

 ale choinka piękna. 

5. Smutne drzewo. Liście ma obwisłe. 

6. Jej piękne szyszki wyróżniają 

się tym, że rosną do góry. 

Hubert Nowinski, kl. V 

KRZYŻÓWKA  MICHAŁA 
1.Co to za zwierzę? Ma na grzbiecie kolce? 

2. Nic nie robi. 

3. W tym miesiącu zaczyna się szkoła. 

4. W tej porze roku są miesiące marzec, kwiecień i maj 

5. Najwierniejszy przyjaciel człowieka. 

6. Część drzewa znajdująca się pod ziemią. 

 

 

 

 
 

Michał Kocik, kl. V 
 

 

 

Uśmiechnij się!!! 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły 

po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze 
 

Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - mówi polonistka do 

ucznia. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata 
 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani 
 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł.. 
Wyszukał Wiktor Gołębiewski, kl. V 

REBUS 
 
 



Wywiad z klasą I, której wychowawczynią jest  

pani Iwona Sankowska 
 

Co robiliście podczas wakacji? 
Wiktor:Byłem nad Morzem Bałtyckim. 

Eliza:Ja jeździłam nad jezioro. 

Piotrek:Z tatą pojechałem na „Piknik Coantry ". 

 

Jakie są Wasze  

ulubione zajęcia? 
Kacper: Przerwa. 

Wiktor: Religia.  

Amelka: W-f. 

Patrycja: W-f.  

Nadia: W-f. 

Eliza: Religia. 

Piotrek: W-f. 

Oliwia: W-f. 
 

Co się podoba Wam w naszej szkole? 
Dorotka:Te wielkie klocki.  Oliwka:Mi się podoba WC. 

Eliza:Ja lubię kopytka do chodzenia.Amelka:Mi się podobają misie. 

Kacper:W szkole podoba mi się nauka. 
 

Jaką zabawę szkolną lubisz najbardziej? 
Piotrek: Uwielbiam chodzić na podwórko.    Amelka: Zabawę klockami. 

Wiktor:Na przerwie bawię się w angielski.   Eliza: Zabawę klockami. 

Dorotka:Na przerwie zabawkami.         Piotrek: Zabawę w kopytka. 

Kacper:Lubię bawić się z Wojtkiem wózkiem. 
 

Jak się Wam podoba w szkole? 
Oliwia:Ja wyobrażałam sobie, że będzie mała. 

Wiktor: Pierwsza klasa miała być duża i fajna.Taka jest! 

Wojtek:  Wyobrażałem sobie, że nie będzie tak dużo książek. 

Amelka: Ja myślałam że niebędzie takiej tablicy. 

Eliza: Ja myślałam, że będzie mi źle w szkole. 
 

Co robicie po zajęciach szkolnych? 
Oliwka: Ja zwykle układam klocki. 

Dorotka: Ja gapię się w telewizor. 

Wojtek: Ja korzystam z komputera.  

Wiktor: Słucham muzyki. 

Kacper: Ja chodzę z psem na spacer. 

Amelka A: Po szkole układam klocki. 

Patryk: Lubię się  bawić moimi kociakami. 

Piotrek: Ja się bawię. 
 

Przygotowała: Magdalena Nikitin, kl. V 

25 października 2013 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. 

W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Łęgajnach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. 
 

  Punktualnie o godzinie 16:00 pani Iwona Sankowska powitała 

przybyłych gości: panią dyrektor Elżbietę Kozłowską, panią wicedyrektor 

Beatę Gołębiewską, przybyłych nauczycieli i rodziców.  Mistrzowie 

ceremonii - uczniowie klas starszych powitali szczególnie gorąco 

bohaterów uroczystości - uczniów klasy I, którzy zaprezentowali program 

artystyczny . Wspierani przez wychowawczynię Iwonę Sankowską, nie 

ulegli tremie. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki  i tym samym 

udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet 

sztandarowy szkoły. 

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor "wielkim ołówkiem" - było 

tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci 

uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie legitymacji 

szkolnych i pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści 

przyjęli życzenia i upominki ufundowane przez  uczniów klas  II i III. 

Rodzice obdarowali swoje pociechy wielkimi rożkami z niespodzianką. 

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez 

rodziców, na którym nie zabrakło głównych bohaterów i zaproszonych 

gości. 

 Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, 

a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. 

Uroczystość Ślubowania klasy I przygotowała p. Iwona Sankowska. 
Iwona Sosnowska 

 



Wywiad z klasą I ze szkoły filialnej w Barczewku,  

Której wychowawczynią jest pani Beata  

Sierpińska  

- Marcińczyk 
 

 

 

 

 

1. Co się Wampodoba  

w naszej szkole? 
Wojtek - Lubię uczyć się 

Basia - Lubię różne książki 

Adrian - Podobają mi się klocki Lego 

Ania - A mi najbardziej zabawki i śpiewanie z panią 

2. Jakie są Wasze ulubione zajęcia? 

Jesika - Najbardziej lubię zajęcia plastyczne, kiedy robimy coś z 

plasteliny 

Andżela - Lubię wycinać  Ania - Malować farbami 

Adrian - Zajęcia dodatkowe z panią 

Michał - Bardzo lubię w-f  i matematykę 

Basia - Podobają mi się zajęcia komputerowe 

3. Jaką zabawę szkolną lubisz najbardziej? 
Ania- Lubię bawić się w zgadywanki i pisanie literek na plecach 

Wojtek- Piłka parzy i wilk. 

Andżela- A ja w „łaskotki” i „W górę ręce…” 

4. Co robicie po zajęciach szkolnych? 
Adrian - Odrabiam lekcje  Wojtek -  Idę na świetlice 

Jesika- Często bawię się z psem 

Ania- Lubię bawić się 

Wychowawczyni Beata Sierpińska – Marcińczyk 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


