
SZKOLNY KONKURS POETYCKI 

 
Jak uczniowie rozumieją motto naszej szkoły?  

Odpowiedź na to pytanie przyniósł bogaty plon konkursu poetyckiego, w którym wzięli 

udział uczniowie klas 4 - 6. Teksty były bardzo ciekawe, a przemyślenia mądre i trafne. W 

jednym z nich czytamy: Talent ma każdy z nas, ale aby go odkryć, trzeba otworzyć właściwe 

drzwi. 
 

Laureatami konkursu zostali: 

KLASY 6: 
Weronika Omieczyńska [6c] - I miejsce 

Malwina Duda [6a] - II miejsce 

Jakub Drabot [6c] - III miejsce 

Arkadiusz Hejduk [6c], Zofia Kwasiborska [6a] - wyróżnienia 

KLASY 5: 
Justyna Bieniek [5b] - I miejsce 

Dominika Renc [5b] - II miejsce 

Sandra Pałasz [5a] - III miejsce 

Nikola Jakubiec [5c], Stanisław Nowicki [5a], Klaudia Konarska [5d] - wyróżnienia 

KLASY 4: 
Kamil Rzepko [4b] - I miejsce 

Kornelia Kułak [4b] - II miejsce 

Wiktoria Górka [4b] - III miejsce 

Igor Daszuta [4c] - wyróżnienie 

  

 

* * * 

 

Talent, co to jest talent? 

 

Talent to Zosia, która rzewnie śpiewa? 

Ola, która tańczy niczym baletnica? 

Bartek, który gra na gitarze smętne serenady? 

A może Michał, który rysuje jak Picasso? 



 

Talent, co to jest talent? 

 

Martyna Gaszczyńska, 5d 

 

 

Czym są talenty? 

 

Talenty mogą być jak instrumenty. 

Trzeba się rozwijać, żeby na nich grać. 

 

A może talenty są jak rośliny? 

Trzeba o nie dbać, podlewać i przesadzać. 

 

A może talenty są jak ludzie? 

Trzeba je rozumieć i szanować. 

 

Kamil Rzepko, 4b 

ŻYCZYMY UDANYCH FERII! 

 

 
 

BAWCIE SIĘ, RADUJCIE I WYPOCZYWAJCIE,  

ALE ZACHOWAJCIE PRZY TYM OSTROŻNOŚĆ,  

BYŚCIE CALI I ZDROWI WRÓCILI PO FERIACH DO SZKOŁY.  
  

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji ferii zimowych 2015 r. 
  

Szanowni Nauczyciele 
Całemu Gronu Pedagogicznemu życzę aktywnych i radosnych ferii oraz dziękuję za dotych-

czasowy wysiłek. Niech ferie zimowe będą dla Państwa czasem dobrego wypoczynku. 

Drodzy Uczniowie 



Niebawem rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Z tej okazji życzę Wam sprzy-

jającej aury oraz bezpiecznego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi skorzystanie 

w pełni z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Ciesz-

cie się swobodą, zabawą, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Odpoczywając, pamiętajcie 

jednak o bezpieczeństwie swoim i innych osób, zachowajcie ostrożność, zwłaszcza podczas 

zabaw, czy uprawiania sportów zimowych, bądźcie zawsze widoczni na drodze. Zachęcam do 

noszenia elementów odblaskowych nie tylko w terenie niezabudowanym. Zawiadamiajcie 

swoich rodziców i opiekunów jeżeli cokolwiek Was zaniepokoi. Wróćcie do swoich szkolnych 

obowiązków zdrowi, pełni nowej energii, uśmiechnięci i wypoczęci. 

Szanowni Rodzice 
Ferie to czas zwiększonej aktywności naszych dzieci, a w związku z tym odpowiedzialności 

nas dorosłych za ich bezpieczeństwo, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i wtedy, gdy wy-

poczywają poza domem. 

Apeluję do rodziców, aby nie pozostawiali dzieci bez opieki, by czas im poświęcony uznali za 

najważniejszy w codziennym zabieganiu. 

 

 

 

 

MAŁE WIELKIE MARZENIA 
 

   Już trzeci raz Kasa Stefczyka zorganizowała świąteczny konkurs dla 

dzieci. Najmłodsi mieli za zadanie przedstawić w formie pracy pla-

stycznej swoje bożonarodzeniowe życzenie do św. Mikołaja. Technika 

wykonania pracy była dowolna: rysunek kredkami, malowanie farba-

mi, korzystanie z wszelkich dostępnych pisaków, mazaków i flama-

strów. Jedynym ograniczeniem była wyobraźnia dziecka. 

 

  

  

  

Wyniki konkursu Małe Wielkie Marzenia - praca plastyczna w formie listu do Mikołaja. 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

Dominik Koprowski 

Nikola Rogińska 

Lena Kwasiborska 

Tomasz Skurat 

Wiktoria Soćko 

Amelia Markowicz 

Jakub Sieńko 

Filip Jarzynka 

Marcin Więcierzewski 

Klaudia Onoszko 

Łukasz Młynarczyk 

Magda Jurewicz 

Kacper Winiarski 

Maciej Pędzich 

Michał Pąk 

Amelia Nowak 



Wiktor Smosarski 

Weronika Kurowska 

Alicja Wypyszczak 

Kacper Tokarski 

Michał Warkowski 

Karolina Kuhn 

Klaudia Szewczyk 

Lidia Korzeniewska 

Roksana Wależak 

Zuzia Wielgus 

Bartosz Skurat 

Kacper Kowalik 

Tomasz Rybacki 

Kamila Onoszko 

Paweł Lępkowski  
 

Gratulujemy! 

                                                            Sylwia Szymańska 

 

PÓŁZIMOWISKO 

 
 tydzień I 

  

     Pogoda dopisała, korzystamy więc z lodowiska i z zabaw na świeżym powietrzu. Rozwi-

jamy i doskonalimy swoje zdolności plastyczne - na zajęciach w Galerii KONIK MAZURSKI 

wykonywaliśmy maski karnawałowe. W bibliotece uczestniczyliśmy w zajęciach Poznaj swój 

region. Dużo frajdy sprawiła nam wizyta w Państwowym Stadzie Ogierów (jazda bryczkami  

i ognisko). Na zakończenie I tygodnia obejrzeliśmy w kinie Gwiazda  film Dzwoneczek. 

 
 

tydzień II 
  

     W dalszym ciągu jest śnieżnie i lekko mrozi, więc pierwsze trzy dni wykorzystaliśmy  

na zabawy na lodowisku miejskim. Byliśmy też na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultu-

ry i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W czwartek w Hali Mistrzów przy SP 4 braliśmy udział 

w zawodach sportowych, zorganizowanych dla uczestników półzimowisk szkół miejskich.  

W piątek zakończyliśmy wypoczynek zimowy obejrzeniem Pingwinów z Madagaskaru  

w naszym kinie. 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 


