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Recenzje Szkolnego Klubu Dobrej KsiąŜki

TO WARTO PRZECZYTAĆ
Wśród wielu ciekawych ksiąŜek, jakie moŜna znaleźć w szkolnej bibliotece, chciałyśmy polecić
„Pamiętnik księŜniczki” autorstwa Meg Cabot. Jest to pierwsza część serii poświęconej
dziewczynce o imieniu Mia. Poznajemy ją jako czternastolatkę, która przez przypadek dowiaduje
się, Ŝe jest księŜniczką Genowii. Ta wiadomość odmienia jej Ŝycie. Akcja ksiąŜki toczy się
w czasach współczesnych i trzyma w napięciu. Dodatkowym plusem są ciekawie skonstruowane
dialogi.
Zachęcamy do przeczytania powieści i Ŝyczymy przyjemnej lektury.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana śeromskiego w Jarosławiu

KAMILA BŁAHUTA i DOROTA JANIEC (V a)

„Mikołajek ma kłopoty” to kolejna ksiąŜka z serii o tytułowym bohaterze i jego kolegach. Autorem
jest Sempe Goscinny. Gwarantuję, Ŝe kaŜdy czytelnik będzie odczuwał dreszczyk emocji,
a jednocześnie dobrze się bawił. Akcja toczy się w czasach współczesnych, bohaterowie posługują
się dzisiejszym językiem – stylizowanym na młodzieŜową gwarę. Spora dawka humoru słownego to
następny plus polecanej przeze mnie ksiąŜki. Warto przeczytać i zamiast martwić się „wielkimi”
kłopotami, po prostu się z nich śmiać!
AGNIESZKA STOPYRA (V d)
Akcja powieści „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza rozgrywa się
w XIX wieku. Wtedy to większość kontynentu afrykańskiego podbili i podzielili między sobą
władcy Francji, Anglii, Niemiec, Belgii oraz Portugalii.
Główni bohaterowie ksiąŜki to czternastoletni Staś Tarkowski i ośmioletnia Nel Rawlison. Chłopiec
traktował młodszą od siebie Nel pobłaŜliwie. Lubił się przechwalać swoją odwagą i zręcznością.
Nawet nie przypuszczał, Ŝe wkrótce będzie miał ku temu szczególną okazję... Dzieci zostały
bowiem uprowadzone. Kiedy oswobodziły się z rąk porywaczy, musiały same radzić sobie
w cięŜkich, pustynnych warunkach. Moim zdaniem postać zielonookiej, jasnowłosej Nel nieco ginie
w powieści w cieniu jej przyjaciela – wysportowanego, dzielnego i odpowiedzialnego Stasia.
A przecieŜ dziewczynka, w obliczu licznych niebezpieczeństw, wykazała się teŜ wielką odwagą i –
co
jest
bardzo
waŜne
–
nigdy
nie
zwątpiła
w
umiejętności
Stasia.
Jak zakończyła się przymusowa podróŜ młodych bohaterów? Tego dowiecie się
z powieści. Zachęcam do czytania!
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Jan Paweł II – w drugą rocznicę śmierci.
Święta Wielkanocne – artykuł siostry katechetki.
Pierwszy dzień wiosny.
Rady Pani Pedagog – asertywne odmawianie.
Recenzje – szkolny klub ksiąŜki
„W mundurku czy w swoim stroju” – sonda.
Humor szkolny

JAN PAWEŁ II – w drugą rocznicę śmierci

RADY PANI PEDAGOG

(18 maja 1920 – 2 kwietnia 2005)

ASERTYWNE ODMAWIANIE

Przez wiele stuleci na tronie papieskim zasiadali duchowni włoscy. Cały
świat bardzo się zdziwił, gdy 16 października 1978 roku konklawe wybrało na
papieŜa Polaka. Ojcem Świętym został kardynał Karol Wojtyła. Przyjął imię Jan
Paweł II. To jedna z najwaŜniejszych, a dla niezliczonych rzesz najwaŜniejsza
postać naszych czasów. Z Janem Pawłem II spotykali się przywódcy wielu
państw. Mieszkańcy wszystkich kontynentów słuchali Go z uwagą i przejęciem.
W swoich pielgrzymkach docierał w kaŜdy zakątek świata. Opowiadał o Bogu
i o tym, jak waŜny jest człowiek. Niósł posłanie miłości i pokoju. Jego głos
docierał do państw ogarniętych wojną oraz tych, które mogą udzielić im pomocy.
Mimo Ŝe Ŝaden PapieŜ nie decyduje o tym, co się dzieje na świecie, to słowa
Jana Pawła II piętnowały zło, a umacniały tych, którzy czynią dobro;
przemieniały świat.
I wciąŜ tak się dzieje. Ludzie darzyli i darzą Go wielkim szacunkiem, ale
szczególne miejsce zajął w sercach wielu dzieci i młodzieŜy, których Ojciec
Święty nazywał przyszłością Kościoła. Jan Paweł II nauczał, Ŝe Bóg jest
naszym dobrym Ojcem. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, pozostawiając
wśród wiernych wielką Ŝałobę, ale i przekonanie, Ŝe jest w niebie i wstawia się za
nami u Boga. JuŜ podczas uroczystości pogrzebowych ludzie domagali się , by
Jan Paweł II natychmiast został ogłoszony świętym. Przez ostatnie dwa lata
dokonało się wiele cudów za pośrednictwem PapieŜa – Polaka.
Najprawdopodobniej juŜ niebawem Kościół ogłosi Go świętym.

czyli jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś namawia Cię do
czegoś, na co nie masz ochoty:

Przygotowała Kamila Rakoczy i Magdalena Zubik (IV d)

Po prostu powiedz "nie"
miej wyprostowaną postawę ciała
patrz w oczy osobie, która cię namawia
mów pewnym, zdecydowanym głosem
wyraźnie powiedz "nie"
odejdź
zignoruj
podaj powód
zmień temat
zaŜartuj
oburz się
powiedz komplement
zaproponuj coś lepszego, innego, rzuć wyzwanie.
przygotowała Aneta Kisiel, pedagog szkolny

NASZE REKOLEKCJE

Pierwszy dzień wiosny
21 marca przywitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie klas I – III oraz
IV i VI obejrzeli filmy. Klasy V zaś brały udział w zmaganiach sportowych,
konkursach z wiedzy o znakach drogowych i znajomości bajek. Odbył się
równieŜ konkurs dotyczący ksiąŜki „Harry Potter”, który przygotowały:
Patrycja Wilk i Paulina Bednarska z klasy V b.
I miejsce w tych zmaganiach zajęła klasa 5d, II - klasa 5c, a III klasa 5a.
Konkursy prowadził Pan Bogusław Musur, natomiast w skład jury weszły Panie:
Justyna Kogut, Irena Kornak oraz Lidia Wojtyna.
Po konkursowych zmaganiach uczniowie V klas dostali godzinę na
przygotowanie prac plastycznych o wiośnie oraz na napisanie wiersza –
równieŜ o wiośnie. Zarówno prace plastyczne, jak i wiersze bardzo podobały
się jury. Pan Musur zachęcił wszystkich zebranych do brania udziału
w konkursach powiedzeniem:
„Czy wygramy czy przegramy -zawsze dobry humor mamy.”
W taki oto sposób uczciliśmy I Dzień Wiosny.
Galerię zdjęć z I Dnia Wiosny moŜna zobaczyć na stronie internetowej szkoły:
www.sp4j.prv.pl

Dwa dni (19 i 20 marca) w kościele ojców Dominikanów trwały
rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły.
Uczestniczyły w nich dwie grupy W drugim dniu odbyła się
dzieci: z klas
I-III i IV -VI. spowiedź oraz Msza Święta.
W pierwszym dniu rekolekcjonista Mamy nadzieję, Ŝe kaŜde dziecko
ojciec Grzegorz nauczał nas, jak nie uczęszczające na te dwudniowe
odtrącać zaproszeń Pana Boga na
nauki rekolekcyjne, zrozumiało
ucztę,
którą
jest
modlitwa
ich treść i zastosuje ją w swoim
i Eucharystia. Dlatego ujrzeliśmy
scenkę przedstawiającą smutek Ŝyciu.
gospodarza,
który
zaprosił
przyjaciół na urodziny, ale Ŝaden
z nich nie przyszedł, tłumacząc
się brakiem czasu.
Marta Wyszyńska (IV d) i Katarzyna Kordyaczny(V b)
---------------------------------------------------------------

KATARZYNA KORDYACZNY (V b)

Nasza sonda
"Wiosna"

Czy czujesz juŜ wiosnę?

JuŜ wiosenny nadszedł czas
kwiaty otaczają nas.
Łąka, strumień i las,
teŜ wiosenna muzyka wszędzie jest.
Śnieg topnieje, z dachów się leje
21 marca zimę wkłada do garnca
Wiosenne porządki tuŜ, tuŜ trzeba zamieść kurz
Śpiewy ptaków słychać znów - to oznaka
wiosna tuŜ.

Klasa V a

Pani Barbara Terlecka, katechetka :
Tak – czuję wiosnę, poniewaŜ w moim ogrodzie rosną juŜ kwiaty, dni są
coraz dłuŜsze i jest coraz bliŜej do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Patrycja Wilk, uczennica klasy 5 b:
Oczywiście! Widzę, Ŝe cała przyroda budzi się do Ŝycia. Ziemię pokryła
młoda, zielona trawka. Drzewa puszczają pąki, a na ich gałęziach
podskakują radosne ptaszki. Słońce rzuca na ziemię ciepłe promienie. Z pól
znikł ponury śnieg, a świat wydaje się być weselszy i bardziej kolorowy.

Nasza sonda

W MUNDURKU CZY SWOIM STROJU?
Minister Edukacji, pan Roman Giertych chciałby, aby wszyscy
uczniowie chodzili w mundurkach. Na razie rząd nie wprowadził takiego
obowiązku, ale część szkół wydało swoje zarządzenia dotyczące
jednakowych strojów. Zapytaliśmy naszych Czytelników, co sądzą na
temat noszenia szkolnych mundurków.
Pan Wojciech Mazur, nauczyciel matematyki i rzecznik praw ucznia:
- Popieram wprowadzanie mundurków. Sądzę, Ŝe takie rozwiązanie jest
wygodniejsze dla rodziców, a szkoła zyskuje na elegancji.
Pani Małgorzata Rogała, nauczycielka przyrody i wychowawczyni kl. IV e:
- Jestem za mundurkami. UwaŜam, Ŝe kaŜda szkoła, która zdecyduje się
na takie rozwiązanie, powinna wybrać odmienny, charakterystyczny dla siebie
strój.
Kinga Domańska, uczennica klasy IV d:
- Chciałabym nosić mundurek. Myślę, Ŝe to dobry pomysł. Niektóre
osoby nie mają zbyt wielu pieniędzy i nie mogą kupować modnych ciuchów – tak
jak robią to inni. Dlatego fajnie by było, Ŝeby wszyscy chodzili w jednakowych
ubraniach.
Paulina Zięba, uczennica klasy IV b:
- Moim zdaniem, w szkołach, w których będą obowiązywać jednakowe
ubrania, zakończy się „rewia mody”. Dlatego jestem za.
Natalia Iwasieczko, uczennica kl. IV e:

- Oczywiście, Ŝe jestem przeciw. Z tego, co wiem, duŜo dziewczyn
ma zdanie podobne do mojego. Lubimy chodzić w spodniach, a na
mundurek składałaby się pewnie spódnica. Poza tym kaŜda z nas ma swoje
ulubione kolory i chce być odmienna, oryginalna.
Izabela Musur, uczennica klasy IV b:
- Jestem przeciwna. Mundurki dawno wyszły z mody. Wybrany krój
mógłby się nie kaŜdemu podobać. Wtedy czułybyśmy się skrępowane. Moim
zdaniem mundurki powinni nosić niegrzeczni uczniowie – za karę.
ZEBRAŁY : MARTA WYSZYŃSKA (IV d), KATARZYNA KORDYACZNY (V b),
JOANNA SROKA i ANNA BILKIEWICZ (IV e)

☺☺☺☺☺☺☺ HUMOR SZKOLNY

☺☺

☺☺☺☺☺

☺
No – rozmarza się Jaś, oglądając swoje świadectwo - teraz jeszcze tylko
lanie, a potem juŜ tylko wakacje, wakacje, wakacje...

☺
-

Znowu się spóźniłeś! – mówi z wyrzutem nauczyciel. - Bo proszę
pana, musiałem umyć szyję i nogi. Ale to juŜ się nigdy nie powtórzy –
tłumaczy się uczeń.

☺
Rozmowa nauczycielki z Jasiem:
- Przyznaj się Jasiu, odpisywałeś od Małgosi!
- Skąd pani wie?
- Obok ostatniego pytania ona napisała: "Nie wiem", a ty napisałeś: "Ja teŜ".

☺
Mama rozmawia z synkiem:
- Dlaczego masz mokre włosy?
- Całowałem rybki na dobranoc!

☺
-

Gdzie twoje świadectwo? – pyta mama Adasia.
PoŜyczyłem koledze, bo chciał przestraszyć rodziców...- odpowiada
szczerze synek.
WYBRAŁA ANNA BILKIEWICZ (IV e)

------------------------------------------------------"Wiosna"
Razem ze słońcem idzie
wiosna, ta cieplutka i radosna.
Wiosna piękna i wesoła,
ciągle tulimy się w jej ramiona.
Gdy na wiosnę słonko świeci,
cieszą się małe i duŜe dzieci.
Gdy wiosenny deszczyk pada,
to rośnie nowa, świeŜutka trawa.
PoŜegnaliśmy zimę i wiosna
nadchodzi, klasa V b na polko wychodzi.
"Klasa V b z wiosny cieszy się".
Klasa V b

Praca nagrodzona w konkursie krasomówczym szóstoklasistów
JAK KRÓLOWA JADWIGA AKADEMIĘ KRAKOWSKĄ
URATOWAŁA
Z okazji 620. rocznicy pobytu królowej Jadwigi (1374 – 1399)
w Jarosławiu, w szkole odbyły się liczne konkursy. Oto tekst wygłoszony
przez Justynę Florek z VI b, zwycięŜczynię konkursu krasomówczego.
Czy jest ktokolwiek, kto nie słyszałby o Uniwersytecie Jagiellońskim? W Polsce
chyba nie. Jednak nie kaŜdy wie, Ŝe ta uczelnia z wielowiekową tradycją przeŜywała
niegdyś kłopoty, a z opresji wybawiła ją królowa Jadwiga. Święta władczyni, której imię
nosi jedna z jarosławskich ulic i Gimnazjum nr 1, Ŝyła tylko 25 lat. Zmarła w roku 1399.
Zanim jednak nadszedł ten smutny dzień, wsławiła się jako wielki mecenas (dziś
powiedzielibyśmy :sponsor) krakowskiej uczelni i polskiej kultury.
Ale wróćmy do Krakowa, na uniwersytet, który powołał do Ŝycia Kazimierz
Wielki w roku 1364. Po śmierci fundatora kontynuacji dzieła podjęła się królowa
Jadwiga. A trzeba wiedzieć, Ŝe pierwszy okres po stracie Kazimierza Wielkiego był dla
uniwersytetu marny. Wtedy to szkoła bardzo podupadła, a nawet przez pewien czas nie
funkcjonowała wcale. Jednak lata panowania Jadwigi zapewniły akademii ogromny wkład
w rozwój nauki i kultury polskiej. Królowa wiedziała, Ŝe uniwersytet – jako wspólnota
ludzi poszukujących prawdy – jest niezbędny dla polskiego narodu i Kościoła. Wytrwale
dąŜyła do tego, aby odrodzić akademię i wzbogacić ją o wydział teologiczny, który dałby
uczelni pełne prawa i rodzaj nobilitacji w Europie Zachodniej. Zabiegała o to u samego
papieŜa Bonifacego IX. Ojciec Święty przychylił się do próśb polskiej królowej i dopiero
wówczas Uniwersytet Krakowski w pełni zaistniał na mapie tego typu uczelni
europejskich.
Przed śmiercią królowa Jadwiga zapisała uczelni wszystkie swoje pieniądze,
klejnoty i szaty. Ten drogocenny dar umoŜliwił dalszą reorganizację szkoły na wzór
paryskiej Sorbony. Gest młodej władczyni o dobrym sercu pozwolił na zakup domu przy
ulicy Grodzkiej, a przede wszystkim na ufundowanie budynku, który jest podstawą
dzisiejszego Collegium Maius (czyt. Kolegium Majus).
Pamięć o królowej Jadwidze pozostała Ŝywa przez wieki. Wdzięczność za
uratowanie uniwersytetu wyraŜana była często - chociaŜby tak, jak w kazaniu z 1426
roku:
To dzięki jej poparciu, wielu osiągnęło takie godności, do jakich by nigdy w inny
sposób nie doszli. Dzięki uniwersytetowi, kaŜdy, kto w innych okolicznościach pozostałby
zwykłym prostakiem i głupcem, staje się dojrzałym w obyczajach, błyszczy cnotami
oraz uchodzi niemal za proroka.

Drugie miejsce w tymŜe konkursie oraz nagroda publiczności
przypadły Joannie Staromiejskiej (VI b), a miejsce trzecie Aleksandrze Piotrów (VI a).

Kochane Dzieci z „Czwórki”
Czujecie wiosnę, ciepło, zapach trawy,
drzew i całą przyrodę budzącą się do Ŝycia? Ja
tak.
A razem z nią juŜ bliziutko do Świąt –
oczywiście Wielkanocnych, na które bardzo,
bardzo czekamy, zwłaszcza my – chrześcijanie.
One - tak jak wiosna po zimie - dodają nam sił
i mocy do Ŝycia. Nie wiem, czy wiecie, Ŝe te
Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa moŜna
nazwać - tak poetycko - Świętami śycia, bo
Chrystus powstał z grobu i śmierć zwycięŜył.
I uczy nas, jak wygrać Ŝycie i jak je dobrze,
szczęśliwie przeŜyć- razem z Nim, aby
zwycięŜyć, aby wygrać niebo.
Inna nazwa to Święta Paschy - na
pamiątkę przejścia Izraelitów z niewoli przez
Morze Czerwone. Słowo pascha = przejście,
oczywiście równieŜ ze śmierci do nowego Ŝycia.
To Święta Wielkiej Nocy, bo w niedzielę
o świcie - gdy jeszcze było ciemno - Jezus
dokonał największego cudu: pokonał śmierć
i zapewnił, Ŝe i nasze ciała zmartwychwstaną.
JuŜ w Wielką Sobotę, czyli w Wigilię
Paschalną - oprócz święcenia pokarmów –
odprawiamy w nocy Liturgię Światła. Święcimy
wtedy ogień i wodę chrzcielną, dziękując
Jezusowi za to, Ŝe swoim światłem zwycięŜył
ciemność. Od ogniska, rozpalonego na dworze
przed Kościołem, kapłan zapala Paschał i wnosi
do ciemnego kościoła śpiewając: Światło
Chrystusa. Od tego światła wierni zapalają
swoje świece, bo chcą Ŝyć z Jezusem
w Światłości.
Dlatego nasza wiara ma sens, a my się
radujemy, śpiewając: Alleluja, co znaczy
Radujmy się, chwalmy Pana!
W nocy lub o świcie w Niedzielę Wielkanocną
odbywa się Msza Święta z procesją zwana
Rezurekcją.
Grób pozostał pusty, KrzyŜ okryty jest
zwycięską, czerwoną stułą, a na ołtarzu króluje

figurka Chrystusa Zmartwychwstałego ze
zwycięską chorągiewką.
Wielka Sobota – dzień odwiedzin
Chrystusa w grobie, ale i święcenie pokarmów
w pięknie przystrojonych koszykach.
Ciekawe, czy lubicie szykować je do
koszyczka i nieść do kościoła?
A czy wiecie, co jest w koszyku
najwaŜniejsze,
pierwsze?
Baranek
Wielkanocny- i niewaŜne, czy jest z gipsu,
mąki, czy z cukru, czy czekoladowy- to znak
Chrystusa zwycięskiego. Bez Niego nie
byłoby świąt. A zaraz potem waŜne są jajka –
symbol Ŝycia, którymi się dzielimy z rodziną,
składając sobie Ŝyczenia. Jajko, przypomina
równieŜ, jak kruche jest nasze, ludzkie Ŝycie
i jak wiele zaleŜy od Boga. Pisanki, kurczaczki
zwiastują radość. Chleb, kiełbasa, chrzan, baby
wielkanocne dodają sił do Ŝycia, a sól nadaje
trwałość i świeŜość pokarmom. Wszystko,
nawet woda w lany poniedziałek, czyli śmigus
– dyngus pokazuje, jak waŜne jest śycie.
śyjemy tylko dzięki wielkiej miłości
Pana Boga, dzięki Jego nieustannej trosce
o nas. Gdyby nas zostawił, nasze Ŝycie byłoby
nic nie warte. Ale On nie spuszcza nas z oczu,
nawet na jedną tysiączną część sekundy. On
nie bał się nawet zginąć, umrzeć śmiercią
krzyŜową, aby ocalić nasze Ŝycie od grzechu
i szatana. Zrobił to bez pieniędzy, całkowicie
za darmo, po prostu z Miłości.
Jezus dał nam tajemniczy skarb- Ŝycie
wieczne z Nim, a skarbu trzeba strzec, chronić
go.
A stało się to w Wielki Piątek- dzień
największych bólów i śmierci Jezusa na
krzyŜu, przez którą przeprosił Boga za nasze
grzechy, czyli nas zbawił. Chrystus – krzyŜem,
jak kluczem otworzył nam drzwi do nieba.
Niech pomoŜe Wam to zrozumieć pewne
opowiadanie:

„ Pewien męŜczyzna przechowuje w salonie na honorowym miejscu dziwny przedmiot. Jeśli
ktoś spyta, dlaczego umieścił go tutaj, opowiada taką oto historię: Pewnego dnia mój dziadek
zaprowadził mnie do parku. Było mroźne, zimowe popołudnie. Dziadek szedł za mną i
uśmiechał się, ale było mu cięŜko. Jego serce było chore, bardzo sfatygowane.
Pobiegłem w kierunku stawu. Był zamarznięty. I choć dziadek prosił mnie bym nie wchodził
na lód, nie posłuchałem. Dziadek zawołał: UwaŜaj, ale w tym momencie było juŜ za późno.
Lód nie wytrzymał i wpadłem do wody. Dziadek, drŜąc cały, ułamał kawał gałęzi i podał mi
go. Chwyciłem, a on z całych sił pociągnął mnie do siebie i wyciągnął ze stawu.

Płakałem i dygotałem. Dobrze zrobiła mi gorąca herbata i kąpiel. Dla dziadka, to
wydarzenie było zbyt silne. Tej nocy zmarł na atak serca. Mój ból był ogromny.
Pobiegłem nad staw i odnalazłem kawał znanej mi gałęzi. Dzięki niej dziadek uratował mi
Ŝycie, ale on sam utracił je. Dopóki będę Ŝył, ten kawałek gałęzi będzie wisiał na ścianie,
jako znak miłości dziadka dla mnie”.
Podobnie i my chrześcijanie, mamy w domach kawałek drewna w formie KrzyŜa
i adorujemy w Wielki Piątek krzyŜ.
Jeszcze, chcę Wam przypomnieć, Ŝe Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia
Eucharystii na Ostatniej Wieczerzy, symbolem jest połamany chleb i wino w kielichu, ale
uwaga, uwaga: to takŜe Święto wszystkich kapłanów. Pamiętajcie o Nich w modlitwie.
MoŜecie Waszym kapłanom w tym dniu złoŜyć Ŝyczenia.
No i przed nami Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Nie
zapomnijcie wziąć do kościoła palmy. Jest ona symbolem zwycięstwa Jezusa - Króla.
MoŜe wiecie juŜ, Ŝe te święcone palmy pali się i powstaje z nich popiół na Środę
Popielcową następnego roku.
Jeśli będziecie się nudzić po zrobieniu porządków świątecznych i upieczeniu ciast,
spróbujcie rozwiązać krzyŜówkę:
A).Zaznaczone litery w odpowiedziach, dają napis umieszczony na krzyŜu Jezusa,
który w przekładzie polskim brzmi: Jezus z Nazaretu, Król śydowski.
1.Jak nazywał się namiestnik rzymski, który skazał Jezusa na śmierć

2.Kto pomógł Jezusowi nieść KrzyŜ?

3. Co krzyczał zebrany na sądzie u Piłata tłum?

4.Czym Ŝołnierze przebili bok Jezusa?

Miłej zabawy!
A na poŜegnanie, pragnę Wam i Waszym bliskim złoŜyć serdeczne, cieplutkie
Ŝyczenia:
pięknych, dobrych Świąt Wielkanocnych – Ŝycia radosnego, jak śpiew ptaka lub jak
taniec delfina. śycia z Jezusem – Światłością, którego śmierć nie jest w stanie ukraść
oraz Smacznego Święconego Jajka! I mokrego oblewania!
Alleluja! Jezus Ŝyje! Radujmy się!

Wasza siostra katechetka – s. Małgorzata Serafinko

"Radośnie o Wiośnie"
Wiosenko miła
dobrze, Ŝe przybyłaś!
Ptaki śpiewają
Krokusy zakwitają.
Wszystkim chce się spać,
a tu trzeba wstać.
Słoneczko przygrzewa
i kaŜde stworzenie radośnie śpiewa.
Trawka się zieleni,
wszystkich nas odmieni.
Wiosenka miła
Dobrze, Ŝe przybyła!
Pąki na drzewach świetnie się mają,
a kwiatuszki rozkwitają
i cudowny zapach mają.
Wiosenko miła
dobrze, Ŝe przybyłaś.
Klasa V c
"Komputerowa Wiosna"
Hasło: Wiosna, wiosna
Co ta wiosna nam przyniosła?
Na ekranie wiosna łączem
leci, kwiaty kwitną, słońce świeci.
Czasem deszczyk sobie pada
wyślę e-mail do sąsiada.
Albo moŜe go odwiedzę.
Po kałuŜach sobie tuptam,
pukam, wchodzę.
A tu proszę w komputerze
takŜe wiosna, co z wirusem
się rozniosła.
Pozostawię go w spokoju, by
w wiosennym być nastroju.
Rozśpiewały się ikonki i uśmiechnął
się świat cały, tak komputery
wiosnę powitały.
Klasa V d

