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O P R A C O W A Ł A   E D Y T A   P O D R A Z A  

KWARTALNIK PIERWSZAKA 



Witajcie, witajcie  nasi mili 

bardzo się cieszymy,  

żeście nasz kwartalnik  znowu odwiedzili. 

Wiele się tu działo przez ten długi czas,  

dlatego serdecznie zapraszamy Was, 

w szkoły skromne progi, byście podziwiali,  

co Wasze pierwszaki znów nawyprawiali.  



W SZKOLE WIELKIE 
PORUSZENIE,  

BO KAŻDEGO NIEBORAKA  

NASZA SZANOWNA PANI 
DYREKTOR 

DZIŚ PASUJE NA 
PIERWSZAKA! 

Ślubowanie 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Maja 

Milena 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Kuba 

Maja 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Karolina 

Jeremiasz 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Natalia 

Błażej 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Klara 

Tymek 



Pasowani na 
pierwszaka: 

Maja 



Ślubujemy! 

W grono uczniów 
nas przyjęli, ośle 
uszy nam obcięli, 
więc od teraz 
dajemy słowo 
zachowujemy się 
wzorowo! 



Uroczystość Ślubowania 



Pięknie dziś ślubowaliśmy 
Więc rogi obfitości 

dostaliśmy 

Po Ślubowaniu! 



Każda mama pęka z dumy  
ze swego syna i swej córy! 



Przyjemne chwile szybko mijają a na nas kochani 
lekcje czekają! 



AAC wszyscy znamy i z naszą 
Panią chętnie czytamy! 



Hania Patryk 

Nigdy się nie zniechęcamy bo czytanie 
uwielbiamy! 



„Jesteśmy Polką i Polakiem , 
dziewczynką fajną i 

chłopakiem. 

 

Kochamy Polskę z całych sił. 
Chcemy byś także kochał Ją i 

Ty!” 

Kto Ty jesteś? - Polak mały. 
Jaki znak Twój? - Orzeł Biały. 



Po przygody wyruszamy , autokarem świat 
zwiedzamy! 









W naszych sercach gra muzyka i z kulturą obcujemy, więc 
gdy trafia się okazja to na koncert chętnie jedziemy! 
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W naszych sercach gra muzyka i z kulturą obcujemy, więc gdy 
trafia się okazja to na koncert chętnie jedziemy! 



Teatr Dzieci 
Zagłębia 

Teatr też nam 
nie jest obcy, 
wielką scenę 
uwielbiamy. 

W świat fantazji, 
baśni, bajek 
zawsze chętnie 
wyruszamy. 



Teatr Dzieci Zagłębia 



Teatr Dzieci Zagłębia 



ANDRZEJKI 

Abra, kadabra,  
czary, mary dziś 
Andrzejki w 
szkole mamy. 
W szklaną kulę 
spoglądamy, w 
niej życzenia 
swe spełniamy! 



Sensoplastykę bardzo 
lubimy, 

Wszyscy świetnie się 
bawimy. 

SENSOPLASTYKA 



SENSOPLASTYKA 



SENSOPLASTYKA 



Choć mam rączki małe i 
niewiele mogę,  

poprasuje z  Panią i 
chętnie pomogę. 

PRACOWITE PSZCZÓŁKI 



Szycie, prasowanie nie jest 
dla nas obce, 

a nasze małe rączki są 
bardzo pomocne. 

PRACOWITE PSZCZÓŁKI 



MIKOŁAJKI 

Mikołaju , 
Mikołaju  czy Ty 
śpisz?  

Kiedy nas 
odwiedzisz 
powiedz mi. 

My już Ciebie 
wyglądamy tak, 
tak, tak. 

Na prezenty 
wciąż czekamy 
tak, tak, tak. 



MIKOŁAJKI 



MIKOŁAJKI 



MIKOŁAJKI 



MIKOŁAJKI 



CHOINKA 

Stała pod śniegiem 
panna zielona . 

Nikt prócz zajączka 
nie kochał  jej. 

Nadeszły Święta i 
przyszła do nas. 
Zielona pani 
witamy Cię! 



KUBA MILENA 

Ubierzemy dziś choinkę. 



MAJA Maja 

Ubierzemy dziś choinkę. 



ZACZAROWANE DRZEWKO 
 

Choinka proszę pana 
jest chyba zaczarowana, 

bo zaraz wszystko odmienia: 
było szaro, a ona wchodzi do domu – 

zielona i spełnia marzenia. 
Choinka – niby królewna 

taka zielona i srebrna, 
taka czerwona i złota. 

A pod nią – nasze marzenia: 
Lalka dla Mani i miś dla Henia, 

nawet piłeczka dla kota. 
Dobrze się bawić przy świeczkach, 

tu miś, tu kot, tu laleczka. 
I spać nam nikt jeszcze nie każe. 

Choinka, proszę pana 
choinka zaczarowana – 

drzewko spełnionych życzeń. 
 

M. Terlikowska 
 



Nasz przyjaciel 
Miś 

Przybył  dnia 
pewnego na 
korytarz szkolny , 
ten pluszowy miś 
ogromny.  

Wnet go dzieci 
pokochały do swej 
klasy go zabrały. 

Od tej pory uczy 
się z nami, już go 
nigdy nie oddamy. 



Nasz przyjaciel Miś 



Nigdzie nam nie będzie lepiej!!!!! 



W szkole nuda nie istnieje zawsze się tu wiele 
dzieje! 
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W szkole nuda nie istnieje zawsze się tu wiele 
dzieje! 



Wesołych Świąt  życzą 
Pierwszaki. 

Aniołek widać go w 
twym uśmiechu, 
gdy go witasz z 
radością, 
znajdziesz go wśród 
przyjaciół 
i w rodzinnej miłości. 
Jest w ciepłym dłoni 
uścisku, 
którym gości witamy, 
jest w życzeniach z 
opłatkiem, 
które sobie 
składamy. 
Jest w tych paczkach, 
paczuszkach, 
gdy pod drzewkiem 
już leżą, 
jest zawsze i 
wszędzie… 
dla tych co weń 
wierzą! 
 



Jasełek czas, więc każdy z nas na występ się szykuje. Choć 
trema jest, to nie dam się ,  

na scenę szybciutko wskakuję! 



Taniec Aniołów 



Taniec Aniołów 



Taniec Aniołów 



Taniec Aniołów 



W ten wyjątkowy, 
dzień zaśnieżony, 
kiedy w kościele biją 
dzwony z naszych 
serduszek płyną 
życzenia:  

Wiele miłości bez 
trosk i złości, 
smacznego barszczu  i 
karpia bez ości. 

Pani katechetka 
Pismo Święte czyta  
przy wspólnym stole 
opłatkiem nas wita.  

A gdy gwiazdka 
zaświeci miedzy 
śnieżynkami, piękną 
kolędę wspólnie 
zaśpiewamy. 

 



Wigilia 



Wigilia 



Bal 
karnawałowy 

Karnawał w szkole  
stroimy więc sale. 
Ma być w niej  
bajkowo, 
przytulnie, wspaniale. 
 
Są zwoje serpentyn, 
wieszamy lampiony, 
gwiazdeczki błyszczące 
i barwne balony. 
 
Pląsamy po sali, 
to świetna zabawa. 
Są stroje bajkowe, 
niech żyje karnawał. 

M. Forma 



Niech żyje bal!!!! 



Bal karnawałowy 



Bal  



Król i Królowa balu!!!! 



DO ZOBACZENIA! 

Już się z wami pożegnamy, miło gościć 
Was znów było. 

Wszakże  przecież się spotkamy bo rok 
szkolny  jeszcze nie minął. 


