Witam w kąciku „Jestem młodym pisarzem…”
Chciałabym zaprezentować wierszyki – rymowanki o zdrowiu, które ułożyli
uczniowie i uczennice klas II w ramach promocji zdrowia w naszej szkole.
Czytając je uśmiechnijcie się i sięgnijcie po warzywa i owoce!!!
Arbuzie, arbuzie,
Ale masz zielona buzię.
W środku jesteś różowiutki
i odganiasz wszystkie smutki.
Chociaż masz pestek bez liku,
Bardzo cię lubię arbuziku.
Jedząc ciebie codziennie,
Rano wstaje się przyjemnie.
Pola, klasa IIa
Biega sobie Pan Jabłuszko,
Za nim biegnie śliwka z gruszką.
Winogrona biec nie chciały,
bo im mrówki nogi podkładały.
Kamil, klasa IIa
Zamiast słodyczy chcę jeść warzywa!
Zamiast ciasteczek owoce wciąż wcinam!
Pytasz - dlaczego?
Odpowiedź jest prosta.
Muszę być zdrowy – piłkarzem chcę zostać!
Staś, klasa IIa
Kto owoce i warzywa codziennie zjada,
Ten będzie silniejszy od swego sąsiada!
Tomek, klasa IIc
Truskawka, marchewka, skakanka to jest zdrowa wyliczanka.
Weronika, klasa IIc
Buzia nigdy nie jest blada,
Gdy warzyw i owoców dużo zjada.
Igor, klasa 2c

Lubię truskawki oraz jeżyny,
bo w nich ukryte są witaminy.
Ania, klasa IIc
Ten, kto marchew codziennie zjada,
Dobre zdrowie posiada.
Alicja, klasa IIc
Mam dzisiaj bardzo dobry humorek,
Bo na śniadanie zjadłam szczypiorek.
Ania, klasa IIc
Wspaniałe i zabawne są te krótkie utwory literacki, zachęciły mnie do sięgnięcia
po jabłko. A Was??? Mam nadzieję, że tak!!!
Chciałabym także zaprezentować Wam zwycięzców Rodzinnego konkursu
literacko – plastycznego dla klas I–III, zorganizowanego w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”.
Wszystkie książki i komiksy okazały się świetne i wszystkie zostały wyróżnione!
Fragmenty dzieł literackich Waszych kolegów i koleżanek zostały odczytane
przez Dyrekcję szkoły, panią sekretarkę i panią pielęgniarkę na spotkaniu
z klasami pierwszymi i drugimi z okazji „Cała Polska…”.
Wszystkie książeczki i komiksy znajdują się w szkolnej bibliotece i możecie
w każdej chwili je wypożyczyć i przeczytać!!! Zachęcam!!!
Oto nasi wspaniali pisarze i tytuły ich książek i komiksów:
Karolina Żywicka, klasa IIa – „Kasia i skarb”
Łukasz i Beata Pyzio, klasa IIb – „Przygody Robaka”
Alicja Nozdryń, klasa IIc – „Przygody księżniczki Ewy i jej świnki Koko”
Martyna Nadolska i cała rodzinka, klasa IIIa – „Trzy duszki podbijają Duchojork”
Lena Światkowska – „Przygody w Minecraft” (komiks)

Karolina Kaczmarek i rodzice – „Przygody Samiego”
Tymon Sosiński, klasa Ia – „Tato, a kto to…?”
Wiktoria Malec, klasa Ie – „W Europie z Bolkiem i Lolkiem”
Tomasz Gerka – „Podwodny skarb” 3 części (komiks)
Nadia i Sylwia Tokmina – „Nadieżda znaczy Nadzieja”

Czas się pożegnać… życzę wam wspaniałych wakacji i zachęcam do czytania
nie tylko w deszczowe dni.

