
Pierwszy semestr nauki  w 

szkole za nami. Był to dla 

nas wszystkich czas wytężo-

nej pracy, lecz także dobrej 

zabawy. Poznawaliśmy siebie 

nawzajem, wspólnie celebro-

waliśmy szkolne uroczystości 

i naszą codzienność. Bardzo 

wiele się w tym czasie wyda-

rzyło, wiele jeszcze przed 

nami.  

Aby przypomnieć sobie, jak 

zaczynaliśmy, co już za nami, 

aby zaprezentować Czytelni-

kom uczniowską twórczość, 

aby bawić, uczyć, rozerwać, 

oddajemy w Wasze ręce 

pierwszy  naszej szkolnej 

gazetki. 

 

Życzymy miłej lektury! 

Pierwszy semestr już za nami 

  

Lustro Leonarda 
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Jak już zapewne zauważyliście, konkurs na nazwę 

gazetki szkolnej został rozstrzygnięty. Autorką zwycię-

skiego tytułu jest Patrycja Feliszek z klasy piątej, której 

serdecznie gratulujemy. Wszystkim zaś, którzy wzięli 

udział w konkursie dziękujemy. Wasze pomysły też były 

świetne, ale niestety wygrana jest tylko jedna. 

  

 Ważne wydarzenia w naszej szkole            



 

 

Nasz Patron — Listy do Leonarda 

Szkolna codzienność  

 

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie Leonardo da Vinci! 

Mam przyjemność chodzić do szkoły, 

która nosi Pana imię. Jestem zachwyco-

ny Pana dziełami i wynalazkami. Szcze-

gólnie dziękuję za wynalazki lotnicze i 

wojenne, chociaż wiem, że niektóre nie 

zadziałały. Dzięki Pana spadochronowi i 

lotni dzisiaj możemy podziwiać widoki z 

lotu ptaka. Często korzystam z Pana 

innych wynalazków. Jeżdżę na rowerze z 

tatą, podróżuję samochodem. Ciekaw 

jestem, czy marzył Pan o podróżowaniu  

Str. 2 Lustro Leonarda 

 
 

Czwartek, 06.11.2014 

Dzisiaj pierwszym przedmiotem była 

matematyka. Algebra zrobiła nam kart-

kówkę z mnożenia sposobem pisemnym. 

Błagam, kto by tego banału nie umiał. 

Pisaliśmy tą kartkówkę już dwa razy. Po 

co trzeci?! Algebra twierdzi, że jak cze-

goś nie umiemy, to musimy to pisać i 

pisać, aż się nauczymy. Kolejnym przed-

miotem była przyroda, także z Algebrą. 

Rozwiązywaliśmy z milion zadań w zeszy-

cie, co zajęło dziesięć stron. Koszmar! W 

trakcie chłopaki śmiali się z wirusa Ebo-

la, aż Algebra zabrała im zeszyty – abso-

absolutnie puste – do sprawdzenia 

na ocenę. Oj, raczej nie będą mieli z 

tego piątek. 

                                   Zosia z IV klasy 

 

Czwartek, 16.09.2014 

Dzisiaj na zajęciach języka polskie-

go Pani podzieliła nas na grupy. Ja 

pracowałam z Martyną, Dominikiem  

Maksem. Mieliśmy wykonywać pra-

ce na kartkach i dopisywać pytania 

do tekstu. Nudy! W pewnej chwili 

Maksowi zepsuł się długopis. może 

w ten sposób się naprawi.   

Podziałyśmy z Martyną, żeby leciut-

ko podmuchał do wkładu z tuszem, 

może w ten sposób się naprawi.  

Maks jednak zamiast lekko  dmuch-

nąć, mocno pociągnął i napił się 

tuszu. Ale był ubaw. Maks nie mógł 

mówić, do tego miał niebieskie zęby 

i usta. Janek dał mu chusteczkę, 

żeby mógł wypluć tusz i trochę się 

wytrzeć. Pani nie była zachwycona, 

chyba nie ma poczucia humoru. 

 

Wiktoria z IV klasy 

podróżowaniu w czasie, bo ja tak. 

Zaprojektujemy razem wehikuł cza-

su?! 

Pozdrawiam serdecznie,  

 Marcin z II klasy 

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie da Vinci! 

Mam na imię Helena. Chodzę do 

drugiej klasy w szkole nazwanej 

Pana imieniem. Dziękuję Panu za 

wszystkie pomysły, projekty, wyna-

lazki i malowidła. Dzięki nim może-

my latać, jeździć na rowerze i podzi-

wiać obrazy. Jak dorosnę będę 

chciała być odkrywcą, wynalazcą i 

eksperymentatorem, tak jak Pan. 

Brawo Panie da Vinci! 

Serdecznie pozdrawiam,  

Helena z II klasy 

 

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie Leonardo da Vinci! 

Na wstępie mojego listu chciałam Panu 

napisać, że bardzo podziwiam Pana 

obrazy. Najbardziej podoba mi się 

„Mona Lisa” bardzo ciekawa jestem, czy 

ta pani była w ciąży. Szkoda, że nie może 

mi Pan tego powiedzieć. Chodzę do 

szkoły, która nosi Pana imię. Będziemy 

obchodzić dzień Leonarda da Vinci.  

Mamy bardzo ciekawe lekcje o Pana 

życiu – podobają mi się.  

Serdecznie pozdrawiam, 

Julia z  II klasy  



Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie da Vinci! 

Interesował się Pan różnymi dziedzinami 

sztuki i nauki. Był Pan wszechstronnie 

uzdolniony. Bardzo zaciekawiły mnie 

Pana wynalazki: machiny wojenne i ma-

szyny do latania. Szczególnie podobał mi 

się Pański sposób szyfrowania informacji 

pismem lustrzanym. Jak dorosnę, chciał-

bym być taki mądry jak Pan.  

Serdecznie pozdrawiam, 

David z II klasy 

 

 

 

 

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie Leonardo da Vinci! 

W pierwszych słowach mojego listu 

chciałam napisać Panu, że chodzę do 

szkoły podstawowej Pańskiego imienia. 

Bardzo podobają mi się Pana wynalazki. 

Szczególnie ciekawym pomysłem był 

projekt czołgu i helikoptera. Mojemu 

tacie bardzo podobają się Pana badania 

nad anatomią człowieka. Bardzo żałuję, 

że nie mogę Pana poznać.  

Pozdrawiam, 

Tosia z II klasy 
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Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie! 

Piszę ten list, bo chciałbym Ci powie-

dzieć, że bardzo Cię podziwiam. Wymy-

śliłeś wiele niezwykłych wynalazków. 

W Polsce jest jeden Twój obraz „Dama 

z gronostajem”, bo byłeś też bardzo 

zdolnym malarzem. Ja też bardzo lubię 

rysować.  

Serdecznie pozdrawiam, 

                                     Kacper z II klasy  

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie da Vinci! 

Bardzo dziękuję za te światowe 

wynalazki na przykład rower, samo-

lot, helikopter i wszystkie piękne 

obrazy. 

Pozdrawiam, 

Noah z II klasy 

 

Książenice, 19 XI 2014 r. 

Szanowny Panie! 

Jestem uczennicą Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej im. Leonarda da Vinci i na 

lekcjach dużo uczę się o Panu i Pana 

dziełach i wynalazkach. Bardzo lubię 

obraz „Dama z gronostajem”. Na tym 

obrazie mogę zobaczyć, jak wyglądały 

damy w dawnych czasach. Podoba mi się 

suknia, zwierzę i twarz damy. Gdy będę 

w Krakowie, odwiedzę Panią Cecylię. 

Serdecznie pozdrawiam, 

Maria z II klasy 



 

 

 

Działo się w szkole 
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28.11.14 w naszej szkole obchodzili-

śmy dzień LEONARDA DA VINCI, który 

był ukoronowaniem wielkiego szkolne-

go projektu „W kraju Leonarda”. Każda 

z klas na poszczególnych przedmiotach 

realizowała zadania związane z patro-

nem naszej szkoły.  

Nasza klasa zorganizowała biuro podró-

ży POD WEZUWIUSZEM. Można tu było 

zdobyć informacje o kraju Leonarda da 

Vinci – Włoszech. Przedstawialiśmy 

drogę z Warszawy do Rzymu samocho-

dem, jeśli ktoś woli morskie wojaże, 

mógł zamówić rejs statkiem z Gdańska 

do Neapolu. W ofercie była także wy-

cieczka autokarowa po słonecznej Italii.  

 

 

Opowiadaliśmy również o kilku naj-

piękniejszych miastach tego pięknego 

kraju. Przedstawiliśmy 6 najpiękniej-

szych miejsc w Rzymie. Rozprawiali-

śmy o florze i faunie Włoch.  

W naszym biurze można było też zdo-

być kilka informacji o wulkanie, który 

zniszczył Pompeje, czyli WEZUWIUSZU. 

Przygotowaliśmy nawet model wulka-

nu, który wybuchał. To dopiero była 

atrakcja. W tle odtwarzana była pre-

zentacja zdjęć urokliwych zakątków 

Italii, informacji o włoskiej kuchni, 

ciekawostek z dziedziny włoskiej moto-

ryzacji, a także sceny z życia naszego 

patrona Leonardo da Vinci.  

a także sceny z życia naszego patrona 

Leonardo da Vinci. Naszych klientów 

częstowaliśmy specjałami włoskiej 

kuchni.  

Mam nadzieję, iż nie tylko ja uważam, 

że warto było odwiedzić nasze biuro 

podróży Pod Wezuwiuszem. Liczę na 

to, że nie był to ostatni projekt realizo-

wany w naszej szkole. 

Emilia Citków 

Mistrzowie pióra—uczniowie piszą baśnie 

Czarownica 

Za górami za lasami żyła czarownica. 

Była dobrą wiedźmą. Mieszkała w dom-

ku z waty cukrowej na polanie w słod-

kim lesie. Nieopodal znajdował się do-

mek trolla, który zbudowany był z lodów 

o najróżniejszych smakach. Czarownica 

przepadała za watą cukrową, ponieważ 

była puchata. Nie smakowały jej lody, bo 

są zbyt zimne. Troll natomiast kochał 

lody za ich smaki i różnorodne kolory, za 

to nie smakowała mu wata cukrowa, 

była zbyt lepka. Troll i czarownica nieu-

stannie się kłócili.  

Pewnego cukierkowego dnia do krainy 

zawitał niespodziewany gość, zwany 

Pogromcą Słodkości. Czarownica i troll 

byli zrozpaczeni, nie wyobrażali sobie 

bowiem świata bez słodyczy. Wiedzieli, 

że natychmiast muszą coś zrobić, zanim 

Pogromca przystąpi do realizacji swojego 

planu – pozbycia się wszystkich słodko-

ści tego świata. Postanowili połączyć siły. 

Gdy przeglądali pradawną księgę, wpadł 

im do głowy pewien pomysł. Zdecydowali, 

że udadzą się po zaczarowaną broń. 

drogę. Wyruszyli czym prędzej.  

Trzeba wam jednak wiedzieć, że aby 

zdobyć broń, najpierw należy przepły-

nąć rzekę lukru, pokonać cukrowe 

bagno ,a na koniec przedostać się 

przez wąwóz słodkości. Była to niezwy-

kle trudna wyprawa, ale troll i wiedźma 

zdawali sobie sprawę, iż tylko przy po-

mocy magicznej broni są w stanie po-

konać wroga.  
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 Rzekę pokonali w łupinie wielkiego orze-

cha, którą odnaleźli na brzegu. Po drugiej 

stronie strumienia spotkali chór kwiatów. 

Rośliny śpiewały tak pięknie, że zwróciły 

uwagę czarownicy i trolla.  

- Witajcie! – powiedziała czarownica. – 

Kim jesteście? 

- Jesteśmy zaczarowanymi kwiatami. 

Wszystko wiemy, także dokąd i po co 

idziecie. Proszę, weźcie to. Oto pyłek kwia-

towy, dzięki któremu można latać. W ten 

sposób uda wam się pokonać cukrowe 

bagno. Do zobaczenia. 

Przy pomocy pyłu kwiatowego troll i cza-

rownica poszybowali nad mokradłami.  

Na ich drodze stała jeszcze ostatnia 

przeszkoda – wąwóz. Okazało się jed-

nak, iż pokonanie go, nie było takie trud-

ne. Bohaterowie przeszli na drugą stro-

nę po przewalonej kłodzie. Gdy dotarli 

na miejsce, odnaleźli sklep ze słodycza-

mi. Przywitał ich sprzedawca, miły, lecz 

tajemniczy staruszek: 

- Witajcie! Czekałem na was. – powie-

dział. – Jednak zanim dam wam to, po 

co przyszliście, musicie odpowiedzieć 

zgodnie na pytanie: Co jest najlepszym 

słodyczem na świecie? 

Czarownica i troll bardzo długo się nara-

dzali, kłócili, płakali. Wreszcie udało im  

się ustalić wspólną odpowiedź, któ-

ra brzmiała: Lody o smaku waty 

cukrowej. 

Staruszek wręczył im magiczną broń 

i po jednym latającym cukierku. 

Lotem błyskawicy znaleźli się powro-

tem w swoim lesie. Gdy lecieli nad 

polaną, dostrzegli Pogromcę. Troll 

wycelował z magicznej broni, strzelił 

i zamienił wroga w lukrowy posąg.  

Od tego czasu nikt nie zakłóca spo-

koju w słodkiej krainie, a czarowni-

ca i troll są najlepszymi przyjaciółmi. 

Ania z klasy V 

Baśń o Wesołej Żarówce 

Dawno, dawno temu za górami, za 

lasami żyła sobie Wesoła Żarówka. 

Miała ona przyjaciela, Pana Roślinkę.  

Pewnego zimowego dnia, kiedy zbliżały 

się Święta, Wesołej Żarówce wyczerpa-

ły się baterie.  

- Och, moje baterie, nie będę mogła już 

świecić. – powiedziała Wesoła Żarów-

ka. 

- Nie martw się, wymienimy baterię. – 

powiedział Pan Roślinka. 

 

- Nie martw się, wymienimy baterię. – 

powiedział Pan Roślinka. 

Nie było to takie łatwe, ponieważ mieszka-

li na wsi, a miasto było 25 km dalej. Byli 

oni mali, więc trudno im było się tam do-

stać. Musieli wyruszyć natychmiast, ponie-

waż wesoła Żarówka chciała zawisnąć na 

choince. Po drodze spotkali kozę, która 

chciała rozbić żarówkę. Na szczęście  

niewiadomo skąd zjawili się Groszek i 

Kukurydza. Byli to żołnierze czarnoksiężni-

ka. Przepędzili kozę i uratowali żarówkę.  

 

 

 

Groszek i Kukurydza zabrali ma-

łych wędrowców na dwór czaro-

dzieja. Mag wręczył żarówce aku-

mulatorek i ładowarkę 

Wesoła Żarówka po naładowaniu 

baterii w podzięce za uratowanie 

życia i podarowanie jej akumula-

torka z ładowarką zaświeciła peł-

nym blaskiem na choince u czar-

noksiężnika. Dzięki temu Święta 

miały podniosły charakter, a Weso-

ła Żarówka była dumna i szczęśli-

wa.  

                                 Kuba z V klasy  

                                

REDAKCJA „LUSTRA LEONARDA” OGŁASZA KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BAŚŃ O TEMA-

TYCE MORSKIEJ. 

Prace konkursowe powinny być napisane w formie tekstu baśni o szeroko pojętej tematyce morskiej lub zwią-

zanej z Wybrzeżem Bałtyckim. Mile widziane uwspółcześnione wersje baśni. 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy KONKURSU CZYTELNICZEGO. Na prace czekamy do 

28.02.2015. 

Zachęcamy do udziału w konkursie, najlepsze prace opublikujemy w kolejnym wydaniu naszej gazetki. 

             Konkurs Lustra Leonarda 
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Swoją działalność rozpoczął samorząd szkol-

ny. Nad młodymi działacza-mi czuwa pan 

Adam Emeschajmer, wychowawca klasy 

czwartej i nauczyciel języka angielskiego.  

 

Członkowie samorządu:  

 

Klasa V:  

Kacper Biedrzycki  

Cas Verkuyten (Przewodniczący samorządu)  

 

Klasa IV:  

Adam Chechłacz  

Joep Verkuyten  

 

Klasa II:  

Julia Citków  

David Osuch  

 

Klasa I:  

Agatka Chechłacz  

Janek Godzina  

 

 

 

Plany samorządu:  

Postanowiliśmy działać w samorzą-

dzie szkolnym, aby mieć wpływ na to, 

co dzieje się w naszej placówce, 

współtworzyć ją, a także pomagać 

naszym kolegom i koleżankom.  

 

Mamy wiele planów, które chcieliby-

śmy zrealizować jeszcze w tym roku 

szkolnym. Nie będziemy tu mówić o 

wszystkich, aby nie wyprzedzać fak-

tów, nie zdradzać tajemnicy i niespo-

dzianek. Dlatego wymienimy tylko 

kilka:  

 

– chcemy 

zachęcić całą społeczność szkolną 

do pisania listów do osób, które bar-

dzo tego potrzebują.  Więcej o akcji 

można się dowiedzieć ze strony in-

ternetowej: http://

marzycielskapoczta.pl/  

 

 

 

 

 – z 

pewnością każdy z nas ma ulubio-

ną książkę z wczesnego dzieciń-

stwa, do której chętnie wraca. 

Zależy nam na nawiązaniu współ-

pracy z przedszkolem, aby opowie-

dzieć maluchom o książkach, po-

czytać im, nawiązać z nimi znajo-

mości. 

 

 

zdarzy się jeszcze nie jeden…  

 

Na pozostałe nasze plany, pozwól-

cie, że spuszczę zasłonę milczenia.  

 

Przewodniczący samorządu  

Cas Verkuyten  

 

Mistrzowie pióra cd. 

Wstałem dziś wcześnie. Słońce, jeszcze 

nisko nad widnokręgiem, iskrzyło się w 

morzu niczym miliony pochodni zapalo-

nych ciemną nocą. Cały świat budził się do 

życia. Było cicho. Tylko morze szumiało, 

jak zawsze zresztą. Nie wiem, ile stałem 

wpatrując się w morski błękit. 

Na horyzoncie pojawił się kuter rybacki. 

Rybacy łowili ryby na śniadanie dla swoich 

rodzin i okolicznych mieszkańców.  Jedno-

lity warkot silnika tej małej łodzi rozchodził 

się po okolicy.  

Poszedłem po zegarek. Była szósta 

rano. Szybko nabazgroliłem list dla 

mojej rodziny, ubrałem się, po czym 

wyszedłem z domu. 

Wsiadłem na rower i pojechałem do 

miasta, sam nie wiem, po co. Cała 

Jastarnia pachniała sola morską. 

Nikogo nie było. Wszystko wydawało 

mi się zadziwiająco piękne i uroczo 

klimatyczne. Było to miłe i dość dziw-

ne uczucie. Kupiłem w porcie dwie 

ryby i wróciłem do domu. 

Wszyscy spali. Wziąłem list i go 

pogniotłem, podarłem i wyrzuciłem. 

Nie chciałem, żeby się martwili. 

Wyszedłem na balkon i zanurzyłem 

twarz w porannej morskiej bryzie. 

Zapowiadał się piękny dzień. 

Kacper z klasy V 

 

 

 

 
Słowo od Samorządu 
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Opisuję Pana Łukasza. Znam go ze szkoły. 

Jest nauczycielem wychowania fizycznego i 

moim wychowawcą.  

Na pierwszy rzut oka można dostrzec, że 

jest to uśmiechnięty bardzo  radosny czło-

wiek.  Gdy na niego spojrzymy, od razu zau-

ważamy dredy związane w warkocz z tyłu 

głowy. Jego włosy są brązowe. Poniżej widzi-

my  ani duży, ani mały, raczej normalny nos. 

Podbródek Pana Łukasza zdobi bródka. Mój 

nauczyciel jest umięśniony, odznacza się 

mocną sylwetką.  

 

 

Pan Łukasz prawie zawsze ubiera się w  

dresy i sportowe koszulki.  

Mój wychowawca lubi biegać, pracować nad 

kondycją, podnosić ciężary. Ogólnie lubi sport. 

Opisałem Pana Łukasza, ponieważ jest dla mnie 

kimś, kto mnie wychowuje i obroni (pewnie dla-

tego, że jest moim wychowawcą). Uważam go za 

swojego przyjaciela, któremu mogę zaufać. 

Jednym słowem jest po prostu świetny. Cieszę 

się, że to właśnie on jest moim wychowawcą 

Kacper z V klasy 

.              

  

 

 

Uczymy się języków od najmłodszych 

 

 
Nauczyciele oczami uczniów 
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Konkursy w szkole 
 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS NA ILUSTRACJĘ do serii książek  

"Opowieści z Narnii" 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przeczytać chociaż jedną część powieści C.S. Lewisa i zilustrować swoją 

ulubioną scenę. Na prace czekamy do 13.03.2015. Najlepsze, wg Jury, ilustracje zostaną nagrodzone. Szczegółowe informacje 

znajdują się na tablicy konkursu czytelniczego. Zachęcamy do udziału.  

                                                                                                                                                                                  Olga Jeżyna-Krawczyk 

                                                                                                                                                                                 Jolanta Sabat 

 

 

 

 

 
 

Luty Marzec        Kwiecień  Maj Czerwiec 

Bezpieczny internet—

szkolny konkurs informa-

tyczny 

 Maks matematyczny—Łowcy 

Talentów Jersz 

Szkolne zawody w 

 tabliczce mnożenia 

 

Pięknie czytam Międzynarodowy konkurs 

Kangur matematyczny 

Konkurs Recytatorski  War-

szawska Syrenka  

Drugie życie elektro-

śmieci 

 

 Olimpus sesja wiosenna  Panda (EDI)  Gra planszowa—szkolny 

konkurs informatyczny 

 

 Ogólnopolski konkurs 

historyczny Alfik historycz-

ny  

Ogólnopolski Konkurs 

"Leon" z języka angielskiego  

  

 English Ace   Olimpusek z języka angiel-

skiego 

  

 Zuch test zintegrowany Być jak Leonardo da Vinci—

międzyszkolny konkurs 

organizowany przez naszą 

Szkołę 

  

  Olimpusek test zintegorowa-

ny 

  

            
 

Konkursy w tym semestrze 

 

 

Ogólnopolski Kon-

kurs Języka Angiel-

skiego FOX  

 

 

 

English Starters  

 

English Movers  

English Flyers  

 

 

Cambridge En-

glish: Key (KET)  

 

Cambridge English: 

Preliminary (PET)  

Szkolny mistrz 

informatyki—

szkolny konkurs 

informatyczny 

Mistrz ortografii 
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W NASZEJ SZKOLE TRWAJĄ KONKURS CZYTELNICZY I TEATRALNO-KINOWY. ZACHĘCAMY DO 

UDZIAŁU, NAPRAWDĘ WARTO. ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ. 

 

Jak wziąć udział w konkursach? 

Czytaj książki, oglądaj przedstawienia teatralne, kinowe. 

Zapisz autora/reżysera i tytuł dzieła, a także napisz kilka zdań na jego temat. 

Wypełnioną karteczkę wrzuć do koszulki, która wisi w sali humanistycznej na 

tablicy. 

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zdobyć dodatkowe punkty, możesz: 

Wypisać z tekstu książki interesujące cytaty 

Narysować ilustrację do książki/spektaklu/filmu 

Napisać recenzję książki/spektaklu/filmu 

 

Ja, raz na dwa tygodnie – w czwartki – będę losowała 3 karteczki i wybrane osoby opowiedzą o przeczytanej przez siebie książ-

ce. 

Punktacja: 

 każde 100 stron/obejrzane przedstawienie – 10 punktów;  

 każdy cytat (złota myśl)– 1 punkt; 

 każda ilustracja 3 punkty; 

 dobra recenzja książki/spektaklu/filmu – 10 punktów. 

Konkurs trwa od 01.10 – 31.05 

 

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów!                                                                

Jolanta Sabat 

Konkurs czytelniczy-aktualne wyniki 

1. miejsce Amelia Konkol 

2. miejsce Cas Verkuyten 

3. miejsce Kacper Biedrzycki 

4. miejsce Jakub Biedrzycki 

5. miejsce Piotr Zieliński 

Konkurs teatralno-kinowy  

aktualne wyniki 
1. miejsce Kacper Biedrzycki 

 

DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI” to Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, w którym biorą udział uczniowie z naszej Szkoły. 

W skład zespołu o nazwie „Pokręcone żarówki” wchodzą wszyscy piątoklasiści oraz Marcin z klasy czwartej. Przed zespołem dużo 

wyzwań. Już niedługo cała szkoła dowie się czym jest ZSEE! 

 

Jak powstały pokręcone żarówki? 

 

Chcecie poznać historię o tym, jak powstały pokręcone żarówki? Ja uważam, iż jest rzecz warta opowiedzenia.  

Byliśmy w szkole i rozważaliśmy nad nazwą dla naszej drużyny, pan konserwator, który w tej chwili wkręcał żarówkę, był tam wraz z 

nami. W jednej ręce trzymał zużytą żarówkę, a w drugiej dobrą. Naglę żarówka (ta zła) wypadła mu z ręki, ale zanim ostatecznie rozbi-

ła się o podłogę, odbijała się od różnych kątów i rzeczy. Gdy dosięgła podłoża, zaczęła się kręcić, a potem, tak jak się kręciła, tak się 

rozbiła.  

Ta historia może nie jest do końca zgodna z prawdą, ale i tak jest lepsza od tego co stało się naprawdę. :D  

                         Kacper Biedrzycki 

         Konkurs czytelniczy i teatralno-kinowy 

Drugie życie elektrośmieci 

 

 



 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

im. Leonarda da Vinci 

 

Ul . Mazowiecka  87a 

05-825 Książenice 

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

Ucz się z pasją! 

Www.szkola-vinci.pl 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci w Ksią-

żenicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2014 roku. 

Naszą misją jest sentencja Hominem quero, czyli Szukam czło-

wieka.  Chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość samorealiza-

cji, potrafili zgodnie współpracować z innymi i nauczyli się funk-

cjonować w społeczeństwie. Naszą wizją jest stworzenie w szkole 

atmosfery życzliwości, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego 

zaufania, co pozwoli uczniom rozwinąć cały swój potencjał inte-

lektualny, fizyczny i emocjonalny, otworzyć się na świat i ludzi, 

odkrywać i rozwijać talenty.  Pracujemy metodą projektów, bie-

rzemy udział w konkursach i akcjach charytatywnych. Uczymy 

dzieci, że są częścią otaczającego świata, za który ponoszą odpo-

wiedzialność.  

 

 

Luty 
19.02 g. 18.30 spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły 

28.02 g. 10.00 rekrutacja uczniów do 1 klasy na rok szkolny 2015/2016 

 

Marzec 
18.03 g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

28.03 g. dzień otwarty dla kandydatów do szkoły przygotowany przez naszych uczniów 10.00-13.00 

 

Kwiecień 
15.04 g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Maj 
14.05  g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Czerwiec 
17.06  g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 607 44 42 40 lub pisząc na adres  

info@szkola-vinci.pl 

                  Rekrutacja na rok szkolny 


