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SUKCESY LICEALISTÓW

Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa i IV Liceum
Ogólnokszta∏càce im. K. K. Baczyƒskiego we W∏oc∏awku
po raz pierwszy zorganizowa∏y Kujawski Konkurs J´-
zyka Angielskiego, sk∏adajàcy si´ z dwóch etapów.
Do drugiego zakwalifikowa∏o si´ troje uczniów naszego
LO. Etap mi´dzyszkolny sprawdza∏ umiej´tnoÊç rozu-
mienia ze s∏uchu, znajomoÊç struktur leksykalno-
gramatycznych oraz wiedz´ o krajach obszaru j´zyka
angielskiego. W finale Êwi´ci∏ triumfy Micha∏ Linowski,
który zajà∏ pierwsze miejsce. Jego opiekunem by∏a
mgr Bogus∏awa Wojno.

Z kolei III Liceum Ogólnokszta∏càce im. Marii Ko-
nopnickiej we W∏oc∏awku zorganizowa∏o Wojewódzki
Konkurs Literacki List do Marii Danilewicz Zieliƒskiej.
Zadaniem uczniów gimnazjów i liceów, którzy zosta-
li zaproszeni do wzi´cia w nim udzia∏u, by∏o napisa-
nie listu do Marii Danilewicz Zieliƒskiej, urodzonej

w Aleksandrowie Kujawskim pisarki, autorki opowiadaƒ
i powieÊci, krytyka literackiego, bibliotekarki, hono-
rowej obywatelki tego miasta. SpoÊród wielu nades∏a-
nych tekstów jury nagrodzi∏o Mateusza Malinowskie-
go, który zajà∏ pierwsze miejsce (opiekun mgr Aldona
Nocna). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksià˝-
kowe i dyplomy. Honorowy patronat nad konkursem
obj´li Prezydent Miasta W∏oc∏awka Andrzej Pa∏ucki
i Kujawsko-Pomorski Kurator OÊwiaty Anna ¸uka-
szewska oraz W∏oc∏awskie Towarzystwo Naukowe.
Imprezie towarzyszy∏o uroczyste otwarcie sali im. Marii
Danilewicz Zieliƒskiej, która jest absolwentkà LMK.
Odby∏a si´ równie˝ krótka sesja naukowa, w której
wzi´li udzia∏ dr Barbara Czarnecka z UMK, mgr Ma∏-
gorzata Wdowczyk i prof. Adam Wróbel z WSHE.

Gratulujemy sukcesów ciechociƒskim licealistom!
     Red.

4 kwietnia o godzinie 9.00 wszyscy przystàpili
do pisania, sprawdzian trwa∏ 60 minut i przebiega∏
bez problemów. SzóstoklasiÊci musieli rozwiàzaç 26
zadaƒ z zakresu wiedzy zdobytej w szkole podstawowej.
WÊród poleceƒ by∏y mi´dzy innymi: pytania testowe,
zadania matematyczne, krótsza i d∏u˝sza wypowiedê
pisemna.

Wi´kszoÊç dzieci by∏a zadowolona z efektów swojej
pracy. Uczniowie wiedzieli, czego mogà si´ spodziewaç,
poniewa˝ wczeÊniej pisali dwa próbne sprawdziany.
Wyników mo˝na spodziewaç si´ na prze∏omie maja
i czerwca.

     A. Migdalska

Z ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH SZKÓ¸Z ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH SZKÓ¸

Dwóch uczniów Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica zdoby∏o czo∏owe miejsca w konkursach
wojewódzkich.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
Osiemdziesi´ciu szóstoklasistów ze Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

w Ciechocinku ma ju˝ za sobà sprawdzian, do którego przygotowywali si´ przez ca∏y okres nauki
w szkole podstawowej.

fot. A. Nocna
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DZIECI WIERSZE PISZÑ...

Ju˝ po raz czwarty w przedszkolu odby∏ si´ konkurs
pod nazwà „Weso∏e wierszyki o wioÊnie”. 9 kwietnia
2013 r. rodzice, dziadkowie i inni goÊcie mogli wys∏u-
chaç artystycznych prezentacji dzieci. KilkanaÊcie wier-
szyków zaprezentowali absolwenci Bajki. Nasze kole-
gium redaktorskie w sk∏adzie: Aldona Nocna, Katarzyna
Kaliszewska oraz Karolina Jasiƒska mia∏o przyjemnoÊç
oceniç wiersze ma∏ych poetów. By∏o to niezwykle tru-
dne zadanie, gdy˝ wszystkie prezentacje zas∏ugiwa∏y
na wyró˝nienie. Dlatego ka˝dy przedszkolak, który
bra∏ udzia∏ w konkursie, zosta∏ nagrodzony, otrzymujàc
dyplom, ksià˝eczk´ oraz s∏odycze. S∏ownie wyró˝ni∏yÊ-
my natomiast pi´ç wierszyków, które w ramach nagrody
prezentujemy na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”.

       Red.

W przedszkolakach tkwi niesamowity potencja∏ i ponadprzeci´tne mo˝liwoÊci. Wychowawcy
z Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Bajka” postanowili rozbudziç i wykorzystaç ich naturalnà
energià twórczà.

Franek Kaliszewski„Wiosna radosna”

Na antenie siedzi wrona,bardzo jest zadowolona,bo sikorka jej szepn´∏a:„zima Wis∏à odp∏yn´∏a”.
S∏oƒce grzeje, Ênieg topnieje,ko˝uch zdj´ty, w kàt ciÊni´ty,s∏ychaç wi´cej Êpiewu ptaków,na podwórku gwar dzieciaków.

A w ogrodzie, wÊród pierwiosnkówcoraz wi´cej jest skowronkówi widziano dziÊ na ∏àcebociany spacerujàce.

Antonina Paƒka

„Wiosna”

S∏onko Êwieci wysoko na b∏´kitnym niebie,

Pierwsze kwiatki p∏atkami kolorujà ziemi´.

Na ∏àczce zielonej bez Êniegu bia∏ego

˚abki z bocianami grajà w chowanego.

Ba∏wanki znikn´∏y, tak bez po˝egnania,

Gubiàc w trawce w´gielki i z garnków ubrania.

Pierwsze listki na drzewach ju˝ si´ pojawiajà,

Znów na place zabaw dzieci wybiegajà.

Przysz∏a wiosna ubrana w kwiatki kolorowe,

Ptaszki dla niej Êpiewajà pioseneczki nowe.

Motylki i pszczó∏ki siedzà w polnych kwiatach…

Zostaƒ z nami wiosno do samego lata!

Z ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH PRZEDSZKOLIZ ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH PRZEDSZKOLI



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI kwiecieƒ 201315

Julia Wnuk

„Wiosna radosna”

Prosz´ Paƒstwa, oto Wiosna

w koƒcu dzisiaj do nas dosz∏a.

Skàd to wiem, si´ mnie pytacie?

Przecie˝ to oczywiste, s∏uchajcie:

mama kolorowo jest ubrana,

Pani w przedszkolu zakochana,

dzieciaki na podwórku w klasy grajà,

a babcie w kuchni „rozrabiajà”.

Wszystkie kwiatki z ziemi si´ wybijajà,

a na mym parapecie ptaszki Êpiewajà.

I tak pi´knie zrobi∏o si´ na Êwiecie,

bo wiadomo, pachnie kolorowym kwieciem.

A czy wiecie co jest najwa˝niejsze?

Lody na patyku, kwiatów na polach bez liku,

kolorowa wata cukrowa oraz trawa mocno zielona.

Jazda na rowerze i gofry z tatà w plenerze.

Pani w przedszkolu rozeÊmiana, a mama rozÊpiewana.

I to jest najwa˝niejsze na Êwiecie i sami to chyba wiecie!

Malwina ¸uczak„Pierwszy dzieƒ wiosny”
Ciep∏a wiosna zapanuje,Resztki Êniegu zlikwiduje.Woda sp∏ynie do jeziora,Na Marzann´ przyjdzie pora.Mroênà aur´ przep´dzimy,Nie b´dziemy baç si´ zimy.Ptaszki pi´knie ju˝ çwierkajà,Cudnà wiosn´ zapraszajà.

Andrey Tamburowsky„Ma∏a Wiosna”

W ka˝dym maluszku gdzieÊ kryje si´ wiosna,
schowana g∏´boko, bywa zazdrosna.Gdy jest nam smutno i si∏ ju˝ nam brak,otwiera swe oczka i daje nam znak.Stojàc w progu z uÊmiechem szerokim,rozwiewa nam chmury na niebie wysokim.

Pog∏aszcze te˝ Ênie˝ek, przytuli wiatri mówi cichutko – pora ju˝ spaç.Nie gniewaj si´ zimo moja kochana,czas ju˝ uciekaç, koniec bajania.Skracam dziÊ nock´, wyd∏u˝am dzieƒ,by dzieci mog∏y pokochaç mnie.




