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Ostatnie prace konkursowe
Pierwszy dzień w szkole
Obudziłam się wczesną porą, by pospie-

szyć do szkoły. Trochę się denerwowałam, 

bo w tym dniu byłam prowadzącą uroczysto-

ści szkolnej. Gdy dotarłam do szkoły, prze-

ćwiczyłam wszystko jeszcze raz. To mnie 

trochę uspokoiło… 
Jako że zaczynał się apel, musiałam się 

skupić. Umiałam wszystko na pamięć, ale 

mimo wszystko zaglądałam do kartki. Prze-

kazywałam mikrofon i ręce mi drżały… Apel 

przeleciał bardzo szybko i pomyślnie. 

Po apelu pani zaprosiła nas do klasy na 

pierwszą lekcję. Lekcja była ciekawa. Bawi-

liśmy się w grę intelektualna „Zgadnij przy-

słowie” oraz wesołe zabawy z muzyką. Po 

lekcji mieliśmy poczęstunek z herbatką. 

Swój pierwszy dzień w szkole przypomi-

nam bardzo mile. 

Witaj, szkoło! 
Koniec lata,
Sierpień mija…
Czas na szkołę się zaczyna!Dzwoni dzwonek, 
Biegną dzieci,
A za oknem słońce świeci.Czeka na nas ławka, zeszyt, Pani gdzieś po schodach śpieszy. Matma, polski, środowisko, To dopiero weselisko! 

Gabriela Radulewicz,
uczennica klasy 4b szkoły-przedszkola „Wilia”

Estera Misiukait, uczennica klasy 4b 
szkoły-przedszkola „Wilia”
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Drukarnia 
Lubicie zbierać kolorowe jesienne liście? 

Tak! Odpowie wielu z Was, ale… potem nie wiadomo, co z nimi zro-
bić. Mam pomysł! 

1. Po każdym spacerze wybierzcie te najładniejsze. 

2. Zasuszycie je między kartkami starego kalendarza. 

3. Kiedy już wyschną, przygotujcie pojemnik z kolorową farbą i duży arkusz 

białego papieru. 
4. Każdy z liści zanurzcie w farbie i układajcie równo na papierze. 

Różne kształty liści, odbite na białym tle, utworzą ładny wzór. I oto papier na 

podarunki, własnoręcznie przygotowany, jest gotów! A przecież święta tuż-tuż. 

Wykorzystanie darów jesieni

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA! 
Nadszedł czas na rozwiązanie konkursu

Mój pierwszy dzień w szkole! 
  
Serdeczne podziękowania nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom, którzy wspierali swo-

ich podopiecznych i pomogli im przesłać prace konkursowe, a w szczególności: wychowawczyni szkoły-
-przedszkola „Wilia” Danucie Suščenkovienė, mamie Lianie Skarinej-Gičkinej, nauczycielce klas począt-
kowych o imieniu Renata w Suderwskiej Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego. 

Gratulacje wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i wykazali się pomysłowością oraz swoimi 
zdolnościami. Brawo!!!

Do redakcji „Kuriera Wileńskiego po osobisty wybór nagród zapraszam: 
• rodzeństwo: Damiana i Annę Katarzynę Gičkin, 
• uczennice klasy 4b szkoły-przedszkola „Wilia”: Gabrielę Radulewicz i Esterę Misiukait,
• przedstawiciela uczniów 1 klasy Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego,
• Monikę Skarulską, uczennicę 5 klasy Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego,
• Izabelę Suščenkovaitė, autorkę pięknego wiersza. 

(Gdyby wystąpiły nieprzewidziane trudności, proszę o kontakt pod numerem 8 5 260 84 44)

LABIRYNT 
Pomóżcie wiewiórce odnaleźć zgubione żołędzie. 

Gimnastyka buzi i językaMIŚ I MIODEK
Mały misio, bury misio, bardzo lubi miodek.Gdy na spodku jest smakołyk, wylizuje spodek: mmmmm.Gdy miś widzi ule z miodem, nie straszne mu pszczoły. Miś wyjada miodek z ula jest przy tym wesoły: mmmmm.Pszczółki znają już niedźwiedzia i żalu nie mają.Bo miś bardzo lubi miodek, więc mu miodek dają.


