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Luty…

Ta nazwa miesiąca 
w dawnej Polsce oznaczała 
tyle co „srogi”, „okrutny”, 
„bezlitosny”.

Dawniej był to jeden 
z najzimniejszych 
miesięcy…..

W tym roku średnia 
temperatura w lutym 
wynosiła ok. +3 C



W lutym mieliśmy przerwę w nauce, czyli ferie zimowe 



Na początku miesiąca zdarzył się nam 
„tłusty czwartek”….



W 
„tłusty czwartek”…

…objadamy się 
pączkami 

(drożdżowe okrągłe, 
jak piłeczki, kule 

nadziane marmoladą) 
lub faworkami, czyli 
słodkimi ciastkami 

smażonymi na 
smalcu…



Jemy…

Brzmi strasznie dla 
dietetyków, ale 

genialnie smakuje ;-)



Po takim obżarstwie nastaje „środa popielcowa”, ksiądz posypuje nam 
głowy popiołem i zaczynamy czekać na Wielkanoc.



Przerwa w nauce jest w szkole wykorzystywana, na wszelkie remonty.
W te ferie remontowano naszą bibliotekę szkolną!







Nasza biblioteka 
wypiękniała…

Została wymieniona 
podłoga, 

zainstalowane 
dodatkowe lampy, 
pomalowane ściany    

i  teraz książki 
wypożycza się 

komputerowo 



Chyba wszystkim 
podoba się 

„nowa biblioteka”

Napiszcie, co wy 
czytacie?



Nasi koledzy i koleżanki lubią książki o przyrodzie, sporcie, 
dinozaurach i powieści…



Dziewczyny 
wybierają…

Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai (seria) 
Martin Widmark

Seria o zwierzętach Holly
Webb

Przygody Martynki –
Gilbert Delahaye

Książki o smerfach i 
Barbie

Książki o Harrym Potterze  
J. K. Rowling

Atramentowe serce 
Cornelii Funke (seria)

i inne…

Na zdjęciu Weronika z 6 klasy 



Chłopcy wolą…

Zwiadowcy (seria) - John 
Flanagan

Koszmarny Karolek (seria) 
- Francesca Simon

Zapiski luzaka (seria) –
Lincoln Peirce

Harry Potter (seria) – J. K. 
Rowling

komiksy o sportowcach

książki o samochodach, 
samolotach i dinozaurach

książki o piłkarzach i 
klubach piłkarskich itp.



Ale wszyscy lubią…

Magiczne drzewo –
Andrzej Maleszka

Dziadek i niedźwiadek –
Łukasz Wierzbicki

Mikołajek i inne chłopaki –
Gościnny, Sempe

Dzieci z Bullerbyn -
Astrid Lindgren

Rodzina Miziołków – Joanna 
Olech

Hobbit – J. R. Tolkien…



14 lutego obchodziliśmy Święto Zakochanych. 
W związku z tym została zorganizowana 

„poczta walentynkowa”.



W lutym byliśmy  w Miejskim Ośrodku Kultury na spektaklu 
pt. „ Dzieci Króla Baśni” przygotowanym przez aktorów 

Teatru Artenes. 



Grand Prix Zimy 
w tenisie stołowym…

Nasz kolega Adam Wójcik 
zajął drugie miejsce
w tenisie stołowym.



Widzicie, że 
jesteśmy coraz 
starsi….

… i uczymy się poważnych 
rzeczy 

(o najzimniejszych 
rejonach świata)



Teraz się z wami 
żegnamy…

… odezwiemy się w 
marcu!

Przygotowały:

Joanna Dobkowska

Justyna Pęsiek z klasą 2F

Tłumaczenie:

Magdalena Gomulińska

Pozdrowienia od Was znalazły 
się na głównej stronie Szkoły

http://sp4.sochaczew.pl/
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