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Sześciolatku!
Słoneczko dzisiaj wstało
i uśmiechem mnie przywitało.
W szkole nic złego Ci się nie stanie,
poznasz tu miłe, przyjazne panie.
Nauczysz się czytać, nauczysz liczyć
i tak jak ja matematyczne zadania policzysz.
Oprócz nauki są też zabawy,
a Wasz dzień będzie ciekawy.
Najbardziej lubię pisać zadania,
to nie jest taka trudna sprawa.
Piosenki śpiewam najgłośniej jak umiem,
a podczas zadań wszystko rozumiem.
Lubisz wycinać, kleić, malować?
Rozpocznij naukę – nie będziesz żałować!



Nazywam się Julia Knapik. Mam 6 lat i chodzę do klasy I.



Moja szkoła to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach.



Patronem mojej szkoły jest major Henryk Sucharski.



Moją wychowawczynią jest Pani Cecylia Miś.



Niezwykle waNiezwykle ważżnnąą uroczystouroczystośściciąą dla mnie bydla mnie byłło o ŚŚlubowanie.lubowanie.



Troszkę się denerwowałam, gdy musiałam recytować wierszyk..



ByByłłam dumna, gdy Pani Dyrektor wram dumna, gdy Pani Dyrektor wręęczaczałła mi Dyplom oraz legitymacja mi Dyplom oraz legitymacjęę..



To ja z mojTo ja z mojąą kolekoleżżankankąą i kolegami z mojej klasy.i kolegami z mojej klasy.
Oni rOni róówniewnieżż rozpoczrozpoczęęli naukli naukęę w klasie I w wieku 6w klasie I w wieku 6--ciu latciu lat..



SiedzSiedzęę w pierwszej w pierwszej łławce przy nowiutkim stoliku.awce przy nowiutkim stoliku.



MMóój ulubiony przedmiot to matematyka.j ulubiony przedmiot to matematyka.



LubiLubięę liczyliczyćć i rozwii rozwiąązywazywaćć zadania.zadania.



Uczęszczam na kółko matematyczne.



Moją pasją jest sport..



Zobaczcie, jaka jestem sprawna!



Uwielbiam wspinaczkę..



W czasie przerw bawię się świetnie..



Na naszym dywanie możemy bawić się w klasy.



Na dużej przerwie jem obiad na stołówce..



Czasami spotykam też mojego starszego brata i wymieniamy uściski.



A to cudeńka, które robimy z naszą Panią Stasią na świetlicy..



Gdy jestem zmęczona, odpoczywam z kolegami na pufkach..



Chętnie chodzę na bale..



Dostajemy pyyyszne owoce..



Zawsze mogę liczyć na pomoc swojej Pani..



Zachęcam moich młodszych kolegów, 
by poszli do szkoły jak ja, mając 6 lat..



Z mamą i panią dyrektor uczestniczę
w Wojewódzkiej Gali II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej 

„Mam 6 lat”.



Jestem finalistką Etapu Wojewódzkiego Konkursu „Mam 6 lat”
w kategorii „Mam 6 lat i potrafię”.


