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ŻEGNAJ, ZIMO!ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...
I PO ŚWIĘTACH!

"WIOSNA"

         MIĘDZYSZKOLNY 
   KONKURS MITOLOGICZNY

wiosna

Wiosna zbliża się do nas
wielkimi krokami. 
Na dworze robi się cieplej,
na gałęziach drzew
pojawiają się pączki 
i pierwsze listki.  
Lecz nie tylko przyroda
cieszy się  z odejścia zimy.
Uczniowie także. 
Więcej o wiośnie w naszej
szkole czytaj na str.3!

Przyszła wiosna do dzieci:
-Witajcie, jak leci?
A na to dzieci:
-Źle leci!
Mróz na dworze, 
nie można jechać 
nad morze,
Kwiatków nie ma 
i ciągle pada z nieba.
Wiosna wysłuchała, 
głową pokiwała.

Torebkę otworzyła 
i zaraz świat zmieniła:
Pąki się zrodziły, 
zwierzęta z norek
powychodziły,
Słoneczko zaświeciło  
i wesoło się dzieciom
zrobiło.
Amelka Kaźmierska kl.5b

Konkurs mitologiczny
 organizowany w naszej
szkole bardzo mi się
podobał.  Sama brałam 
w nim udział i uważam, że
było warto. Razem ze mną
w drużynie była Paulina
Jóźwiak i Zuzanna Zając.
Relacja Natalki Roguz- str.2

Wielkanoc to najważniejsze
i najstarsze święto
chrześcijańskie
obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania
Jezusa. 
Obchody religijne
Wielkanocy rozpoczyna
odbywająca się wczesnym
rankiem procesja i msza, w
Kościele katolickim zwana
rezurekcją. 

W tym dniu spożywa się
uroczyste śniadanie w
gronie rodzinnym. 
Wielkanoc wieńczy okres
Wielkiego Postu i
poprzedzający ją Wielki
Tydzień. 
Jest czasem radości. 
Z Wielkanocą wiążą się
liczne religijne i ludowe
obrzędy (święcenie
pokarmów, pisanki,
śmigus-dyngus). 

Święta Wielkanocne mają
bogatą tradycję.
Są niezwykle barwne
 i towarzyszy im wiele
obrzędów. 
O wielu wielkanocnych
obyczajach pamiętamy
także dzisiaj.
Basia Urbańska kl. 5b

Natalka Roguz
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DLA:-)

wiosna

W naszej szkole każda
klasa przygotowała
marzannę oraz
wiosenne hasło 
lub wierszyk, 
a 19 marca wszyscy
ubrali się na zielono.
Marzec,  kwiecień  
i maj to wspaniały czas
na obserwację zmian w
naturze, dlatego  Rada
Rodziców
zorganizowała konkurs
na najciekawsze 
i najładniejsze zdjęcie 

przedstawiające
wiosnę. 
Zachęcam do szukania
jej oznak. Można
zaobserwować je
wszędzie: w parku,
lesie, ogrodzie.
Wystarczy tylko
uważnie 
się przyglądać.
Życzę powodzenia!
Natalia Roguz kl. 5b

NASZE SPRAWY

WRESZCIE WIOSNA!

HOROSKOP

KOZIOROŻEC -
Będzie dobrze! Dzięki
pomocy koleżanek
spełni się jedno z
twoich malutkich, ale
ważnych marzeń.
WODNIK - Pogodzisz
się z dziewczyną, z
którą niegdyś nie
potrafiłeś znaleźć
wspólnego języka.
Wreszcie!
RYBY - W
kryzysowej sytuacji

otrzymasz pomoc od
kumpeli, którą
ostatnio
zaniedbywałaś. Może
warto to zmienić?
BARAN - Na
początku przyszłego
miesiąca zrozumiesz,
dlaczego Twoja
przyjaciółka jest taka
fajna!
BYK - Koleżanka
wytnie Ci niezły
numer. Zanim się z
nią pokłócisz,
zastanów

się, dlaczego tak się
zachowała.
BLIŹNIĘTA - Nie
zapominaj, od czego
są kumple. Od dobrej
zabawy! Postaraj się
zorganizować jakieś
fajne spotkanko.
RAK - Czeka Cię
spora porcja śmiechu
połączona z dobrą
zabawą. Nie pozwól,
by czyjś zły humor
popsuł te
niesamowite chwile.
LEW - 

Koleżanka nie spełni
twojej prośby, co Cię
zaboli. A może po
prostu zbyt wiele od
niej wymagasz?
PANNA - Udowodnij
kumpeli, że jesteś
dobrą koleżanką.
Niedawno sprawiłaś
jej przykrość i
wypada to odkręcić.
WAGA - Chcesz
zrobić wrażenie na
swoich znajomych.
Wymyśl jakąś
zwariowaną akcję w

rodzaju "Ratujemy
drzewa w parku"!
SKORPION - 
Zaufaj dziewczynie,
która zaoferuje Ci
pomoc. Panna ma
dobre intencje... i
niegłupie pomysły.
STRZELEC - Ktoś Ci
nadepnie na odcisk.
Jeśli się odgryziesz,
wywołasz małą
wojnę. Czy warto
wchodzić w konflikt?
Marta Cieślak kl. 5b

NAJMŁODSZYCHREBUSY

Natalka
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WYDARZENIA

MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS  

MITOLOGICZNY

Avengers: Czas Ultrona    PREMIERY KINOWE

UPS ARKA
ODPŁYNĘŁA

---------------->

Nadciąga potop i
wkrótce całą Ziemię
zaleje woda. Jedynym
ratunkiem dla zwierząt
jest miejsce na Arce
Noego, której
kapitanem został
wyniosły Król Lew.
Niestety, paru
nieboraków nie znalazł
o się na liście
upoważniającej do
wejścia na pokład i
teraz mają…
przechlapane. Uroczy
stwór o imieniu Fini,
przedstawiciel
tajemniczego gatunku

pluszczaków,
wspierany przez trójkę
innych pechowców bez
biletu wstępu na Arkę,
zmaga się z
nadciągającą powodzią
oraz stadem gryfów-
głodomorów, które…
mają smaka na
pluszczaka.

Kiedy Tony Stark
próbuje wskrzesić
dawno zapomniany
program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja
niespodziewanie się
komplikuje. Na scenę
wkracza mroczny
Ultron ze zbrodniczym
planem zniszczenia
całej planety. Los
milionów niewinnych
istnień spocznie w
rękach
najpotężniejszych
bohaterów Ziemi z
drużyny Mścicieli.

Iron Man, Kapitan
Ameryka, Thor, Hulk,
Czarna Wdowa i
Hawkeye zostaną
wystawieni na
największą próbę
pełną niełatwych
sojuszy i
niespodziewanych
zwrotów akcji.

Rozwiązywałyśmy
dziesięć zadań
przygotowanych przez
Panią Bożenę
Kasińską i Pana
Grzegorza
Pekasiewicza. 
Między innymi:
odpowiadałyśmy 
na pytania dotyczące 
krótkich scenek
przygotowanych 
przez szkolne koło
teatralne,
rozpoznawałyśmy
mityczne istoty,
rozwiązywałyśmy
krzyżówkę. 
Jednak najciekawsze
okazały się scenki
przedstawiające
wybrany mit 

lub mityczną postać, 
które każda trójka
przygotowała
wcześniej. 
Zachęcam wszystkich
czwartoklasistów,
którzy interesują się
mitologią, do wzięcia
udziału w tym
konkursie za rok, 
bo to wspaniała okazja
do pokazania swoich
umiejętności i dobra
zabawa.
Nie dość , że świetnie
czas spędziłyśmy, 
to pierwsze miejsce 
i super nagrody
zdobyłyśmy!
Natalia Roguz kl.5b

22 kwietnia
DZIEŃ ZIEMI
Obchody Światowego
Dnia Ziemi w 2015
poświęcone będą
promocji odnawialnych
źródeł energii i
efektywności
energetycznej – 
„Z energią zmieńmy
źródła”!

CAŁKOWITE
ZAĆMIENIE
SŁOŃCA
20 marca 2015 r.
Księżyc zakrył
w Polsce około 3/4
tarczy Słońca. 
Zjawisko nastąpiło kilka
godzin przed
rozpoczęciem na
półkuli płn. wiosny.

EGZAMIN
SZÓSTOKLASISTY
odbył się
1 kwietnia 2015 r.
część 1. – język polski
i matematyka – godz.
9:00
część 2. – język obcy
nowożytny – godz.
11:45 
Trzymamy kciuki!

http://www.filmweb.pl/film/Avengers%3A+Czas+Ultrona-2015-637247
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                       SPORT
                             LIGA MISTRZÓW

Porto - Bayern 3:1

Najciekawszymi
meczami tej rundy
ćwierćfinalowej były
Atletico.M Real
Madryt (0:0) i  PSG
FC BARCELONA
(1:3). 
Największą
niespodzianką był
mecz Porto Bayern

(3:1).To dla
podopiecznych Pepa
Guardioli była
klęska.Piłkarze FC
BAYERNU stracili
dwa gole w dziesięć
minut.Ten mecz był
szokujący dla fanów
piłki nożnej.
Mecz Juventusu

okazał się trochę
nudny, ale piłkarze
Starej Damy wygrali z
Monaco jednym
golem. Szanse Juve
na awans nie są
jeszcze przesądzone.
Mecz Atletico z
Realem był
ekscytujący, 

ponieważ to były
derby stolicy
Hiszpanii, 
czyli Madrytu. Real
Madryt przeważał w
tym spotkaniu, ale nie
zdołał strzelić bramki.
FC BARCELONA
pokonała PSG, to był
fantastyczny mecz.

Gole dla Dumy
Katalonii strzelili:
Neymar i dwa Suarez.
Barcelona jest o krok
od awansu do półfinału.
Mecze rewanżowe
odbędą się 21.04. Tego
dnia zagrają Bayern z
FC Porto i FC
Barcelona 
z PSG, a 22.04. zagraj
ą Monaco Juventus
oraz Real Madryt z
Atletico
Madryt.Transmisje
meczów wtorkowych
będą pokazywane

na antenie CANAL+
SPORT i NSPORT.
Środowe mecze będą
pokazywane na
antenach CANAL+
SPORT, NSPORT
oraz  na TVP 1. 
Z niecierpliwością
czekamy na kolejne
mecze i na losowanie
par do półfinałów.
Reza Hedayati
klasa 5b

H U M O R

- Po czym poznać, że
jesteśmy już naprawdę
starzy?
- Gdy wychodzimy z
muzeum, włącza się
alarm...     ---
Jasiu puścił bąka na
lekcji i pani kazała mu
wyjść. Wychodzi i się
śmieje, a
przechodzący dyrektor
pyta:
- Czemu się śmiejesz?
- Bo to głupie. Ja na
lekcji puściłem bąka i
pani kazała mi wyjść, a
oni siedzą w smrodzie.
                ---

Idzie facet ze strzelbą
w jednej i małym
pudełeczkiem w drugiej
ręce. Spotyka go
kolega:
- No cześć. Gdzie
idziesz?
- Do teściowej na
urodziny. Kolczyki jej
kupiłem.
- A strzelba po co?
- Jak to? A dziurki w
uszach czym zrobić?
Opracowanie:
Dominika Najder kl.5b

Oculus Rift to gogle
wirtualnej
rzeczywistości dla
fanów gier i nie tylko. 
Oculus Rift może
wyświetlać obraz 
w rozdzielczości
1920×1080. Sprzęt
współpracuje jedynie 
z komputerami 
i urządzeniami
mobilnymi (systemy
Android oraz iOS). 
Z pecetami gogle łączą
się za pomocą

USB oraz kablem DVI
lub HDMI. 

Gogle do wirtualnej
rzeczywistości
wykorzystywać można
nie tylko w grach, 
ale też podczas
wyświetlania filmów
czy zdjęć. 

Wiktor Stępniewski
kl. 5b

Gogle
Pary ćwierćfinałowe

                 Gogle 
            Oculus Rift

REZA

Oculus Rift
REZA

REZA


