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Światowy Dzień Książki i Praw
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Kącik Bibliotekarza

Róża jest symbolem książki

Obchody
Światowego Dnia
Książki wywodzą
się z Katalonii (rejon
Hiszpanii). 23
kwietnia obchodzi
się tam święto
patrona Hiszpanii –
Świętego Jerzego.
W tym dniu
mężczyźni wręczaj
ą kobietom kwiaty –
róże, natomiast

one w podzięce
dają im książki.
Legenda o św.
Jerzym mówi, że w
pewnym mieście
zagościł smok.
Jego gniazdo
znajdowało się przy
wodzie. Ludzie,
musieli jakoś go
odpędzić, dlatego
rzucali mu na
pożarcie

młode dziewczyny,
które wybierano w
drodze losowania.
Raz padło na
księżniczkę. Na
szczęście na ich
drodze stanął św.
Jerzy. Mężczyzna
zabił smoka, a z
kropli jego krwi
wyrósł krzak róży. 

Najlepsze klasy pod
względem
czytelnictwa w
marcu:
I miejsce klasa 4a 
II miejsce klasa 2d 
III miejsce kl. 3c.

Z wielką radością
ogłaszam, że został
rozstrzygnięty
kolejny konkurs
wraz z MBP nr 17

w Gliwicach, pt.
„Ilustracja do
wiersza Agnieszki
Frączek” dla klas 1
– 3. Jednocześnie
zapraszam do
konkursu
czytelniczego
"Największy
znawca przygód
Cwaniaczka", który
odbędzie
się w maju. 

T. Klya
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EKSPRES SZKOLNY, CZYLI CO W SZKOLE PISZCZY

„Kartki z pamiętnika”

Szkolni władcy dobrych
manier

Witajcie w naszej szkole,
czyli dzień otwarty

Która klasa potrafi zachować się w każdej sytuacji?
Kto zna zasady dobrych manier? Kto uważany jest
za damę? Którego chłopca jego rówieśnicy
uważają za gentelmana?
Dnia 20 marca odbyła się szkolna impreza pt. „ABC
dobrego wychowania”. Na sali gimnastycznej zebrały
się osobno klasy 4, 5 i 6. Organizacją zajęła się p.
Sylwia Lidecka.
Wybrano 3 drużyny z każdej klasy. Przed każdą było
jakieś zadanie do zrobienia. Pierwsza trójka miała za
zadanie wyciąć z gazet osoby, których strój nadaje się
na imieniny do babci. Następna trójka musiała ustawić
prawidłowo naczynia i sztućce. Następna dwójka
musiała przedstawić jak wręczać kulturalnie i
niekulturalnie kwiaty. Każdej klasie przyznawano
punkty.
W naszej bibliotece przeprowadzony został także
plebiscyt na szkolną damę i gentelmana. Głosowali
uczniowie, pośród kolegów i koleżanek z własnej lub
równoległej klasy. 

18 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się dzień
otwarty dla przyszłych uczniów naszej szkoły i ich
rodziców.
Na początku był program artystyczny, czyli taniec.
Tańczył zespół prowadzony przez  panią B.
Piotrowską i panią K. Kościelniak.
Później była przemowa Pani Dyrektor, dotycząca
najważniejszych informacji o szkole i jej
funkcjonowaniu. Dzieci chodziły z rodzicami po
klasach i poznawały atrakcje tych sal. Oprócz tego
zbierały naklejki. Każda sala oferowała interesujące
zajęcia.Czekamy na dzieci, które już we wrześniu
dojdą do naszej szkoły!

Wszystkie piąte
klasy pojechały
do Knurowa -
Szczygłowic, do
Domu Kultury.
Odbył się tam
koncert
Jubileuszowy, o
nazwie „Kartki z
pamiętnika”.
Przed każdą
piosenką

musicalu
odczytywano
treść kartek z
pamiętników,
które wymyślili  
występujący. W
przedstawieniu
grali uczniowie
w wieku od 6 do
19 lat. Jedną z
 nich jest Agata
Witomska z kl.

5a, nasza
koleżanka ze
szkoły. 
Wszyscy
śpiewali
rewelacyjnie.
 Bardzo nam się
podobało.
Według mnie
powinno być
więcej takich
wycieczek!

Angelika

.

flickr.com

Jason Train

Fredrick Rubensson
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Pomagamy pszczołom z Klubem Przyjaciół Pszczół

.

Klub
przyjaciół
pszczół
pomaga
nam
zrozumieć
dlaczego
pszczoły są
ważne.
Pamiętajcie,
że gdy
umrze
ostatnia
pszczoła, to
do roku
czasu
umrze też
ostatni
człowiek. 

Ludzie myślą, że pszczoły to niepotrzebne owady i je zabijają. Jeśli nie będzie pszczół, to nie
będzie kto miał zapylać kwiatów ani owoców i warzyw. Jeśli ich zabraknie, to nie będzie także
zwierząt, dlatego że nie będą miały co jeść i wyginą.  Jeśli zabraknie zwierząt, to i ludzie nie
będą mieli co jeść.

Klub przyjaciół pszczół pomaga nam zrozumieć, jak ważne są pszczoły, osy i inne owady.
Żeby nam to przekazać  Klub Przyjaciół Pszczół organizuje różne akcje, w których biorą
udział szkoły.  Jednym z zadań szkoły jest uczenie dzieci, żeby nie zabijały tych cennych
owadów. Żeby pomóc pszczołom 
w powiększaniu liczby tych owadów trzeba budować ule, w których te owady mieszkają i
sadzić kwiatki.

Ludzie też nie doceniają pszczół, np. rolnicy wypalają trawę, przez co pszczoły giną, ale też
spryskują sady i pola sztucznymi nawozami.
Klub Pszczół wymyślił „Taniec życia” inspirowany ruchem pszczół i piosenkę o pszczołach
(wystarczy wpisać ten tytuł w wyszukiwarkę internetową). 

W Polsce podobno co sekundę ginie 105 pszczół. Pamiętajcie nie zabijajcie ich, bo tym
samym zabijacie też siebie!

                                                                                                                                               
 Angelika

Danny Perez Photography
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Rozwiązaniem są 2 wyrazy

1. Są kolorowe i rosną na polanie
2. Gorąca, wypływa z wulkanu
3. Fioletowa pod okiem lub na drzewie
4. Nazwa ptaka, który przylatuje na wiosnę lub osoby, która wcześnie wstaje
6.  Dom ptaka
7.  Drzewo z leszczem w nazwie.
8.  Jest wielki i ma trąbę
9.  W nim książki i zeszyty
10.  Mieszka w nim pszczoła
11.  Najlepszy przyjaciel człowieka
12.  Jest  żółta i kwaśna
13.  Zaczyna się 21 marca
14.  …Bałtyckie
15.  Przychodzi po nocy

                                                                                                                                                   
                      

Michalina


