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   Dzień Babci i Dziadka

   Kto mnie może kochać więcej?
     Zmarznę-grzejesz moje ręce
  Zszywasz spodnie, budzisz rano
     Miód smarujesz mi na chlebie
     Ty mnie kochasz –a ja babciu
    Bardzo ,bardzo kocham Ciebie.

Dzisiaj mamy Święto Dziadka, okazja
niezwykle rzadka. 
Ja Dziadziusia kocham szczerze, w jego słowa
zawsze wierzę. 
Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie
zaufanie. 
To naprawdę trzeba przyznać, Dziadek fajny
jest mężczyzna. 
Kiedy Dzień Dziadka zaświta, wiązanką
kwiatów go witam. 
Bądź zdrowy dziadku kochany i bądź zawsze
razem z nami!
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          Ferie zimowe 

    Telefony alarmowe:
 

997- POLICJA
998-STRAŻ POŻARNA
999-POGOTOWIE RATUNKOWE
112-NUMER ALARMOWY

             

     
        Hej, słoneczko wyjdź zza chmurki
         dzieci chcą pozjeżdżać z górki
        niech na stawach zmarznie woda
           czy ci zimy nie jest szkoda.

            Hej, słoneczko daj nam wyż
             od dni paru, właśnie czyż 
             pogniewało się i chowa
            ta pogoda jest niezdrowa.

               My się zimy nie boimy
            bezpiecznie ferie spędzimy
           Ciepło ubierać się będziemy
           i na pewno nie zachorujemy.

        Ostrożni na łyżwach i na sankach 
          ulepimy niejednego bałwanka
     Na jezioro skute lodem nie wchodzimy
     po śliskich chodnikach ostrożnie chodzimy.
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                  WALENTYNKI 

     

     Kocham, kocham ja szalenie!
     Kochać, kochać to marzenie.
      Kochaj, kochaj Ty mnie też!
    Ja Cię kocham, przecież wiesz!

                                              Niech ten wiersz Ci przypomni,

                                          Że jest ktoś kto o Tobie nie zapomni.
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         DZIEŃ  KOBIET

   Bądź bardzo mądra, bądź       
bardzo miła, bądź zawsze
szczera, miej wszystkie miłe
zalety, niech z Ciebie
wyrośnie  ideał kobiety.

Dzień kobiet obchodzi się w krajach:

Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan,
Bangladesz, Białoruś, Bośnia i Hercegowina,
Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Chile, Chiny,
Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Gruzja, Indie, Izrael, Kamerun,
Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Kosowo, Kuba,
Laos, Łotwa, Macedonia, Malta, Meksyk, Mołdawia,
Mongolia, Nepal, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Syria, Pakistan, Turcja, Turkmenistan,
Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, Włochy,
Zambia 

        Dużo szczęścia pomyślności,
          mało smutku, moc radości,
      byś miłości w życiu miała w bród
             boś Ty jest kobieta cud.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algieria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azerbejd%C5%BCan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bangladesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cypr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gruzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamerun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazachstan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kirgistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laos
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%82dawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietnam
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zambia
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W poniedziałek 7 marca br. pani
Mirosława Olszak
z uczniami  klasy 5c zorganizowała
występ z okazji Dnia Kobiet.
Uczniowie przedstawili wiersze
i zaśpiewali piosenki w Gwarze
Wielkopolskiej. Na końcu odbyły się
konkursy, w których brali udział
nauczyciele.

              Biesiada z Gwarą Wielkopolską
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                   Wielkanoc pod jajeczkiem 

                     Kolorowych jajeczek,
                rozczochranych owieczek,
                  rozkicanych króliczków,
                  pyszności w koszyczku,
                     a przede wszystkim
                        mokrego ubrania
                  w dniu wielkiego lania!

                  
                     WESOŁEGO ALLELUJA!
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                           Brudasy z naszej klasy !

          Kto chce zawsze zdrowy być,
             musi często ręce myć.
          Woda z kranu oraz mydło,
            na zarazki to straszydło.
  Nie oszczędzaj na praniu,chodź w czystym
ubraniu.
      Dbając o swe odzienie, robisz miłe wrażenie.

            Ku radości mam i ojców,
          Wielki zespół naukowców,
         Stworzył program szczegółowo,
        Jak przedszkolak ma jeść zdrowo!

       Warzywa, nabiał, mięsa i owoce,
         Tłuszcze, zboża i strączkowe,
        W siedem pięter podzielono
              -Piramidę ułożono!

            Otaczają mnie same brudasy
       Brudne, tłuste, paskudne grubasy
               Gdzie się nie obejrzę 
           Brudasów  pełno wszędzie 
            By chociaż raz się umyli
              Może by dłużej pożyli.
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   Chór Metrum
   poniedziałek    
      14:00-16:00

     
      Siatkówka 
środa 13:30-14:30

Zajęcia
przygotowujące
do sprawdzianu
dla klas
szóstych.

Kółko
dziennikarskie
wtorek
 7.30 8.15
czwartek 
 7.30 8.15

         
         Kółko plastyczne 
      czwartki 13:00-15:00

 Zespół fletowy TELF
         

   środa 7.30 8.15 

        

   

  Kółko przyrodnicze 

   środa 13.45 14.40

       Kółko
informatyczne
     wtorek 
13.45 14.40
     środa 
7.30 8.15
13.45 14.40 
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  KANGUR MATEMATYCZNY 2016

W dniu 17 marca 2016r. w naszej szkole odbyła się
kolejna edycja Miedzynarodowego Konkursu
"Kangur Matematyczny". W tegorocznej, 25 edycji,
wzięło udział 38 uczniów z naszej szkoły. Uczniowie
rozwiązywali testy w trzech kategoriach: Żaczek dla
klas drugich, Maluch dla klas trzecich i czwartych
oraz Beniamin dla klas piątych i szóstych. 
W konkursie uczestniczyło 12 uczniów z klas
drugich, 12 z klas trzecich, 6 z klas czwartych 3 z
klas piątych i 5 z klas szóstych. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali układanki przestrzenne
"Pentonimo". Wyniki konkursu uczniowie poznają w
maju.
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     Konstytucja 3 Maja 
Konstytucja 3 maja - uchwalona 3 maja 1791
roku ustawa regulująca ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie
przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była
pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją. 
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą
rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została
zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych
od dawna wad opartego na wolnej elekcji i
demokracji szlacheckiej systemu politycznego
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Kto ty jesteś?
Polak mały

Jaki znak Twój?
Orzeł Biały

Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi

W jakim kraju?
W polskiej ziemi

Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną

Czym zdobyta?
Krwią i blizną

Czy ją kochasz?
Kocham szczerze 

A w co wierzysz?
W Boga wierzę

Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię

Coś jej winien?
Oddać życie
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             Dzień Matki 

 

   W kalendarzu Święto Matki
  z życzeniami śpieszą dziatki.
  Ja Ci mamo dziś w podzięce
      za Twe trudy daję serce
   i przepraszam za me psoty,
        za wybryki i kłopoty.

  Kto mnie może kochać więcej?
  Zmarznę- grzejesz moje ręce,
 Zszywasz spodnie, budzisz rano,
  Miód smarujesz mi na chlebie.
   Ty mnie kochasz a ja mamo
  Bardzo, bardzo kocham ciebie.

  Małym serduszkiem życzę Ci
mamo
  Zdrowia, uśmiechu najwięcej.
      A za twą dobroć i miłość 
 Przyjmij ten kwiatek w podzięce.
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