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WIOSNA, ACH TO TY!

Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór roku, a charakterystyczne jest dla niej swego
rodzaju "umiarkowanie". Dotyczy to nie tylko temperatury powietrza, ale również opadów.
Dlaczego więc budzi w nas tak duże, pozytywne emocje? Bo wiosną świat fauny i flory
budzi się do życia. Topnieją śniegi, zwierzęta zaczynają szukać sobie partnera, a rośliny
powoli zakwitają. Na zieleniejących drzewach pojawiają się ptaki, które wróciły po zimowaniu
w ciepłych krajach.Astronomiczna wiosna zaczyna się w równonoc wiosenną i trwa aż do
letniego przesilenia. Kalendarzowa wiosna w Polsce trwa między 21 marca a 22 czerwca.
Średnie temperatury powietrza wahają się między 5 a 15 stopni Celsjusza. W tym numerze
chcemy podzielić się z czytelnikami wiosennym życiem naszej szkoły. (REDAKCJA)
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WIOSNA W OBIEKTYWIE KLAUDII
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Jak świętowaliśmy
pierwszy dzień wiosny

w naszej szkole?

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z
utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go
odpowiednio uczcić.
W tym roku szkolnym 2015/2016 pierwszy dzień
wiosny w naszej szkole obchodziliśmy w sposób
urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Głównym
celem imprezy była integracja uczniów,
motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły,
wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz
zniechęcenie uczniów klas starszych do
wagarów, by Pierwszy Dzień Wiosny nie był
postrzegany jako Dzień Wagarowicza.
Ten nietypowy dzień rozpoczęliśmy od lekcji
samorządności. W drodze do otrzymania
certyfikatu SZKOŁA DEMOKRACJI
postanowiliśmy, aby wszyscy uczniowie znali
treść regulaminu SU.
Kolejnym punktem był Festiwal Talentów –
zainicjowany w zeszłym roku szkolnym i
kontynuowany na prośbę uczniów. Mieliśmy
okazję podziwiać jedenaście występów, m.in.:
recytacje wierszy Wandy Chotomskiej w
wykonaniu Julki i Gabrysi, improwizowany taniec
Kuby z klasy I, wspólną piosenkę „Zostań dziś
moją przyjaciółką” Amelii i Martyny z klasy II,
sztuczki magiczne i recytację Martyny i Weroniki
z klasy III oraz piosenkę Klaudii i Seliny z klasy
VI. Występy okrasił układ choreograficzny w
wykonaniu przedszkolaków do piosenki „Idziemy
do zoo”.
Potem rozpoczęły się zajęcia filmowo-plastyczne.
Zerówka i klasy I-III obejrzały animację
„Ekologiczni przyjaciele” z serii filmów o
Parauszku. Ich zadaniem było przygotowanie
pracy plastycznej pt. „Przyjaciele natury”. Klasy
IV-VI obejrzały film krótkometrażowy „Komunia
Hanny Cohen”. Film był początkiem dyskusji nad
odmiennością między ludźmi. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że to właśnie dzięki różnorodności
świat jest piękny. Następnie każda z klas
przygotowała plakat, na którym przedstawili
każdego z uczniów z zaznaczeniem tego, co ich
wyróżnia na tle grupy.
Po prezentacji prac przyszła kolej na doznania
muzyczne. Naszą szkołę odwiedzili uczniowie i
nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w
Domosławicach. Zaprezentowali kilka mini-
koncertów, prezentując jednocześnie wygląd i
funkcjonowanie różnych instrumentów. Kto wie,
może i wśród naszych uczniów znajdzie się jakiś
muzyczny talent ?

Julia Rylewicz
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Wyprawa na wystawę zwierząt
egzotycznych

W połowie kwietnia uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w wystawie
zwierząt egzotycznych, która znajduje się w centrum handlowym GEMINI
PARK Tarnów.
Było to z pewnością niezapomniane spotkanie ze zwierzętami, które na co
dzień można zobaczyć jedynie w programach przyrodniczych lub ogrodach
zoologicznych. Podczas wystawy udostępniono około 100 wyjątkowych
okazów, którym mali i duzi pasjonaci zwierząt mogli przyjrzeć się z bliska, a
wybrane okazy głaskać,a nawet brać na ręce c z y robić pamiątkowe
zdjęcia. 
W akwariach odzwierciedlających naturalne środowisko poszczególnych
gatunków, na zwiedzających czekać będą różne gady, płazy i owady
m.in.tarantule,gekony,skorpiony,legwany c z y dusiciele, a animatorzy
opowiadali o ich życiu i zwyczajach.

Angelika UlaneckaNiezwykła ekspozycja

Przyjemniaczek:)

Nawet pająk nie straszny

Nawet jaszczurka jest modelką

Sesja zdjęciowa ze skorpionem
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DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

APEL WIELKANOCNY

Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną a dokładnie 22 kwietnia. Celem
tego dnia jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwach poszczególnych krajów. Dzień
Ziemi ma uświadomić młodym mieszkańcom , jak kruchy jest ekosystem ziemi oraz jak duży wpływ
na jego niszczenie mają działania człowieka. 
Z tej okazji w naszej uczniowie zerówki pod kierunkiem Pani Marii Kukulskiej przygotowali część
artystyczną. Uświadamiali w niej swoich starszych kolegów, że jeden wyrzucony w lesie papierek
może zamienić się w górę śmieci. Ziemia jest dla nas bardzo cenna i wszyscy powinni o nią dbać. Po
części artystycznej wszyscy udali się przed szkołę, aby zasadzić własne drzewko. Akcja sadzenia
drzewek była inicjatywą Samorządu Szkolnego. Każdy zespół wylosował, jaki gatunek wsadzi. Klasy
posadziły m.in. jabłonie ozdobne, lipę, jarzębinę. Nieodzowna okazała się tutaj pomoc naszego
woźnego, pana Miecia.
W trosce o środowisko klasy wzięły również udział w akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA", podczas której
zbierały śmieci w naszej miejscowości. A było ich bardzo dużo. To smutne, że tak wielu z nas traktuje
otoczenie jak wielki kosz na śmieci. Mamy nadzieję, że wszyscy zrozumieją, że czyste środowisko to
zdrowe życie.

Patrycja Gondek

Gazetka ekologiczna W trosce o czystą Ziemię

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek
skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić myśl ku temu, co w
nich najistotniejsze i zachęcić dzieci do refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa, i nad triumfem
zmartwychwstania. Temu celowi służył apel, który odbył się w naszej szkole 23 marca 2016 roku.
Uczniowie klas IV-VI wprowadzili społeczność szkolną w nastrój świąteczny dzięki tekstom księdza
Jana Twardowskiego. Po apelu nastąpiło podsumowanie konkursu na najpiękniejszą pisankę
wielkanocną. Był to pierwszy tego typu konkurs. W związku z dużą ilością pięknych prac postanowiono
każdego nagrodzić upominkiem i pamiątkowym dyplomem. W przyszłym roku planowana jest kolejna
edycja, tym razem z wyszczególnieniem kategorii. Gratulujemy twórcom i dziękujemy za kultywowanie
tej pięknej tradycji.

Ola Cudek
Pisanki

M.C. M.C.

www.wikipedia.pl
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WIOSNA W PRZEDSZKOLU - FOTORELACJA

Sadzenie kwiatków

Przedszkolaki też są eko!

P.W.

P.W.
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