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WITAJ 
WIOSNO 

O wiośnie 
Pochyla się sosna
ku sośnie i szumi...
A o czym? O
wiośnie,
że wiosna wędruje
po dróżkach
i czasy wyczynia
jak wróżka. Gdy
wiosna uśmiechem
zabłyśnie, to z ziemi
wyrasta
przebiśnieg.

Gdzie stanie, w tym
miejscu za chwilę
pojawia się śliczny
zawilec. Gdy wita
się z wiosną
leszczyna
to wiosna jej kotki
przypina. Stanęła
dziś wiosna nad
klonem i klon ma
już pączki zielone.
A dąb się ogromnie

złości i też
zielenieje...

Wiosna jest to
pora roku ,w
której wszystko
się zieleni.
Rozpoczyna się
ona 21 marca.
Rośliny zakwitają ,
zwierzęta budzą
się do życia z
zimowego

snu , dni stają się
coraz dłuższe, a
noce coraz
krótsze. Ludzie
wychodzą częściej
na dwór. Podczas
wiosny możemy
wybrać się na
rowery jeśli jest
ładna pogoda,

jeździć na rolkach
, wybrać się na
ryby, a także
pograć np w piłkę
nożną.

.
.
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Prima Aprilis
Prima Aprilis w

Polsce

Do Polski zwyczaj
ten dotarł z Europy
Zachodniej i
upowszechnił się w
XVII wieku w formie
podobnej do
dzisiejszej.
Współcześnie nie
tylko zwykli ludzie,
ale również media
takie jak stacje
radiowe

i telewizyjne, gazety
oraz portale
internetowe podają
1 kwietnia
nieprawdziwe
wiadomości obok
faktów, co niekiedy
utrudnia
zorientowanie się,
które z podanych
informacji są
prawdziwe. 

GENEZA
Początki
świętowania 1
kwietnia są
niejasne. Według
jednej z teorii Prima
Aprilis wywodzi się
z Perskiej tradycji
Sizdah Bedar,

które to jest
świętem radości i
solidarności.
Początki perskiego
święta sięgają 536
r. p.n.e., co czyni je
najstarszą, wciąż
żywą tradycją.
Prima Aprilis

w obecnej formie
wiąże się z
wprowadzeniem
kalendarza
gregoriańskiego w
1562 r. przez
papieża Grzegorza
XIII.

.
.
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Tydzień z 
matematyką

KANGUR

Konkurs 
Lactacyd.

Każdego dnia klasy
IV -VI szkoły
podstawowej oraz I-
III gimnazjum na
długiej przerwie
zmagały się z
zadaniami:
13 marca była to
TABLICZKA
MNOŻENIA
14 marca -
Matematyka wokół
nas dla klas IV-VI i
Konkurs
"Skojarzenia " dla
klas gimnazjalnych

15 marca - Zadania
praktyczne
16 marca -
Piosenka o
matematyce oraz
KANGUR
MATEMATYCZNY
17 marca - Zadanie
praktyczne.
Już pierwszego
dnia każda klasa
miała za zadanie
udekorować drzwi
swojej klasy liczbą
określającą jej
klasę.

Czwartek był dniem
pełnym emocji.
Prezentacja
piosenek najlepiej
wypadła
gimnazjalistom.
W kategorii klas
szkoły
podstawowej
zwyciężyła klasa
VI, a w kategorii
klas gimnazjalnych
klasa III.

16 marca w całej
Polsce o godzinie 9
odbył się konkurs
matematyczny
KANGUR.
Uczniowie naszej
szkoły również
zmierzyli się z
zadaniami. Łącznie
przystąpiło 15
uczniów z SP i PG.
Dodatkowo każdy z
uczestników
otrzymał breloczek-
układankę.

.

Uczennice z klasy I
gimnazjum wzięły
udział w konkursie
przeprowadzonym
przez Lactacyd pt.
„Jesteśmy OK.”
Nad całością
czuwała nasza
nauczycielka
historii, wosu oraz
WDŻ, P. Elżbieta
Bąk. Dziewczęta
miały za zadanie
nakręcić filmik. W
pracę zaangażował
się również uczeń

z klasy III
gimnazjum, Damian
Tarczyński, który
zajął się
nakręceniem oraz
montażem filmu.
Serdecznie
dziękujemy za
wszystkie oddane
głosy.

.

.
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Czego Jaś się nie
nauczy, tego Jan nie

będzie umiał...

Kartki
urodzinowe

Lekcja WOS
              cd.

   Lekcja WOS

Nasz szkolny
wolontariat
zorganizował
akcję wysłania
kartek dla
chorego
Gracjana, 
który obchodził
swoje urodziny
15 marca.

.

Na zdjęciu
powyżej
możemy
zobaczyć pilnie
uczących się
chłopców z
klasy III
gimnazjum.

Taki widok
rzadko można
zauważyć na
naszym
szkolnym
korytarzu.
Następuje to
zazwyczaj

przed
matematyką.
Ale jak to mówią
nauki nigdy
dość. Tym
bardziej, że
niedługo
uczniowie

z ostatniej klasy
będą musieli
zmierzyć się z
egzaminem
gimnazjalnym,
który odbędzie
się już w
kwietniu.

.

.

.

17 marca 2017
roku uczniowie
z klasy III
gimnazjum mieli
okazję odbyć
inną formę lekcji
WOSu.
Nauczycielka
historii, Pani E.
Bąk, zaprosiła

P. Włodzimierza
Nobisa, aby
opowiedział o
swoich
doświadczeniach
związanych z
ONZ. Był on
uczestnikiem
misji
pokojowych.

Mogliśmy
posłuchać
bardzo
ciekawych
historii
związanych z
nimi. Wszyscy
słuchaliśmy z
zaciekawieniem,
a przy okazji

nabraliśmy
wiedzy.
Uważam, że był
to świetny
pomysł, aby
przeprowadzić
lekcję w taki
sposób.

.

.

.

.

.

.
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ŚWIĘTA, O KTÓRYCH
NIE MACIE POJĘCIA

DZIEŃ BEZ
MAKIJAŻU

DZIEŃ
CZEKOLADY

DZIEŃ LUDZI
BEZDOMNYCH

5 kwietnia
obchodzimy
dzień bez
makijażu.
Kobiety mogą w
końcu odłożyć
pędzelek na bok
i poczuć się
pięknie bez
make-up'u.

Światowy Dzień
Choroby
Parkinsona-
obchodzone 11
kwietnia od
1997 roku,
upamiętniające
urodziny

Jamesa
Parkinsona,
który jako
pierwszy opisał
objawy choroby
nazwanej od
jego
nazwiska.Celem

tego święta jest
zwiększenia
świadomości
społeczeństw
na temat
choroby,
wsparcie
pacjentów

z chorobą oraz
eliminacja
dyskryminacji
chorych osób. 

.

Dzień ten
obchodzimy 12
kwietnia.Czekolada
jest jednym ze
smakołyków
najbardziej
docenianych, Badania
wskazują, że
substancje
zawarte w niej

pozytywnie
wpływają na
układ krążenia i
pracę mózgu
oraz poprawiają
nastrój.              
                 

.

Święto
obchodzone 14
kwietnia. W
dzień ten
organizowane
są akcje
pomocy ludziom
bezdomnym oraz
akcje
informacyjne
mające zwrócić

uwagę całego
społeczeństwa
na problemy
takich ludzi.
Niestety na
świecie jest
dużo takich
osób, którym
trzeba pomóc.

.

.

.

.

.

.

.
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           Dowcipy

 Ale śmieszne!
 

  Boki zrywać!  

21.03.2017r.

Po klasówce z
matematyki
rozmawiają
dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś
zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani
znowu powie,
że ściągaliśmy
od siebie.

Przed
egzaminem
student pyta
studenta: 
- Powtarzałeś
coś? 
- Ta. 
- A co? 
- Będzie dobrze,
będzie dobrze!

Na boisku
szkolnym
rozmawia
dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj
rzucałem
monetą z
postanowie
-niem, że jeśli
wypadnie
reszka, to
wezmę się do
nauki, a jak
orzeł, to pójdę
na dyskotekę.

- I co, wypadł ci
orzeł?
- Tak, ale
dopiero za
piątym razem. 

Katechetka do
dzieci:- Co
robimy kiedy
jest post?
- Komentujemy i
dajemy lajka!

Dlaczego
Popek traci
fanów?
Bo likwidują
gimnazja.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z
zagrożeniem.

.

.

Śmiali się, gdy
poszedłem na
politologię.
Mówili, że to
bez
przyszłości, że
nie znajdę po
tym pracy.
Teraz to ja się
śmieję, gdy
nakładam im
mniej frytek lub
nie dodam
sosu.
***
Ojciec do syna:

- Jak tam
postępy w
szkole?
- W porządku.
Kontrakt z piątą
klasą
przedłużony na
następny rok.

.

.
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Grzegorz Krychowiak dostał zakaz
od PSG. Nie może mówić o sytuacji

w klubie

Hat-trick Wilczka
w 20 minut!

Indian Wells dla
Rogera Federera

Stoch zarobił
najwięcej

Kamil Wilczek z
Broendby
popisał się hat-
trickiem w
meczu
ekstraklasy
Danii z Lyngby
BK. Trafiał w
60., 75. i 79.
minucie gry.

.

"PSG zakazało
Grzegorzowi
Krychowiakowi
wypowiadania
się na tematy
związane z
klubem
podczas

najbliższego
zgrupowania
reprezentacji
Polski" - napisał
Święcicki.
Dziennikarz
zdradził, że był
umówiony

z
Krychowiakiem
na wywiad, ale
ten przekazał
mu przytoczony
komunikat. Klub
Krychowiaka
miał

wystosować
oficjalne pismo
do PZPN  i
sponsora
piłkarza, firmy
Adidas.

Roger Federer
pokonał w
dwóch setach
swojego rodaka
Stana Wawrinkę
(6:4, 7:5) w
finale Indian
Wells.Federer
został
najstarszym

zwycięzcą
turnieju. W
niedzielę
naliczono mu 35
lat i siedem
miesięcy.

..

.

Od początku
tego sezonu
Pucharu Świata
w skokach
narciarskich
Kamil Stoch
zarobił 173 900
franków
szwajcarskich,
czyli niemal 700
tysięcy złotych

i otwiera "listę
płac". Drugi w
tym zestawieniu
jest Austriak
Stefan Kraft -
168 500
franków.

.

.

..

.

.


	WITAJ
	O wiośnie
	WIOSNO
	Prima Aprilis w Polsce

	Prima Aprilis
	Tydzień z  matematyką
	KANGUR
	Konkurs
	Lactacyd

	Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał...
	Kartki urodzinowe
	Lekcja WOS
	Lekcja WOS

	ŚWIĘTA, O KTÓRYCH NIE MACIE POJĘCIA
	DZIEŃ BEZ MAKIJAŻU
	DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH

	DZIEŃ CZEKOLADY


	Dowcipy
	Ale śmieszne!
	Boki zrywać!
	Śmiali się, gdy poszedłem na politologię. Mówili, że to bez przyszłości, że nie znajdę po tym pracy. Teraz to ja się śmieję, gdy nakładam im mniej frytek lub nie dodam sosu.
	Katechetka do dzieci:- Co robimy kiedy jest post? - Komentujemy i dajemy lajka!



