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WIOSNA TUŻ, TUŻ...

Perełki

Arabeska

Zwiastun wiosny

Pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej wiosny to
czas, na który zimą wyczekujemy z niecierpliwością.
Astronomiczna wiosna przypada w dzień równonocy
wiosennej, co oznacza, że dzień i noc trwają wtedy tyle samo.
Od tej pory dzień wydłużać się będzie jeszcze przez trzy
miesiące. W 2017 roku astronomiczny początek wiosny
przypada na 20 marca - punktualnie o godzinie 11.29. Nie
zmieni się, tradycyjnie, data wiosny kalendarzowej.Wszystko
to jest związane  z tzw. ruchem precesyjnym Ziemi, którego
nasz kalendarz nie uwzględnia. 
Tak naprawdę to pogoda jest tym wyznacznikiem, po którym
czujemy, że wreszcie skończyła się zima.

Tańcem i piosenką uczcili
Dzień Kobiet!

Uczennice z naszej szkoły uczestniczące w zajęciach tanecznych w Domu Ludowym
w Borku Starym prowadzonych pod kierunkiem p. Iwony Filip postanowiły uczcić
Dzień Kobiet tańcem, piosenką i dowcipnym wierszem o kobietach.  cd.s2
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W starożytnym świecie
 bogów!

              Tańcem i piosenką uczcili
                       Dzień Kobiet
Zarówno grupa starsza ,,Arabeska” jak i młodsza ,,Perełki”
zachwyciły zebraną publiczność wspaniałym występem tanecznym, a
grupa wokalna pod kierunkiem p. Marii Piotrowskiej uświetniła
występ bardzo znanymi i powszechnie lubianymi piosenkami Kasi
Sobczyk. Również chłopcy, poprzez humorystyczne spojrzenie na
kobiety i ich zwyczaje, przyczynili się do uświetnienia tej
uroczystości.  

Wierzenia starożytnych Greków stały się inspiracją dla uczniów klasy V, którzy przygotowali w grupach
foldery o wybranej postaci mitologicznej. Każda osoba z zespołu była odpowiedzialna za przygotowanie
jednej strony, czyli kolejno: za ułożenie hasła reklamowego i wykonanie ilustracji wybranego boga, za
przygotowanie krótkiej notatki na temat tej postaci, ułożenie planu ramowego odpowiedniego mitu i
napisanie listu w imieniu postaci mitologicznej do współczesnych ludzi. Uczniowie wykazali się dużym
zaangażowaniem i pomysłowością, a najciekawsze prace prezentujemy poniżej. Jest to folder chłopców:
Kacpra Kuka, Krystiana Gąsiora, Dominika Chyłka, Kamila Hałonia i Karola Bieńka, który przedstawia
Hadesa (boga podziemi) oraz dziewczyn: Ani Waściszakowskiej i Marysi Waściszakowskiej, Rity
Karkowskiej, Julii Koń i Kamili Krowiak przedstawiający boginię przyrody- Demeter.  

Z ŻYCIA SZKOŁY
Na początku lutego świetlica zmieniała się w Indiańską wioskę. Przez cały tydzień dzieci poznawały
zwyczaje, stroje i kulturę Indian.
14 lutego w punkcie przedszkolnym  świętowane były  Walentynki.       cd.s3

Praca dziewczynek. Praca chłopców.

Grupa wokalna.

N. Sz. N. Sz.

N. Sz.
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REKORDY ZWIERZĄT

Z ŻYCIA SZKOŁY
15 lutego do naszej szkoły przyjechał cyrk „Szok”.
23 lutego, w świetlicy, odbyły się Gminne Warsztaty Kulinarne i konkurs MasterChef.
W e wtorek, 7 marca” odbyła się kolejna lekcja muzyczna prowadzona przez Szkołę Muzyczną
Yamaha z Rzeszowa.

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie zwierzęta królują
rozmiarami wśród swoich przedstawicieli? Które z nich są
najszybsze, najsilniejsze, najodważniejsze? Kto króluje na ziemi, pod
wodą, a kto w powietrzu? W kolejnych numerach naszej gazetki
prezentować będziemy wybranych przez nas rekordzistów w świecie
zwierząt.
Jeżeli zwierzętom przyznawano by medale, to rybitwa popielata dostałaby
ten za wytrwałość: co roku pokonuje ponad 70 tysięcy kilometrów. To
najdłuższa wędrówka w świecie zwierząt! Ten niewielki ptak w ciągu życia
byłby w stanie dolecieć na księżyc ponad 5 razy.

KONKURSY

Gramatyczna korrida
Odpowiednie wyrazy z ramki wpisz obok podanych niżej znaczeń. Przepisz ostatnie zdanie  i dopisz
wyraz powstały  z wyróżnionych liter .(13 pkt.)
 

mentol, agencja, eksperyment, argument, ferment, rejent, postument, orientacja,
tendencja, remanent, intencja,orient, monument 

1.Spis towaru w sklepie-
2.Doswiadczenie-
3.Obelisk, posąg, pomnik-
4.Motyw działania, zamiar, chęć-
5.Niepokój, wzburzenie, wrzenie-
6.Kraje wschodnie, Wschód-
7.Podstawa, na której ustawia się rzeźbę-
8.Dążność w określonym kierunku, skłonność-
9.Dowód, motyw, racja-
10.Związek organiczny występujący w olejku miętowym-
11.Trafne rozumienie sytuacji, znajomość czegoś-
12.Notariusz-
13.Przedstawicielstwo jakiejś instytucji, przedsiębiorstwa, urzędu-
Przypomnienie, wspomnienie rzeczy, zjawisk, spraw minionych, myśl z nimi związana
to…………………………………

Rybitwa popielata N. Sz.
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  SZKOLNA LIGA TENISOWA
  DZIEWCZĘTA                                                    CHŁOPCY

1. Pluta M. - 47p                                      1. Krużel K.- 40p
2. Szura N. - 42p                                      2. Inglot D. – 40p
3. Tereszkiewicz M. -30p                           3.  Kuk K - 23p
4. Drabicka J. - 26p                                  4. Rybka S. - 21p
5. Kowal E. – 25p                                     5. Filip J. - 19p
6. Bieniek K. – 10p                                   6.Wilk M. - 19p
7. Maciołek M.-8p                                     7.  Gąsior K. - 16p                      
8. Korcz P.-7p                                           8.Bator A.-15p
9. Fuglewicz P. – 6p                                 9. Bieniek K. - 14p

10. Rabczak Z. - 3p                                   10. Hadała D.-3p
11. Wróbel K. - 2p                                       11. Tereszkiewicz S. - 2p
12. Szura K.- 1p                                          12. Ślączka K. - 1p            
13.  Sobkowicz G. - 1p  
14. Pałka D. - 1p                                                                                                                                                    

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad.1(1/8 szóstki)
Budzik Jarka  spóźnia się 16 minut na dobę. Jaką godzinę powinien Jarek nastawić na budziku o 22°°aby
o 7°°następnego dnia budzik wskazywał dokładny czas?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Odp.:........................................................................................................................................................

Zad. 2(1/8 szóstki)
Dobierz brakujące cyfry liczby sześciocyfrowej 12376 •   , tak aby była ona podzielna przez 15. Zapisz co
najmniej 5 różnych liczb spełniających warunek tego zadania.
Odp.:..............................................................................................................................................................

Zad.3(1/8szóstki)
Trzy gumy i dwa wafelki kosztują 4,20 zł. Dwie gumy i trzy wafelki kosztują 4,80 zł. Ile kosztuje jedna
guma, a ile – jeden wafelek?
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Odp.:.......................................................................................................................................................

Zad.4(1/4szóstki)
Po awarii prądu, Dawid zapalił 4 świeczki. Pierwszą  świeczkę zapalił 2 minuty po trym, jak zgasło światło.
Kolejne świeczki zapalał co 5 minut. W momencie gdy zgasła ostatnia świeczka zapaliło się z powrotem
światło. Ile czasy trwała awaria prądu, jeśli jedna świeczka pali się 7 minut?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Odp.:..........................................................................................................................................................

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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