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                              Dzień Zdrowia.
    7 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowia,
związany z realizacją programu „Czas na zdrowie". Na
sam początek oglądaliśmy film o produktach
znajdujących się w sklepach. Dowiedzieliśmy się o
barwnikach, konserwantach, itp. Następnie dietetyczka
pani Aneta Milczarek przedstawiła nam nawyki
żywieniowe. Uczniowie dostali bardzo cenne
wskazówki co do zdrowego trybu życia.  Po
zakończonej pogawędce udaliśmy się do klas,
przygotowywać produkty do degustacji, która odbyła
się na korytarzu. Każda z klas przyniosła
przygotowane przez siebie zdrowe jedzenie.
Zapewniam, że było pyszne. Właśnie dziś okazało się,
że mamy talenty kulinarne.

JulciaaJulia Kawecka Julia Kawecka
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Dużo różności...

TOP 5 PIOSENEK
Ola Gabrysiak

1. Ed Sheeran-
Shape Of You
2. Ellie
Goudling-
Love me like
you do
3. Sylwia
Przybysz- 
Tylko Raz
4. Alvaro Soler-
Sofia
5. Alle Farben-
Please tell Rosie

Julciaa

- Mój wujek
kandydował w
ostatnich
wyborach do
sejmu.
- Serio? I co
teraz robi?
- Nic. Wybrali
go.

Do gościa przy
stoliku podchodzi
kelner i pyta:-
Czy mógłby pan
szybciej jeść tę

rybę?- A
dlaczego?-
Sanepid
przyszedł.

 Kawały
Internet

Julia Kawecka
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                             Zagadki
Zagadka 1 :
Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która może
pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę, wilka
albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą zostać
bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje kozę), ani
koza z kapustą (bo koza zje kapustę). Pytanie: Co
ma zrobić chłop?

Zagadka 2 :
Nazwali mnie mężczyzną, ale nigdy nie miałem
żony. Dali mi ciało, ale nie dali życia. Stworzyli mi
usta, ale nie dali mi możliwości oddechu. Woda daje
mi życie, a słońce przynosi śmierć. Kim jestem?

Zagadka 3: 
Litera w literze i ma pierze. Co to za zwierzę?

Rozwiązanie zagadek w następnym numerze!!!
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           Rajd 

Trochę
Szkoły 

Około 100
piorunów
rozbłyskuje
się na
ziemi w 1
sekundzie.

Wycieczka do Łęczycy

A.Ś

8 marca cała nasza szkoła wzięła
udział w akademii z okazji Dnia
Kobiet. Uczniowie klasy VI pod
okiem pana Łukasza Żmieńki
przedstawili krótki skecz pt. "O
kobietach z przymrużeniem oka"
na temat życia z kobietami. 

              

                Dzień Kobiet 

J.K

        
   Pierwszy dzień wiosny 

A.Ś

21 marca w naszej szkole
odbyło się przedstawienie pt.
"I cóż na to powiecie, że
wiosna jest na świecie". Pod
okiem pani Bożeny Cieślarek
bezbłędnie przygotowali ją
uczniowie klas I, II i III. 

18 marca nasza szkoła wzięła
udział w rajdzie "Powitanie wiosny
na ziemi Łęczyckiej". Braliśmy
udział w kilku konkursach. W
jednym z nich najmłodsi uczestnicy
rajdu rysowali wiosnę. Nasi
uczniowie narysowali piękną panią
wiosnę.

14 marca w ramach projektu edukacyjnego ‘’ Czas na
zdrowie’’ uczniowie naszej szkoły wybrali się na
wycieczkę do Łęczycy.w poszukiwaniu zdrowej i
ekologicznej żywności. Rozpoczęliśmy od miejskiego
targowiska gdzie znależliśmy owoce i warzywa.
Drugim punktem naszej wycieczki były markety
"Gram", "Netto", "Biedronka" oraz sklep z ekologiczną i
zdrową żywnością. 

Samiec
pingwina oferuje
samicy kamyk.
Jeśli ona go
przyjmie zostają
partnerami. :)

A.Ś

Julia K.
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