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ZAGADKI

Wiosna w pełni! Odpowiedz
na proste zagadki
przyrodnicze związane z tą
piękną porą roku.

ROWEROWY MAJ

Czy wiesz, że nasza szkoła
po raz kolejny przystąpiła do
akcji Rowerowy Maj? Więcej
szczegółów w artykule.

Gazetka Szkolna
maj 2017

W majowym
numerze
szczególnie
polecamy:

.

DLA MAMY I TATY

Kilka prostych przepisów
kulinarnych, które można
wykorzystać w
przygotowaniu pysznej
niespodzianki dla rodziców.

WYKREŚLANKI

Czy dasz radę wytężyć
wzrok i odnaleźć wyrazy
związane z tematyką
rowerową?
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KAMPANIA ROWEROWY MAJ 2017 - zachęcamy wszystkich do udziału!

Kampania
Rowerowy Maj
to jedna z
najciekawszych
imprez
rowerowych w
Gdańsku.
Kampania jest
kierowana do
uczniów
przedszkoli oraz
szkół
podstawowych.
Jej celem jest
promocja
zdrowego stylu
życia oraz
komunikacji
rowerowej.
Będzie to już
czwarta edycja
tej cyklicznej
imprezy, która z
roku na rok
przyciąga

coraz więcej
uczestników. W
tym roku zgłosiło
swój udział 68
szkół
podstawowych
oraz 54
przedszkola w
Gdańsku.
Rowerowy Maj
jednak ma swoje
miejsce także w
kalendarzu
innych miast, na
przykład:
Warszawy,
Krakowa,
Lublina, Gdyni,
Rybnika,
Tychów,
Elbląga, Płocka,
Zamościa,
Tczewa, Sopotu,
Żukowa,
Wadowic,

Włodawy,
Pucka, Kalet,
Nowego Dworu
Gdańskiego,
Cedrów
Wielkich. 

Czy Wy także
dołączycie do
akcji, która
organizowana
jest w naszej
szkole?
Serdecznie
zachęcamy i
przypominamy,
że najważniejsze
jest zachowanie
zasad
bezpieczeństwa
zwłaszcza, gdy
nie poruszacie
się po drogach
rowerowych, czy
poboczach,

ale po jezdniach.
Podczas jazdy
na rowerze
najlepiej być
wyposażonym w
kask i
odpowiednie
oświetlenie
pojazdu. Warto
mieć elementy
odblaskowe, by
być lepiej
widocznym na
drodze.
Rozsądny
rowerzysta nie
jeździ słuchając
głośno muzyki
przez słuchawki,
czy rozmawiając
przez telefon. 

Życzymy Wam
dobrej zabawy i
mamy nadzieję

na świetny wynik
w akcji
Rowerowy Maj.
Do zobaczenia
na dwóch
kółkach! 

Informacje
zamieszczone w
artykule
pochodzą ze
strony
rowerowygdansk.
pl.
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Śpiewa
radośnie w
polu o
wiośnie.

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące.
W swej nazwie sto mają,
jak się nazywają?

W marcu
się
zaczyna,
gdy się
kończy
zima.
Przyjdzie z
wiatru

ciepłym
wiewem, z
pięknem
kwiatów, z
ptaków
śpiewem.

Chociaż to miesiąc
długi,
to najkrócej się nazywa.
I co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.

Dobrze ją znamy z
prześlicznej woni,
kwitnie dzwonkami,
chociaż nie zadzwoni.

Jak się
nazywa ta
pora roku,
co ściele
dywan
zielony
wokół?

Tu cytrynek, tam paź
królowej,
wszędzie piękne,
kolorowe.
Lekko unoszą się nad
łąką, gdy tylko
zaświeci słonko.

Zgadnij w jakich
kwiatach można
znaleźć brata?

Tuż przy ziemi niziutko,
płatki z łodyżką
krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to
przecież...

                                          ZAGADKI
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                                        WYKREŚLANKI ROWEROWE
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Wszystkie dzieci wiedzą, że w maju i czerwcu przypadają
bardzo ważne święta: DZIEŃ MAMY I DZIEŃ TATY.

Czy myśleliście już nad prezentami, którymi obdarzycie swoich
najbliższych? Pewnie część z Was popędzi do sklepu i kupi
kwiaty, albo jakieś drobiazgi. Ważne jednak nie jest to, czy
prezent będzie drogi, czy tani, tyko ile serca w niego
włożyliście. Mamy i Tatusiowie z pewnością ucieszą się bardzo
mocno z własnoręcznie przygotowanego drobiazgu. Można
wykonać tradycyjną laurkę, pudełko na drobiazgi, kwiaty z
bibuły, czy plastelinowe figurki. Można także zrobić coś dla
Mamy i Taty w kuchni - przygotować pyszny posiłek, który
dorośli na pewno docenią! Oto kilka przepisów na proste
dania, które uszczęśliwią podniebienie niejednego smakosza!

1. deser jogurtowy - Należy obrać i pokroić owoce, które
rodzice lubią najbardziej. Używajcie do tego specjalnych noży,
którymi się nie skaleczycie! Owoce układamy w pucharku lub
salaterce i nakładamy na nie warstwę jogurtu. Kolejna warstwa
owoców, jogurtu i na górę orzechy, suszona żurawina, kawałki
czekolady i pokruszone ciasteczka.

2.wesołe krakresy - Na pikantne krakersy nakładamy szynkę,
żółty lub ser twarogowy. Dodajemy umyte i pokrojone
rzodkiewki i ogórek zielony. Wszystko posypujemy pokrojonym
szczypiorkiem. To świetna alternatywa dla zwyczajnych
kanapek!

3.sałatka grecka - Sałatę rwiemy na mniejsze kawałki,
wrzucamy do miski. Wsypujemy odcedzone oliwki i pokrojony
ser feta. Dodajemy odcedzone oliwki i pomidorki koktajlowe.
Wszystko polewamy niewielką ilością oliwy z oliwek i
posypujemy ziołami do sałatek. Mieszamy.

SMACZNEGO!!!
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