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Bezpiecznie
z komputerem

EKSPERYMENTY
PRZYRODNICZE
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PEGI 3
Treść gier oznaczonych w ten sposób
uznaje się za odpowiednią dla
wszystkich grup wiekowych. Gra nie
powinna zawierać dźwięków ani
obrazów, które mogą przestraszyć
dziecko. Nie powinny w niej
występować wulgaryzmy.

PEGI 7
Gry, które w innym przypadku zostałyby
zakwalifikowane do grupy 3, lecz
zawierają dźwięki lub sceny potencjalnie
przerażające najmłodszych odbiorców.
Mogą być jednak uznane za
odpowiednie dla tej grupy wiekowej.

PEGI 12
Gry wideo pokazujące przemoc o nieco
bardziej realistycznym charakterze,
skierowaną przeciw postaciom
fantastycznym i/lub nierealistyczną
przemoc wobec postaci  ludzkich lub
rozpoznawalnych zwierząt. Ewentualne
wulgaryzmy muszą mieć łagodny
charakter. 

Co oznaczają poszczególne znaki? 
Znaki ratingu PEGI znajdują się z przodu i z tyłu
opakowania. Wskazują one następujące kategorie
wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18. Dostarczają
wiarygodnych informacji o stosowności treści gry
z punktu widzenia ochrony nieletnich. Rating
wiekowy nie uwzględnia poziomu trudności ani
umiejętności niezbędnych do danej gry.

Każdy z nas chce być swoistym
badaczem i odkrywcą świata przyrody.
Różnorodna działalność praktyczna –
obserwacje, eksperymenty,
doświadczenia wyjaśniające prawa
fizyczne, chemiczne czy biologiczne -
powodują, że łatwiej zapamiętujemy
informacje, sprawniej się nimi
posługujemy, lepiej rozumiemy
zależności przyczynowo skutkowe.
Eksperymenty przyrodnicze
przysparzają wielu emocji, skłaniają do
przemyśleń, dociekania.
Zajęcia ZUS to miejsce, gdzie możemy
realizować swoje umiejętności,
obserwacyjne i pasje
badawcze.                   cd.s2

Samodziałająca huśtawka

Eksperyment przyrodniczy

x

x

x
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Bezpiecznie
z komputerem

Eksperymenty
przyrodnicze

Nie chowajcie talentu 
do szuflady!

x

x

PEGI 16
Ten symbol jest nadawany, jeżeli przemoc lub
aktywność seksualna wyglądają tak jak w
rzeczywistości. Zakłada się, że młodzież w tym
wieku jest odporna na brutalniejsze wulgaryzmy,
sceny pokazujące używanie tytoniu lub narkotyków
oraz sceny popełniania przestępstw.

PEGI 18
Za gry dla dorosłych uznaje się gry
przedstawiające daleko posuniętą przemoc i/lub
specyficzne rodzaje przemocy. Daleko posunięta
przemoc jest najtrudniejsza do zdefiniowania, ale
ogólnie można ją określić jako sceny przemocy
powodujące u widza uczucie odrazy.

Ciekawe zjawisko
zaobserwowaliśmy wykonując
eksperyment z wodą, pieprzem i
płynem do mycia naczyń.
Napełniliśmy talerz wodą i
posypaliśmy powierzchnię cieczy
zmielonym pieprzem.
Zanurzyliśmy palec w wodzie –
nic ciekawego się nie działo.
Gdy, zgodnie z instrukcją,
zamoczyliśmy palec w
detergencie i ponownie
dotknęliśmy powierzchni wody,
zauważyliśmy, że drobinki
pieprzu na powierzchni wody
zaczęły „uciekać” od palca w
kierunku brzegu naczynia.
Dowiedzieliśmy się, jaka była
przyczyna powstania tego
zjawiska. 

Eksperyment przyrodniczy

Na pewno wiele osób spośród Was próbowało kiedyś coś tworzyć.
Może udało Wam się zapisać kilka luźnych myśli w taki sposób, by
ułożyły się w liryczną kompozycję. Skąd wiesz, czy nie drzemie w
Tobie dusza prawdziwego poety? A może Twoje opowiadanie leży
gdzieś głęboko na dnie szuflady i nie masz odwagi, by się nim
pochwalić? Nieważne, czy Twój wiersz jest biały czy rymowany, długi
czy krótki, zabawny czy poważny. Nieistotny jest też temat
napisanego przez Ciebie opowiadania. Przekaż go nam, a my
wydrukujemy na łamach naszej gazetki. Jeśli brak Wam pewności
siebie publikujcie pod pseudonimem.
Oto wiersz Julity Drabickiej z kl. V:      
                               Wiosna
Dzisiaj za oknem piękne słoneczko,
dzieci wychodzą na podwóreczko.
Ptaki już swoje pieśni śpiewają,
a pierwsze kwiaty wiosnę witają.
            W domu każdemu się już nudzi,
            kiedy przyroda do życia się budzi.
            Każdy wyciąga rower, piłeczkę
            lub idzie sobie na małą wycieczkę.
                                                                                        cd.s3

Eksperyment przyrodniczy
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Wiersz Julity (cd.)
Podziwia kwiaty, trawkę zieloną,
pąki na drzewach i myszkę polną. 
W domu nikogo już nie zatrzyma, 
kiedy odeszła prawdziwa zima.   
                  Julita Drabicka kl.V

x

REKORDY ZWIERZĄT
GEPARD

Gepard Gepard

Gepard jest najszybszym zwierzęciem lądowym. W biegu osiąga prędkość 110 km/h, podczas gdy
człowiek zaledwie 36 km/h. Ten smukły, lecz wspaniale umięśniony kot żyje na afrykańskiej sawannie. Nie
warto się z nim ścigać, ponieważ jest sprinterskim rekordzistą. Gazele i zebry muszą naprawdę mieć się
na baczności, aby nie paść ofiarą tego pięćdziesięciokilogramowego drapieżnika.

                                                                        N.Szura i M. Tereszkiewicz
Z ŻYCIA SZKOŁY

W VI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wielkanoc 2017” pt. „Jajko wielkanocne”, w kategorii
dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych, nagrodę otrzymała Maja Chruszcz, a wyróżnienia otrzymali
Julita Drabicka i Dawid Ścibor.
W Wielkim Tygodniu dzieci poznawały zwyczaje związane ze świętami, tworzyły dla swoich bliskich
kartki wielkanocne oraz ozdoby do świątecznego koszyka i na stół wielkanocny.
Obchody Światowego Dnia Ziemi uczczono w naszej szkole uroczystym apelem przygotowanym
przez uczniów klasy IIB.
W II Gminnym Konkursie Literackim i Plastycznym pt. "Let's chase the smog away together" w części
literackiej pierwsze miejsce zajęła Natalia Szura, a drugie Gabriela Sobkowicz. W konkursie
plastycznym (kompozycja przestrzenna) I nagrodę otrzymał Jakub Pociask, a drugą Weronika Bober.
Uczennica klasy VI Natalia Szura zdobyła wyróżnienie w VI edycji Podkarpackiego Konkursu
Pięknego Czytania.
28 kwietnia 2017 roku, w celu uczczenia zbliżającego się Święta Flagi, dzieci z oddziałów
przedszkolnych przemaszerowały przez wieś z własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć biało –
czerwonymi chorągiewkami.
28 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja.
W IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ptaki Cudaki” praca wykonana przez Jakuba
Pociaska z klasy szóstej zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej, a rzeźba Wiktorii Habaj z
klasy trzeciej zdobyła wyróżnienie.
W piątek, 5 maja, naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium.
W Gminnym Turnieju Wiedzy o Literaturze i Języku Polskim, który odbył się 10 maja, uczennice klasy
VI - Natalia Szura, Magdalena Pluta, Gabriela Sobkowicz oraz uczennica kl.V - Julita Drabicka zdobyły
wyróżnienie.
11 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się koncert promocyjny Szkoły Muzycznej I stopnia z
Błażowej.

x N.Sz. M.T.
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KONKURSY

SZKOLNA LIGA TENISOWA
Nadszedł czas podsumowania wyników naszych całorocznych zmagań tenisowych. Do sportowej 
rywalizacji w ramach Szkolnej Ligi Tenisowej włączyło się 28 uczniów z klas IV - VI. Oto lista zawodników
z najwyższą punktacją:

  DZIEWCZĘTA                                                CHŁOPCY
1. Pluta M. - 62p                                     1. Inglot D.- 50p
2. Szura N. - 54p                                    2 Krużel K. - 41p    
3. Tereszkiewicz M. -41p                         3. Kuk K. - 34p
4. Drabicka J. - 36p                                3. Wilk M. - 34p
5. Kowal E. – 33p                                   5. Filip J.  - 30p
6. Korcz P.  – 14p                                   6. Rybka S. -27p
7. Bieniek K. - 12p                                  7. Gąsior K. - 19p                      
8. Maciołek M. -10p                                  7.  Bator A. - 19p                                                               Serdecznie

Wam gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wręczenie nagród nastąpi
1 czerwca. 

Gramatyczna korrida!
Wasze ostatnie zadanie polega na uzasadnieniu w podanych niżej wyrazach pisowni
ż wymiennego. Podkreślcie wszystkie wymieniające się litery. (6pkt.)

krążyć- ………………..     koleżka-……………     dłużej-………………….
pieniążek-…………….  księża-………………   możesz-………………….
bliżej-………………….    drużyna-……………   móżdżek-………………..
liżę-……………………    mażę-………………    odjeżdżać-……………….

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad. 1(1/8 szóstki)
Pełny pojemnik mleka waży 34 kg. Pojemnik napełniony połową objętości mleka waży 17,5 kg. Ile waży
sam pojemnik?
..................................................................................................................................................................
Odp.:..........................................................................................................................................................
Zad. 2(1/8 szóstki)
Pociąg o długości 100m jadący z prędkością 90 km/h, przejeżdża przez tunel o długości 300m. Ile czasu
upłynie od momentu wjazdu do tunelu do momentu, gdy ostatni wagon opuści tunel?
..................................................................................................................................................................
Odp.:..........................................................................................................................................................
Zad. 3(1/16 szóstki)
Po jednej stronie drogi z domu Tomka do szkoły rośnie 17 drzew. Pewnego dnia Tomek zaznaczył je białą
kredą w następujący sposób: W drodze z domu do szkoły zaznaczył co drugie drzewo, zaczynając od
pierwszego. W drodze powrotnej zaznaczył co trzecie drzewo, zaczynając od pierwszego. Ile drzew nie
zostało zaznaczonych?
..................................................................................................................................................................
Odp.: .......................................................................................................................................................

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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	Zad. 1(1/8 szóstki)
	Pełny pojemnik mleka waży 34 kg. Pojemnik napełniony połową objętości mleka waży 17,5 kg. Ile waży sam pojemnik?

	Zad. 2(1/8 szóstki)
	Pociąg o długości 100m jadący z prędkością 90 km/h, przejeżdża przez tunel o długości 300m. Ile czasu upłynie od momentu wjazdu do tunelu do momentu, gdy ostatni wagon opuści tunel?

	Zad. 3(1/16 szóstki)
	Po jednej stronie drogi z domu Tomka do szkoły rośnie 17 drzew. Pewnego dnia Tomek zaznaczył je białą kredą w następujący sposób: W drodze z domu do szkoły zaznaczył co drugie drzewo, zaczynając od pierwszego. W drodze powrotnej zaznaczył co trzecie drzewo, zaczynając od pierwszego. Ile drzew nie zostało zaznaczonych?



