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Na zdjęciu Julia Nosal - uczennica klasy 2b, która będzie reprezentowała
naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w kategorii
klas I-II. Gratulujemy Juleczce!

Trochę o czytaniu książek…

       Zastanawialiście się kiedyś, po co nauczyciele tak „męczą” Was nauką czytania? Pomyślcie, jak wyglądałoby nasze życie gdybyśmy nie posługiwali
się słowem pisanym. Ktoś z Was może powiedzieć: „Ja nie czytam książek i żyje, a nawet czuje się świetnie” i będzie miał racje, ale jakie nudne jest życie
bez książek. Dzięki lekturze możecie stać się, kim tylko zechcecie: dobrą wróżką, małym kotkiem, Cwaniaczkiem, którego tak dobrze znacie z lubianej
przez Was serii „Dziennik Cwaniaczka”, Harrym Potterem, czy Mikołajkiem. Wymieniać można by w nieskończoność… Książki sprawiają, że wzbogacamy
swoją wyobraźnię, potrafimy zrozumieć uczucia naszych kolegów i koleżanek, wiemy, jak powinniśmy zachowywać się w różnych sytuacjach, które
zdarzają się nam w szkole i poza nią oraz uczymy się ładnie mówić.
      Kochani warto czytać i do tego Was bardzo zachęcam. Następnym razem, kiedy będziesz chciał/chciała sięgnąć po telefon lub komputer, weź do ręki
książkę. Ona zabierze Was w świat przygód i fantazji.
 
J. Pawłowska
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3.  
     Wyniki szkolnego etapu Konkursu Pięknego Czytania wśród klas I-III:

Zwycięzcami w kategorii klas I – II zostali:
Klasy I
1.  Hanna Żak z kl. I b
2.  Filip Bobek z kl. I a
3.  Gabriela Piech z kl. I a oraz Patryk Szczepankiewicz z kl. I a

Klasy 2
1.  Julia Nosal z kl. II b
2.  Lidia Kasprzak z kl. II b
3. Michał Kowalski z kl. II a

Klasy 3
1.  Paulina Polak z kl. III a
2.  Oliwier Dębski z kl. III c
3.  Franciszek Twaróg z kl. III c

Twórczość naszych kolegów i koleżanek

Wybrane rysunki uczniów klasy 3B, którzy w mistrzowski sposób odwzorowali barwne papugi.

Twórczość naszych kolegów i koleżanek. 

Poniżej znajdują  się wybrane rysunki uczniów z klasy 3b, którzy w mistrzowski sposób odwzorowali barwne papugi.
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Niedługo ferie! W czasie zimowych zabaw na śniegu pamiętaj o bezpieczeństwie. 

                                    Ferie zimowe      

            Ferie zimowe tuż, tuż. Będziemy mieli dużo wolnego czasu. Postaraj
się wykorzystać go w pełni i nie trać dnia przed komputerem lub
telewizorem. Bez względu na to, gdzie spędzasz te dwa tygodnie zaplanuj
sobie aktywny wypoczynek,  pamiętając o zasadach bezpiecznego
zachowania.

W czasie zimowego wypoczynku:

1.  Zrezygnuj z gry na komputerze i tablecie oraz z oglądania telewizji. Wyjdź
na świeże powietrze i zadbaj o swoją aktywność fizyczną.
2.  Nie  zjeżdżaj  na sankach w pobliżu dróg,
3.  Zjeżdżając z kolegami na sankach zachowaj bezpieczną odległość, by
nie doszło do zderzenia,
4.  Nigdy nie przyczepiaj sanek do samochodu lub innych pojazdów!
5.  W czasie bitwy na śnieżki nie zlepiaj śniegu z kawałkami lodu lub
kamieni. Nigdy nie rzucaj śnieżkami w głowę kolegów i koleżanek,
6.  Nie wolno rzucać śnieżkami w jadące samochody
7.  Na łyżwach wolno jeździć tylko w wyznaczonych miejscach. Nigdy po
rzekach, jeziorach, stawach i innych zbiornikach wodnych.
8.  Nie strącaj zwisających sopli lodu z dachów budynków.
9.  Przechodząc przez ulice ze światłami pamiętaj, że wolno przechodzić
tylko na zielonym; na przejściu bez świateł obejrzyj się, czy nic nie
nadjeżdża.
10.  Pamiętaj o ubiorze odpowiednim do temperatury, jaka panuje na
zewnątrz
11.  Po powrocie z zabawy na śniegu wypij ciepła herbatę.
12.  Pamiętaj o zdrowym odżywianiu.

Tekst oraz rysunki:    Marcel Studziński
                                    Klasa 3c

Zachęcam wszystkich do tworzenia gazetki szkolnej "Kalinka". Opiszcie
swoje ulubione zajęcie, polećcie ciekawą książkę kolegom i koleżankom.
Będziemy wspólnie pracować nad Waszymi tekstami. Zapraszam w każdy
czwartek o godzinie 13.30 do Biblioteki Szkolnej :)

J. Pawłowska
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Pasje naszych kolegów i koleżanek

      Konie  – moja największa pasja

      Od dłuższego czasu pasjonuje się końmi oraz
jeździectwem. Wkrótce rozpoczynam naukę
jazdy na rumaku. Pasją tą chcę zarazić innych,
dlatego opowiem trochę o tych pięknych
zwierzętach.
      Istnieje wiele ras i typów koni. Najczęściej
spotyka się podział na rumaków gorącokrwistych
– konie lekkie i szlachetne, do których zalicza się
przede wszystkim araby, konie pełnej krwi
angielskiej i angloaraby oraz konie zimnokrwiste –
ciężkie, np. bretony, ardeny i fiordingi.
       Koń porusza się trzema różnymi chodami:
stępem (6-8 km/h), kłusem (12-18 km/h) lub
galopem (do 60 km/h). Dodatkowo każdy z tych
chodów może mieć różne tempa. Najszybszy jest
oczywiście wyciągnięty galop, czyli cwał.
      Wbrew mniemaniom osób niezorientowanych
koń nie może cwałować w nieskończoność.
Znane są jednak wzruszające i niekiedy
prawdziwe historie o wierzchowcach, które
zmuszone do bezustannego galopu padały u celu
podróży, dowożąc na czas swojego jeźdźca. 

                                    Paulina Polak, klasa 3a

Na zdjęciu przedstawiony jest koń arabski. Przez wielu uważany za najpiękniejszy ze wszystkich ras
koni.

       Strój oraz wyposażenie jeźdźca
    
      Podczas jazdy konnej szczególną role pełni
strój. W przeciwieństwie do innych sportów
wpływa on na nasze bezpieczeństwo oraz
wygodę. 
     Najważniejszą częścią stroju jeździeckiego
jest nakrycie głowy, które zabezpiecza ją przed
urazami. Najpopularniejszym nakryciem jest
toczek wykonany ze sztywnego plastiku i pokryty
ciemnym aksamitem. Niezbędne są też
odpowiednie buty o wąskim czubku, pasującym
do strzemion.  Przed otarciami skuteczną
ochronę stanowią bryczesy, czyli spodnie
pozbawione szwów po wewnętrznych stronach
nogawek ze specjalnymi wzmocnieniami na
wysokości kolan. Ważnym elementem ubioru są
także rękawiczki.
     Zawodników startujących w takich
konkurencjach, jak ujeżdżenie czy skoki
obowiązuje biała koszula, jasne bryczesy i frak
(rajtrok) w kolorze czarnym lub czerwonym.

                             Zuzanna Litwińczuk, klasa 3a
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Rozwiąż rebus oraz wykreślankę i przynieś wypełnione karty do Biblioteki Szkolnej do 21 marca. Dobrze rozwiązane zadania
wezmą udział w konkursie. Losowanie odbędzie się w Świetlicy Szkolnej. 
Rebus:  ostatni obrazek do sałata. Słowa do wykreślanki: ferie, śnieg, bałwan, sanki, narty, snowboard, książka, wypoczynek,
zima, łyżwy, kulig, lód, lodowisko, mróz, wyciąg.

klikankowo.jimdo.com


