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    Wiosna pora   
       radosna!
Witamy
pierwiosnki,
krokusy,
sasanki,
zawilce,
prymule...

 Allleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś
dzień nastał,
Chrystus bowiem
zmartwychwstał.
Radujcie się więc i
z ufnością patrzcie
w przyszłość.
Niech zsyła na
Was łaski i wnosi
szczęście do
Waszego
rodzinnego życia.
Najlepsze
życzenia z okazji
zbliżających się
Świąt
Wielkanocnych
swoim
Czytelnikom
składa Redakcja
gazetki Weź na
luz!
MN

Ach, motylki już
fruwają,
dni wiosenne
przybywają,
rybki w stawie się
pluskają
plim i plum i plim i
plum
Turkaweczka w
lesie grucha,
brzęczy pszczółka,
bzyka mucha.
Kumka żaba i
ropucha
kum, kum, kum,
kum

Wystrzeliły
kwiatów pąki.
Ćwirlą pliszki i
skowronki.
Wiosna dzwoni w
leśne dzwonki
din, din, din, din.
Świat się śmieje
razem z Misiem,
pachną kwiatki, łąk
strojnisie.
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21 marca. Czy wiecie co
to za dzień?
Kto by tego nie wiedział.
Oczywiście to pierwszy
dzień wiosny. Wiosna to
piękna pora roku: zielone
liście na drzewach,
kolorowe kwiaty, śpiew
ptaków. Przecież to
cudne. A wy lubicie
wiosnę? Ja ją uwielbiam.
Wyciągam rolki, rower,
hulajnogę no i wygodne
buty. Jestem gotowa.
Można ruszać w drogę.
Wiosną wolę wyjść na
dwór.
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Trzej zawodnicy są rekordzistami pod
względem liczby występów w finałach
mistrzostw świata – zarówno Antonio
Carbajal, jak i Gianluigi Buffon zagrali w
pięciu edycjach mistrzostw świata. 
Niemiec Lothar Matthaus rozegrał
najwięcej (25) spotkań.

  Najlepszym strzelcem w historii
mistrzostw świata w piłce nożnej jest
reprezentant Niemiec Miroslav
Klose (cztery turnieje, 2002-2014). Zdobył
16 bramek. Na drugim miejscu staje
Brazylijczyk Ronaldo (cztery turnieje,
1994-2006), który zdobył 15 bramek.
Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje
Niemiec Gerd Muller, który ma na koncie
14 goli. Czwartą pozycję zajmuje
Francuz Just Fontaine, który jest
jednocześnie rekordzistą pod względem
liczby bramek na jednym turnieju.
Wszystkie swoje 13 goli zdobył podczas
turnieju w 1958 roku.

      MUNDIAL przed nami!  
Do Mistrzostw Świata w piłce
nożnej w Rosji zostały niecałe
trzy miesiące. Przygotowaliśmy
dla was z tej okazji kilka
rekordów i ciekawostek
dotyczących mundialu.
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         Przyjaciel zwierząt
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Nasza
szkoła
bierze
udział w
akcji
,,Przyjaciel
Zwierzaka''.
Zbieramy
dary   takie
jak:
- koce
- karma
- zabawki.

Zebrane
dary 
zostaną
przekazane
do jednego
ze
schronisk.
Zwierzęta
bardzo
będą się
cieszyć.
Pamiętajmy,
że zwierzęta

też mają
uczucia tak
jak
człowiek!
Dziękujemy
wszystkim
darczyńcom,
którzy
bardzo
aktywnie
zaangażowali
się w
pomoc.

Cieszy nas,
że los
zwierząt
leży Wam
na sercu.
KK
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Wiczka i Olcia

              Autyści są wśród nas 

Wiczka i Olcia

Autyzm jest
poważnym
zaburzeniem
rozwoju
dziecka. Jego
objawy
pojawiają się
przed
ukończeniem
trzeciego roku
życia. Jest to
zaburzenie
neurorozwojowe
związane z
nieprawidłową
pracą mózgu.

Autyzm może
się objawiać w
różny sposób.
Wszystkie
osoby z
autyzmem
mają trudności
w zakresie
relacji
społecznych,
porozumiewania
się,
wyobraźni,
sztywnością
zachowań. Nie
potrafią

nawiązywać
kontaktów z
innymi
osobami, nie
mówią i nie
komunikują
się w inny
sposób, mają
dużo
stereotypowych
zachowań,
manieryzmów
ruchowych.
Autyzm jest
zaburzeniem,
które trwa całe

życie.
Oznacza to, że
z autyzmu się
„nie wyrasta”.
Dzięki coraz
skuteczniejszym
metodom
terapii w wielu
przypadkach
można
uzyskać
znacząca
poprawę
funkcjonowania
dotkniętych
nim osób.

Z
  R
    O
       Z
          U
             M

                A
             U
          T
       Y
    Z
M
        

Autyzm Autyzm


	Wiosna pora           radosna!
	21 marca. Czy wiecie co to za dzień? Kto by tego nie wiedział. Oczywiście to pierwszy dzień wiosny. Wiosna to piękna pora roku: zielone liście na drzewach, kolorowe kwiaty, śpiew ptaków. Przecież to cudne. A wy lubicie wiosnę? Ja ją uwielbiam. Wyciągam rolki, rower, hulajnogę no i wygodne buty. Jestem gotowa. Można ruszać w drogę. Wiosną wolę wyjść na dwór.
	Witamy pierwiosnki, krokusy, sasanki, zawilce, prymule...

	MUNDIAL przed nami!
	Do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji zostały niecałe trzy miesiące. Przygotowaliśmy dla was z tej okazji kilka rekordów i ciekawostek dotyczących mundialu.
	Trzej zawodnicy są rekordzistami pod względem liczby występów w finałach mistrzostw świata – zarówno Antonio Carbajal, jak i Gianluigi Buffon zagrali w pięciu edycjach mistrzostw świata.  Niemiec Lothar Matthaus rozegrał najwięcej (25) spotkań.
	Najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata w piłce nożnej jest reprezentant Niemiec Miroslav Klose (cztery turnieje, 2002-2014). Zdobył 16 bramek. Na drugim miejscu staje Brazylijczyk Ronaldo (cztery turnieje, 1994-2006), który zdobył 15 bramek. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Niemiec Gerd Muller, który ma na koncie 14 goli. Czwartą pozycję zajmuje Francuz Just Fontaine, który jest jednocześnie rekordzistą pod względem liczby bramek na jednym turnieju. Wszystkie swoje 13 goli zdobył podczas turnieju w 1958 roku.


	Przyjaciel zwierząt
	Nasza szkoła bierze udział w akcji ,,Przyjaciel Zwierzaka''. Zbieramy dary   takie jak:
	Zebrane dary  zostaną przekazane do jednego ze schronisk.
	też mają uczucia tak jak człowiek! Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w pomoc.
	Cieszy nas, że los zwierząt leży Wam na sercu.
	P
	O
	M
	O
	Zwierzęta bardzo będą się cieszyć.

	C
	- koce
	- karma
	Pamiętajmy, że zwierzęta
	- zabawki.

	Autyści są wśród nas


