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        Święta tuż, tuż, a wiosna już!

Chodź!
Pomalujmy Wielkanoc,
 pisanki w kolory tęczy.
Tchnijmy radość w barwy wiosny
w żółty, zielony, niebieski.
Chodź!
Rozdajmy uśmiechy,
empatią twarze ubierzmy.
Niech te święta będą piękne
i my wszyscy w te święta lepsi.          

  Redakcja  życzy wszystkim
wspaniałych Świąt spędzonych 

                w gronie rodziny i  przyjaciół!

Wesołych Świąt

       Nareszcie wiosna!!! Może pogoda na
to jeszcze nie wskazuje, ale w powietrzu
czuje się już zmianę. Wreszcie można
zrzucić zimowe okrycia i może też zbędne
kilogramy. W szkole powitaliśmy wiosnę w
stylu lat 60-tych. Cieszymy się , że tak
liczna grupa uczniów przyłączyła się do
zabawy w przebieranie i nauczyła
specjalnie na tę okazję tańczyć rock and
roll'a. 

  W wiosennym numerze naszej gazetki
możecie przeczytać:
·  szkolne aktualności,
·  porady na temat dobrych manier,
·  o co chodzi z Puszczą Białowieską,
·  niezwykli Polacy,
·  jak zrobić zabawnego gluta.

Nieznany
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           Szkoła dobrych manier

     
       Czy pamiętacie wiersz J. Brzechwy pt. "Kwoka"?
Jego bohaterka, kwoka uważała się za bardzo dobrze 
wychowaną istotę, co przeczyło jej późniejszemu
zachowaniu wobec gości. Być może nikt nie nauczył
jej dobrych manier. A czy Wy je znacie? Każdego, kto
zastanawiał się 
nad odpowiedzią na to pytanie nieco dłużej,
zapraszamy do skorzystania z naszych porad. W tym
i następnych wydaniach naszej gazetki przedstawimy
kilka porad dotyczących kulturalnego zachowania się 
w różnych sytuacjach. 

       Lekcja nr 1 "Powitanie, pozdrawianie"

Najprostszą formą uprzejmego powitania jest skinienie
głową. Pozdrawiać można także uśmiechem albo
krótkimi zwrotami.
                 

                  
Siedzieć czy wstać?

Jeśli chodzi o kobiety,  to przy powitaniu  
i pożegnaniu należy wstać tylko wówczas, gdy witamy
się z kobietą starszą od siebie lub z kimś bardzo
dostojnym. 
Mężczyzna tak przy powitaniu jak i przy pożegnaniu
powinien zawsze wstać. Młodzież do lat osiemnastu
przy powitaniu 
z osobami starszymi także powinna wstać.
  

Uścisk dłoni
 

Uścisk dłoni wiele mówi o naszym stosunku do osoby,
z którą się witamy. Sposób, w jaki podajemy dłoń,
może wyrażać przyjaźń, szacunek, ale i obojętność
lub  lekceważenie. Obowiązuje zasada, że osoba
starsza pierwsza podaje rękę osobie młodszej, kobieta
- mężczyźnie, przełożony - podwładnemu.  

                           Kto pozdrawia?  

Stara zasada głosi: pierwsza pozdrawia osoba stojąca
niżej w hierarchii społecznej, czyli pierwszy kłania się
pracownik swojemu przełożonemu, uczeń
nauczycielowi. Młodszy pozdrawia starszego,
mężczyzna - kobietę, idący - stojącego, wchodzący -
już obecnego, jadący samochodem - pieszego. Nie
powinno się je dnak sztucznie wyczekiwać na
pozdrowienie, przeprowadzając śmieszną kalkulację
„kto ważniejszy". Osoba kulturalna na widok znanej
sobie osoby po prostu kłania się.Uchylenie nakrycia
głowy jest nadal obowiązującym gestem wśród
kulturalnych ludzi. Dotyczy to tylko kapelusza i czapki 
z daszkiem, nie zaś ciepłej wełnianej czapki.

Ciąg dalszy w następnym wydaniu. Informacje
zaczerpnięto ze strony: dobre-
wychowanie.blogspot.com.

X Nieznany
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                               Szkolne wieści

        Podsumowanie akcji Góra Grosza

  Co roku w naszej szkole odbywa się akcja Góra
Grosza, której koordynatorem jest pani Anna Kuzio.
Akcja organizowana jest przez Towarzystwo NASZ
DOM. Środki przekazywane są na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną. Celem akcji
jest zbieranie jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-,
dwudziesto- groszówek. Cała szkoła zebrała  957,76
zł. 

Oto wyniki poszczególnych klas:

klasa 1a – 107,47 zł
klasa 2a –  32,78 zł
klasa 3a – 203,21 zł
klasa 3b – 143,89 zł
klasa 3c – 104,72 zł
klasa 3d –  23,70 zł
klasa 4a –  17,07 zł
klasa 4b – 121,43 zł
klasa 4c –  35,76 zł

Wyniki poszczególnych klas ( ciąg dalszy):

klasa 5a –  20,79 zł
klasa 5c –  45,27 zł
klasa 6a –  43,20 zł
klasa 6b –  28,08 zł
klasa 7a –  28, 34 zł

 Tegoroczna zbiórka pokazała, jak wiele możemy
osiągnąć, jeśli każdy da z siebie choć niewiele.
  Mamy nadzieję, że za rok uda nam się pobić ten
wspaniały rekord. 
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom,
wychowawcom i pracownikom szkoły za
zaangażowanie !

  
                                              Dominika Bartosik

Liczenie groszy

  W kalendarzu nie brakuje nietypowych świąt.
Wyszukaliśmy dla Was najciekawsze, które wydarzą
się jeszcze przed końcem tego roku szkolnego.

Wydarzenia Data

Dzień Rodzeństwa 10.04

Dzień Czekolady 12.04

Europejski Dzień Śniadania 24.04

Ogólnopolski Dzień Koni 30.04

Dzień Królewny 25.05

Dzień Przyjaciela 09.06

Święto Muzyki 21.06

Dzień Przytulania 24.06
                                                Wyszukała Weronika

A. Kuzio
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                                 Ważne sprawy

O co chodzi z Puszczą?

Puszcza to bardzo duży, niezamieszkały
obszar, który zajmują lasy i bory. Jest
schronieniem dzikich zwierząt.
Najstarszą puszczą w Polsce jest Puszcza
Białowieska, na  terenie której występuje
największa populacja wolnego żubra.
Puszcza jest też miejscem schronienia
dla starszych gatunków zwierząt i
miejscem porostu wymierających
gatunków roślin. Tu znajduje się 
Białowieski Park Narodowy, którego  logo
jest żubr. Puszcza Białowieska
usytuowana jest  na północnym-
wschodzie Polski,  blisko miejscowości
Hajnówka i kończy się za granicami
Białorusi.

Zwierzęta Puszczy
Białowieskiej:

1.  Żubr- ssak z  rodziny wołowatych. Wg danych z
2013r.  w Polsce żyje ok. 1377 żubrów, z czego
połowa w tej właśnie puszczy. Występuje w 3
gatunkach:  nizinny,  kaukaski i karpacki. Żubry mają
brązową sierść oraz wielką głowę. Samce ważą ok.
700 kg, wys. w kłębie wynosi 172 cm. Samice ważą
ok.440 kg,wys. w kłębie to 152 cm. Żywią się głównie
roślinami zielnymi i trawą.

2. Kornik drukarz-chrząszcz z rodziny kornikowatych. 
Korniki są ciemnobrązowe, a ich długość wynosi od 4-
5mm. Żerują w łyku. Gustują zazwyczaj w drzewach
iglastych np. sosna, modrzew, świerk pospolity.

  Drzewa najczęściej
występujące
w Puszczy Białowieskiej to:

1. Dąb bezszypułkowy to gatunek drzewa liściastego,
z rodziny bukowatych. Pień osiąga aż do 40 m
wysokości.

2. Jodła pospolita(jodła biała) to gatunek drzewa z
rodziny sosnowatych. Najwyższe  z tego gatunku
osiągają do 68 m wysokości.
  

Jeżeli chcesz pomóc w ratowaniu
puszczy lub po prostu dowiedzieć się o
niej czegoś więcej to zapraszamy na
stronę: https://www.wwf.pl/ .
 

  Lidia Matysiak

Y Nieznany
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 NIEZWYKLI POLACY

        Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości proponujemy Wam cykl artykułów na
temat  mało znanych powszechnie Polaków, którzy
zasłynęli na świecie niezwykłymi dokonaniami.
  Poznajcie dziś Ernesta Malinowskiego i Rudolfa
Modrzejewskiego. 

  Rudolf Modrzejewski był synem polskiej aktorki
Heleny Modrzejewskiej. Żył w latach 1861-1940. Z
wykształcenia był inżynierem specjalizującym się w
budowaniu mostów oraz  linii kolejowych. Był pionier w
budownictwie mostów wiszących.
  Zbudował prawie 40 mostów na największych
rzekach USA.  Przy okazji 75 urodzin
Modrzejewskiego w 1936r. wartość zbudowanych
przez niego mostów oszacowano na 200 mln dolarów.
Jego uczniem był m.in. twórca słynnego mostu Golden
Gate w San Francisco - Joseph B. Strauss.

Informacje zaczerpnięto z Wikipedii.

Wikipedia

Ernest Malinowski (1818 - 1899)  był polskim
inżynierem  drogowym i kolejowym.
W 1831 r. wyemigrował wraz z rodzicami do Francji.
Po ukończeniu studiów inżynieryjnych pracował przy
budowie kolei Paryż – Hawr oraz  dróg i portu w
Algierii.  We wrześniu 1852 podpisał w Paryżu
sześcioletni kontrakt na pracę w Peru na stanowisku
inżyniera rządowego. Tu zaprojektował i nadzorował
budowę Centralnej Kolei Transandyjskiej.
Budowa trwała 4 lata i prowadzona była w bardzo
trudnych warunkach terenowych i klimatycznych.
Podczas jej realizacji wykuto liczne półki skalne,
63 tunele o  łącznej długości ponad 6000 m oraz 
szereg mostów. Wśród nich wybudowano jeden z
największych ówcześnie na świecie wysokości 77 m i
175 m długości (tzw. wiadukt Verrugas).
O kolei tej, a szczególnie o znajdujących się na jej
trasie mostach i tunelach pisały wszystkie ważniejsze
czasopisma techniczne na świecie, zaś Ernest
Malinowski zyskał sławę wybitnego inżyniera.

E. MalinowskiR.Modrzejewski Autor nieznany
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DIY FLUFFY SLIME

      W wolnej chwili od nauki proponuję pobawić się
glutkiem. 

Można go zrobić z dostępnych materiałów i nie jest to 
kosztowne.
Oto spis potrzebnych  rzeczy:
a)  Klej przezroczysty w płynie,
b)  Pianka do golenia,
c)  Płyn do prania (może też być płyn do soczewek,
borax, płyn na afty),
d)  Barwnik (barwnik spożywczy, farba plakatowa),
e)  Dodatki (ewentualnie),
f) Plastikowe pudełko i łyżeczka.
 
Teraz wytłumaczę wam po kolei jak zrobić slime. 

1.  Wlewamy klej do pudełka. Następnie dodajemy
piankę do golenia (wszystko według uznania).
2.  Mieszamy nasz klej z pianką. Kiedy otrzymamy
jednolitą masę dodajemy barwnik. Później kiedy glut
będzie zabarwiony na wybrany przez was kolor
STOPNIOWO dodajemy płyn do prania.
3. Kiedy otrzymamy zadowalającą masę, wykładamy
glutka na gładką powierzchnię i go ugniatamy.
4. Kiedy slime za bardzo klei się do rąk dodajemy
troszkę płynu, aż nie będzie się przyklejał.
Kiedy otrzymamy zadowalającą masę, wykładamy
glutka na gładką powierzchnię i go ugniatamy.
5. Kiedy slime za bardzo klei się do rąk dodajemy
troszkę płynu, aż nie bedzię się przyklejał.

Mój slime jest całkowicie gotowy do zabawy!
PAMĘTAJCIE! Glutka trzeba zamknąć w szczelnym
opakowaniu!

Mam nadzieję, że zrobicie takiego super glutka! 
                                                        Miłej zabawy! 
 
                                                       Weronika Brucka 

Poczatek pracy

Kolejne etapy

Ostatni etap

W.Brucka

W.Brucka

W.Brucka
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