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Wiosna, ach to Ty..... 

red.

Świecące za oknem słońce nie pozwalało
nam dłużej siedzieć w murach szkoły.
Przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami
wybrały się na spacer, który miał na celu
odnalezienie pierwszych oznak wiosny.
Coraz więcej zieleni, kolorowe kwiaty w
ogródkach, żółte słońce - tak to one!!!
Oznaki naszej upragnionej wiosny! Po
udanym spacerze przedszkolaki wesoły
bawiły się w ogrodzie szkolnym..

Wiosna

,

życzenia
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Karnawał z Babcią i Dziadkiem

Karnawał

Czerwony KapturekPierwszoklasiści

We wtorek, 13 marca odwiedził nas
Pan Iluzjonista. Uczniowie mięli
okazję przenieść się w świat magii
oraz niezwykłych sztuczek. Było
na co popatrzeć !

Iluzjonista

Cóż to był za Karnawał! Tylu gości dawno u nas nie było, a czekało
na nich moc atrakcji, m.in. bajka o Czerwonym Kapturku, wierszyki,
przyśpiewki o babci i dziadku, oraz pokazy taneczne. STO LAT!

K.Ś

E.KE.K E.K
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Marzec 
  w   
naszej
szkole

Kot w butach Kot w butach

5 marca nasi młodsi uczniowie uczestniczyli w spektaklu teatralnym, pt.
"Kot w butach", natomiast starsza grupa, uczniowie klas IV-VII w
spektaklu pt. "Hobbit". Nie brakowało niesamowitych wrażeń, dobrej
zabawy i uśmiechu. To był na prawdę udany wyjazd.

Kangur Matematyczny

15 marca, 17 naszych uczniów przystąpiło do
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
Kangur. Zmagali się z różnymi zadaniami. Każdemu
życzyliśmy powodzenia i za każdego ucznia
trzymamy mocno kciuki.

D.L

14.03 dzień
liczby Pi. Czy
wiesz ile ona
wynosi w
przybliżeniu? to
proste: odwróć
datę: 3.14 :)

Wzorowa łazienka

Zakończył się konkurs Wzorowa Łazienka. W związku
z tym ze zajęliśmy miejsce w pierwszej 100, nasza
szkoła dostała roczny zapas Domestosa. Pierwsze
miejsce zajęła praca Zosi Lech, a drugie miejsce praca
Martynki Kolarz. Gratulujemy !

W ostatnich dniach nasi uczniowie uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych. Dużo słuchali o dobrych
uczynkach. Iza Gawlik została wylosowana i pod opiekę na dwa tygodnie dostała Misia Piotrusia. Ma o niego
dbać i razem z nim planować swoje dobre uczynki. Ponadto na ręce Pani Dyrektor ,Ksiądz Proboszcz ofiarował
cytrynę, jako symboliczny owoc dobrych uczynków.

. .

D.L D.L.

.
Wzorowa
łazienkaD.L

. .
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Wiersz

Quiz piłkarski Sonda Wielkanoc

Martynka Kolarz

Wiktor Gawlik Szymon Nowicki Marcel Janicki
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Wiosna

Pan Cukierpływaj z Frankiem

Amelka Grochowina

Kacper JędrszczykFranek Gawlik
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Kisiel domowej roboty Easter dictionary

Ptaki polskie: Sowa

Julia Piras Szymon Gawlik

Jaś Pabis
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Bohaterowie DB

Daishinkan Anioł, sługa Zeno.
Jest spokojny i uprzejmy,
większość jego charakteru jest
tajemnicza i nieznana. Posiada
wyluzowaną osobowość, nie tak
srogą jak inni służący Zeno. Jest
jedną z pięciu najpiękniejszych
osób we wszystkich
wszechświatach, a jego palce
dzierżą siłę bojową wszystkich
Wszechświatów.

Easter in the UK

Mama pyta
Jasia:
>Jasiu, skąd
masz te jajka?
On na to:
>Od sąsiada.
>Czy on o tym
wie?
On na to:
>Tak, bo przed
chwilą mnie
wygonił ze
swojego domu. 

Ksiądz na religii
do Jasia:

>Powiedz Jasiu,
kto wszystko
widzi, wszystko
słyszy i
wszystko wie?
Na to Jasio.
>Nasza
sąsiadka!

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu powiesz
jakieś zdanie w
trybie
oznajmującym? 
- Koń ciągnie

wóz. 
- Brawo! A teraz
przekształć to
zdanie tak aby
było zdaniem
rozkazującym. 
- Wio!

oprac. Wiktor
Justyniarski

Maciek Wiśniewski Miłosz Czapla

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
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Księga dzungli

Motocykle

Ta fascynująca historia zdarzyła się w
indyjskiej dżungli. Jej bohaterem jest
Mowgli - mały chłopiec przygarnięty i
wychowany przez wilczą rodzinę. Mowgli
dorasta wśród dzikich zwierząt, a jego
nowym domem staje się dżungla.
Niedźwiedź Baloo uczy go mowy zwierząt
i zapoznaje z odwiecznymi prawami
rządzącymi dżunglą, czarna pantera
Bagheera zawsze służy radą... Pomoc
przyjaciół okaże się niezwykle cenna w
walce ze śmiertelnym wrogiem - tygrysem
Shere Khanem. Dorastający Mowgli musi
podjąć ważną decyzję: czy chce należeć
do wilczego, czy ludzkiego plemienia..

oprac. Gabrysia Skwark

Andżelika Majecka

Mateusz Równiak
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Dzik Kwiaty wiosenne

Wiosna

Natalia Lasia Maja Radoś

Patryk Majecki



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 03/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasze Pasje

Reprezentacja Irlandii Pływaj z Frankiem

Reprezentacja Polski

Maja Nowicka Franek Gawlik

Aleksander Janik
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Tańce narodowe Tańce narodoweZosia Lech Zosia Lech

red.
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