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     1 maja 2004r. wstąpiliśmy do Unii Europejskiej

Czy wiesz, że...

Według unijnych norm marchewka to owoc, dlatego że
Portugalczycy robią z nich dżem.

Najwięcej ryb jedzą Hiszpanie i Portugalczycy. 

Najwięcej kawy piją Finowie.

Największe państwo - Francja zajmuje ponad 543 000 km2.

Najmniejsza pod względem powierzchni jest Malta - 316 km2.

W krajach Unii mieszka około 487 000 000 ludzi. Oznacza to,
że pod względem liczby mieszkańców Unia zajmuje trzecie
miejsce na świecie.

Najwięcej ludzi żyje jedynie w Chinach i Indiach

                                                                                             
 A.S Edukacja w europejskich szkołach

W roku szkolnym nauka trwa zwykle od początku września
do końca czerwca. W niektórych krajach ze względu ma
klimat organizacja  roku szkolnego jest inna. Na przykład
Grecy uczą się od 1 września do 31 maja, a w Niemczech i
Szwecji  dzieci rozpoczynają naukę już w sierpniu. Długość
lekcji też jest różna. We Francji lekcja trwa 55 minut, w Grecji
pierwsze lekcje w danym dniu trwają nawet 1,5 godziny, a
kolejne 45 minut, a te pod koniec  dnia  - tylko 40. We
francuskich szkołach dzieci uczą się sześć dni w tygodniu. W
soboty zwykle organizowane są zajęcia sportowe, a w środy
uczniowie mają wolne popołudnia. W Holandii nie ma z góry 
określonego programu. Szkoły same decydują  a tym, ile
czasu przeznaczają na poszczególne przedmioty i kiedy
prowadzą lekcje tych przedmiotów.                                           
                                                                                       A.S

Syrius Maskotka Unii Europejskiej
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Zaczynamy sezon szkolnych wycieczek!

Co ze sobą zabrać na wycieczkę w góry?

A.S

Morskie Oko

        Wybierając się w góry należy pamiętać, że: "Zawsze jest dalej niż
myślisz, wyżej niż myślisz, trudniej niż myślisz", dlatego w górach bardzo
ważne jest nasze bezpieczeństwo. Podstawami bezpiecznego spędzania
czasu w górach jest zaopatrzenie się w odpowiedni ubiór oraz
sprawdzenie warunków pogodowych na czas naszej wycieczki górskiej.
Przy wejściu na szlaki należy czytać tablice informacyjne dotyczące
zagrożeń związanych z warunkami pogodowymi lub innymi takimi jak np.
niebezpieczne zwierzęta w pobliżu szlaków. 
W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa powinniśmy zaopatrzyć się
również w dodatkowy sprzęt oraz jedzenie
Najważniejsza jest woda i powinniśmy jej zabrać około 3 litry na osobę aby
się nie odwodnić przy wysiłku. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest
zaopatrzenie się w tabliczkę czekolady lub w batony czekoladowe.
Czekolada zapewni nam energię i rozgrzeje nas w razie niskich
temperatur. Bardzo istotne jest również zabranie urządzeń dzięki którym
będziemy mogli kontaktować się ze światem w przypadku wypadku.
Najlepszy będzie telefon komórkowy.                                       A.S

                                                                               
Wizyta uczniów klasy pierwszej w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. 
  Bardzo dziękujemy tacie Zuzi za
zaproszenie do swojego miejsca pracy.
Dzięki temu spotkaniu dzieci poznały
specyfikę zawodu strażaka. Zobaczyły
prawdziwy sprzęt niezbędny do
wykonywania tego odpowiedzialnego
zawodu oraz zapoznały się ze sposobami
alarmowania w przypadku zagrożenia.
Dziękujemy również panom strażakom za
gorące przyjęcie, pogadankę i prezentację.

http://nasztreking.prv.pl/index4d.htm

Przed strażackim wozem

Chcemy zostać strażakami!



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 22 04/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurier Jedynki

          To warto przeczytać, to warto zobaczyć!

                   Film  "Marzyciel"

        10 przygód Neli                                                                                          
          Jeśli interesują Cię dalekie podróże i pełne
wrażeń przygody to polecam  książkę - " Nela Mała
Reporterka". W tej książce Nela opowiada o
interesujących zwierzętach i cudownej przyrodzie. 
Jest to jej pierwsza książka "10 niesamowitych
przygód Neli". Mała reporterka była już na trzech
kontynentach! W Afryce odwiedziła Etiopię,
Zanzibar, Tanzanię oraz Kenię. W Azji zwiedziła
Tajlandię, Kambdżę, Malezje, Indonezję i Filipiny.
Natomiast w Ameryce Południowej  Peru, Boliwię,
Chile. Idolem Neli jest Steve Irvin.

Serdecznie zachęcam do przeczytania tej
arcyciekawej książki!

                                         Hania  kl. 3a
 A.SNela mała reporterka

 

               Są filmy, które po obejrzeniu szybko zapominamy lub też pamiętamy tylko niektóre sceny, ale
są też filmy takie, które zapamiętujemy na naprawdę długo. Takim właśnie filmem jest "Marzyciel". 

Opowiada on o kryzysie twórczym głównego bohatera, w którego rolę wcielił się Johny Deep. Kiedy
poznaje w parku matkę z dziećmi , Barri'emu udaje się napisać sztukę pt.: "Przygody Piotrusia Pana".
W krótkim czasie historia ta staje się wielkim hitem.

 "Marzyciel" pokazuje nam jak ważne jest, by umieć w życiu używać wyobraźni oraz, że czas spędzony
z najbliższymi jest czymś bezcennym. W filmie pojawia się choroba, rozstanie, smutek, radość i miłość.
Cały film dopełnia świetna muzyka skomponowana przez
Jana Kaczmarka, perfekcyjne stroje oraz gra aktorska Johnego Deepa i Kate Winslet na niezwykle
wysokim poziomie. Moim zdaniem film "Marzyciel"powinien znaleźć się nie tylkow repertuarze dzieci,
ale obowiązkowo każdego dorosłego.

                                                                                                                                    Julia Radecka
                                                                                                                                                   kl. 3a gim.

rlz=1C1AVNE_enPL705PL705&biw=1280&bih=669&tbm=isch&sa=1&ei=e3rkWtOnEsaQsgHMubOwDg&q=nela+ma%C5%82a+reporterka+10+niesamowitych+przyg%C3%B3d+neli&oq=nela+ma%C5%82a+reporterka++10&gs_l=psy-
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        Wiosenne wędrówki, zabawy w terenie

Kolorowanka

Zabawy z latawcem

Zabawy z latawcem Świętujemy Dzień Ziemi

Pierwszoklasiści wybrali się na
wycieczkę zobaczyć pomnikowe
drzewo-dąb szypułkowy. Ten
pomnik przyrody ma 26,5 m
wysokości, a jego obwód to 432
cm. Nazwa dębu upamiętnia
Konrada Bartelta dawnego
właściciela Leszczyn. Uczniowie
klas starszych obchodzili dzień
latawca puszczając na boisku
latawce swojej własnej roboty!

rlz=1C1AVNE_enPL705PL705&biw=1280&bih=669&tbm=isch&sa=1&ei=XH3kWsG8B87GwALR2qC4Aw&q=kolorowanka+wiosna&oq=kolorowanka+wiosna&gs_l=psy-
ab.3..0l10.1034455.1040612.0.1041790.18.14.0.4.4.0.636.2133.4-1j3.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.8.2184...0i67k1.0.X6YGhCHO72g#imgrc=wW7dPMEMdGOoPM:
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