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Kiedy rozpoczął się ruch ekologiczny? Nie ma jednej
odpowiedzi na to pytanie, choć kilka kluczowych wydarzeń
pomogło ukształtować naszą świadomość dotyczącą relacji
między człowiekiem a przyrodą.
Pierwszy amerykański Dzień Ziemi obchodzono 21 marca
1970 roku. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została
zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda
Nelsona. Miesiąc później 22 kwietnia 1970 odbyła
się manifestacja ekologiczna, w której wzięło udział 20
milionów Amerykanów! Aby uczcić to wydarzenie, obchody
Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22.04. Wiele
krajów i miast zamiast Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi -
dzięki temu można więcej zrobić dla naszej planety.
Największe do tej pory obchody Dnia Ziemi odbyły się w 2007
roku. Według oficjalnych danych wzięło w nich udział około
MILIARDA ludzi. W 30. rocznicę pierwszych obchodów Dnia
Ziemi ambasadorem akcji został Leonardo DiCaprio. W Polsce
święto to obchodzone jest dopiero od 1990r.
Dzień Ziemi to uroczyste akademie w szkołach, oficjalne
zjazdy, obrady konferencje, wiele miast organizuje festyny
połączone z wykładami na temat ekologii, ale najlepszym
sposobem świętowania jest zrobienie czegoś ekologicznego.
Pozbieraj śmieci wokół szkoły czy swojego domu, oddaj
elektrośmieci do recyklingu, posadź drzewko albo naucz
kogoś segregowania śmieci. Zrób coś dobrego dla Ziemi w jej
imieniu.
Zachęcamy Was również do tego, żebyście wyszli z domu,
poszli do lasu,na łąkę, żebyście poświęcili czas na bycie z
przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest
fascynująca, piękna i ciekawa.

Ogień jest niezwykle cennym dla
człowieka żywiołem. Może być jednak
bardzo niebezpieczny, dlatego w razie
zagrożenia musimy wiedzieć, gdzie
szukać pomocy.  998 to numer
alarmowy, który każdy powinien znać.
Wezwiemy dzięki niemu straż pożarną.
Wiedzą o tym doskonale uczniowie
klasy IIIa, którzy na zajęciach poznali
właściwości ognia, dowiedzieli się jak
zachować się w kryzysowych
sytuacjach oraz czytali i rozmawiali na
temat straży pożarnej. 
W ramach tych lekcji wykonali modele
wozów strażackich według własnego
pomysłu.

Wóz strażacki

Wóz strażacki
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Uwaga!!!
Głosujemy na ulubiony przedmiot.

Nasz kolega z klasy VI, Dawid Ścibor, ma
nietypowe hobby – sieje lub sadzi różne rośliny i
obserwuje ich wzrost.

- Chłopcy w twoim wieku wolą raczej pojeździć na
rowerze, pograć w piłkę lub po prostu spędzają
wolny czas przy komputerze ….
- A ja patrzę jak kiełkują i rosną moje rośliny.
- Opowiedz nam coś więcej o Twoich
zainteresowaniach.
- Zawsze lubiłem pomagać rodzicom w pracach
polowych. Od rodziców też uczyłem się
podstawowych zasad uprawy roślin i ich
pielęgnowania. Najwięcej jednak przyjemności
sprawiają mi moje własne „uprawy doniczkowe”.
Ostatnio na przykład posiałem w pojemnikach
rzodkiewkę i cebulę. Nie mogłem się doczekać,
kiedy wyrosną. Obecnie są to już duże, okazałe
rośliny.
- Słyszeliśmy, że próbowałeś też hodować rośliny
egzotyczne.
- Tak. Jakiś czas temu posadziłem cytrynę i nasiona
banana. Niestety nie wyrosły. Musiałem popełnić
jakiś błąd. Będę musiał dowiedzieć się czegoś
więcej o wymaganiach tych roślin. Popytam,
poczytam i spróbuję jeszcze raz.
- Czy wiesz już, kim chciałbyś zostać w
przyszłości?
- Może rolnikiem lub ogrodnikiem…
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci udanych
eksperymentów przyrodniczych.

x

Oto najważniejsze informacje:
w głosowaniu (tajnym) biorą udział uczniowie klas IV – VII
każda klasa wyłania „swój” ulubiony przedmiot,
głosowanie odbędzie się 10 maja (w tym dniu redaktorzy gazetki
przejdą po klasach i pozbierają głosy),
wyniki zostaną ogłoszone w majowym wydaniu naszej gazetki.

"UPRAWY"
DAWIDA

Uprawy Dawida

Uprawy Dawida
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Wychowanek Punktu Przedszkolnego – Hubert Trzyna zdobył wyróżnienie specjalne w
ogólnopolskim konkursie plastycznym  pod hasłem „Mój przyjaciel z dobranocki Reksio”. Otrzymał
dyplom i nagrodę rzeczową.
W dniu 26.02.2018 r. odbyło się spotkanie świetliczaków z panią bibliotekarką.
W dniu 8 marca chłopcy ze świetlicy złożyli koleżankom i Paniom z grona pedagogicznego oraz
obsługi najserdeczniejsze życzenia i wręczyli własnoręcznie robione kwiatki.
Uczennica kl. IV – Paulina Janik zajęła III miejsce w konkursie „DBI – Maluj TY".
 16 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w lekcji bibliotecznej.
21 marca przywitaliśmy wiosnę na wesoło, organizując w naszej szkole „Dzień Szalonej Fryzury”.
28 marca 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dydaktyczno-artystyczne pod tytułem „W
krainie kwitnącej wiśni”.
27 marca odbyło się śniadanie wielkanocne w przedszkolu.

Proces sądowy
w szkole?

Omawiając w klasie 3b lekturę pt. „Oto jest Kasia” Miry
Jaworczakowej, sala lekcyjna zamieniła się w salę sądową. Proces
sądowy dotyczył postępowania głównej bohaterki lektury – Kasi.
Wyznaczeni uczniowie wcielili się w role oskarżycieli, obrońców i
świadków. Sędzia – wychowawca po wysłuchaniu obydwu stron,
wydał wyrok. Uczniowie świetnie odnaleźli się w przybranych rolach.
Używali ciekawych sformułowań i argumentów.  Wspólnym,
końcowym wnioskiem zajęć było stwierdzenie, że wszyscy
popełniamy błędy, ale najważniejsze jest, aby nad sobą pracować i
zmieniać swoje postępowanie tak, aby nie robić przykrości ani Pani w
szkole, ani kolegom i koleżankom, ani też swoim rodzicom i
rodzeństwu.
                                                     Magdalena Kawa-Szpala
  Proces sądowy w 3b

Proces sądowy w 3bProces sądowy w 3b
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SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
              DZIEWCZĘTA                                                                      CHŁOPCY
1. Pluta M. -50pkt             10. Wróbel K. - 12pkt            1.Inglot D. - 48pkt        9. Filip - 10pkt
2. Szura N. - 43pkt            11. Krowiak K. - 7pkt           2.Krużel K. -44pkt        10. Zawiła J. - 7pkt
3. Kowal E. - 30pkt           12. Rabczak Z. - 5pkt          3.Rybka S. - 31pkt        11. Gąsior K. - 6pkt
4. Drabicka J. - 29pkt       13. Waściszak. M - 2pkt      4.Paśko M - 30pkt       12.Karwat D.- 3pkt
5. Maciołek M. - 17pkt      14. Pałka D - 1pkt                5.Bieniek K. - 20pkt    13. Tereszkiewicz. - 2pkt
6. Bieniek K. - 16pkt                                                     6.Wilk M. - 17pkt         14. Rabczak Sz. - 1pkt
7. Korcz P. - 14pkt                                                         7.Kuk K. - 14pkt          15. Ślączka K. - 1pkt
8. Tereszkiewicz M. - 13pkt                                          8. Bator A. - 14pkt
9. Fuglewicz P. - 13pkt 

YOU CAN DO IT!
Wybierz właściwe słowa. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.

Let’s cook/do dinner for mum and dad.
You can dance/sing to this song with me.
Can we play/make badminton in the park?
We can make/cook mum a birthday card.
Can you speak/say English?
I can draw/write a picture of a cat.
Let’s play/listen to our favourite music.
We can’t ride/drive our new bikes now.
He’s a good actor. He can speak/act in the school play.
I meet/go my friends every day.

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad. 1(1/8 szóstki)
Ojciec jest trzy razy starszy od swego syna, który ma 12 lat. Za ile lat ojciec będzie dwa razy starszy od
swego syna?
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Odp.: ............................................................................................................................................................

Zad. 2(1/8 szóstki)
Dziesięcioro dzieci bawi się na dwóch boiskach. Początkowo na pierwszym było 5 chłopców, a na drugim
5 dziewczynek. Po pewnym czasie Mirek i Zbyszek przeszli z pierwszego boiska na drugie. Następnie
dwoje dzieci przeszło z drugiego boiska na pierwsze. Które zdanie jest teraz na pewno prawdziwe?
A)  Na pierwszym boisku jest więcej dziewcząt niż chłopców.
B)  Na pierwszym boisku jest tyle samo dziewcząt, co chłopców.
C)  Na pierwszym boisku są sami chłopcy.
D)  Liczba chłopców na pierwszym boisku jest równa liczbie dziewcząt na drugim.
E)  Na pierwszym boisku jest więcej niż pięcioro dzieci.
Odp.: ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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	SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
	1. Pluta M. -50pkt             10. Wróbel K. - 12pkt            1.Inglot D. - 48pkt        9. Filip - 10pkt
	2. Szura N. - 43pkt            11. Krowiak K. - 7pkt           2.Krużel K. -44pkt        10. Zawiła J. - 7pkt
	3. Kowal E. - 30pkt           12. Rabczak Z. - 5pkt          3.Rybka S. - 31pkt        11. Gąsior K. - 6pkt
	4. Drabicka J. - 29pkt       13. Waściszak. M - 2pkt      4.Paśko M - 30pkt       12.Karwat D.- 3pkt
	5. Maciołek M. - 17pkt      14. Pałka D - 1pkt                5.Bieniek K. - 20pkt    13. Tereszkiewicz. - 2pkt
	6. Bieniek K. - 16pkt                                                     6.Wilk M. - 17pkt         14. Rabczak Sz. - 1pkt
	7. Korcz P. - 14pkt                                                         7.Kuk K. - 14pkt          15. Ślączka K. - 1pkt
	8. Tereszkiewicz M. - 13pkt                                          8. Bator A. - 14pkt
	9. Fuglewicz P. - 13pkt

	YOU CAN DO IT!
	Wybierz właściwe słowa. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.
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	Zad. 1(1/8 szóstki)
	Ojciec jest trzy razy starszy od swego syna, który ma 12 lat. Za ile lat ojciec będzie dwa razy starszy od swego syna?

	Zad. 2(1/8 szóstki)
	Dziesięcioro dzieci bawi się na dwóch boiskach. Początkowo na pierwszym było 5 chłopców, a na drugim 5 dziewczynek. Po pewnym czasie Mirek i Zbyszek przeszli z pierwszego boiska na drugie. Następnie dwoje dzieci przeszło z drugiego boiska na pierwsze. Które zdanie jest teraz na pewno prawdziwe?
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