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   Wiosna w pełni, a pogoda jest piękna. Nic
więc dziwnego, że uczniowie naszej szkoły nie
mogą doczekać się długiego weekendu
majowego! 
Dla uczniów naszej szkoły będzie to cały
tydzień majowy. Zapewne większość z nas
spędzi te wolne dni na leniuchowaniu. Nie
zapominajmy jednak, że sport to zdrowie!! 
W tak piękną pogodę nie warto siedzieć w
domu. Najlepiej jest spędzić ten czas na
świeżym powietrzu. Nie macie pomysłu jak? 
Wśród uczniów naszej szkoły
przeprowadziliśmy sondę, dzięki której
dowiecie się jak wolne letnie popołudnia lubią
spędzać Wasi koledzy. 
Zachęcamy do lektury. Może któryś z
 pomysłów  przypadnie Wam do gustu:)            
  
Długi weekend majowy od 30.04 do 06.05. 
Miłego wypoczynku!                              (red.)

Wiadomości szkolne w skrócie:
Ogólnopolski program edukacyjny
Uczymy Dzieci Programować w naszej
szkole.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„112 sposobów na bezpieczeństwo”
Nagrodzeni to:Jessica Ostrzołek, kl.Ib I
miejsce, Zuzanna Sziler, kl.Ia II miejsce,
Robert Legęza, kl.Ia III miejsce.Starsze
klasy; Nikola Kozioł z kl.IVb, II miejsce
Julia Radyszuk z kl.Vb,III miejsce
Filipina Jarzyna kl.VIIb. 
Jakub Bobrek z kl VIIa zajął I miejsce w
naszej gminie w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim dla klas VII-gimnazjum.
II miejsce Jakub Muras, III Kacper Klos,
wyróżnienie dla Klaudii Pieczka.

M.K.

A.T.
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     SONDA; jak uczniowie naszej szkoły spędzają            
                         wiosenne popołudnia:

    Czas na zmiany.
Nasza biblioteka
szkolna zmieniła swoje
miejsce. Obecnie
znajduje się na drugim
piętrze.
Oficjalne otwarcie już 7
maja, a dla ciekawych
zmian prezentujemy
kilka zdjęć z wnętrza
nowej biblioteki:)        
(red.)

    W dniu 26 kwietnia przeprowadziliśmy w naszej szkole sondę. Chcieliśmy dowiedzieć
się jakie macie pomysły na spędzenie wiosennych popołudni podczas majówki. Sonda
została przeprowadzona na grupie 50 losowo wybranych uczniów z naszej szkoły.

Wyniki prezentują się następująco:
* najwięcej z naszych ankietowanych spędzi wolny czas wyjeżdżając za miasto- głównie w
góry:24%;
 * na drugim miejscu według naszych ankietowanych jest spędzenie wolnego czasu na
leniuchowaniu w domu: 22%;
* kolejne miejsce to spędzenie czasu na sportowo- będą jeździć na desce, rowerze,
rolkach: 18%;
* czwarte miejsce to spotkania z przyjaciółmi: 16%;
* na kolejnym miejscu jest spędzenie czasu na grach i zabawach przed komputerem:12%;
* ostatnie piąte miejsce to wyjście w tym czasie na imprezę lub koncert: 8%.
Wszystkim ankietowanym i pozostałym uczniom naszej szkoły życzymy miłej i udanej
zabawy podczas majówki!!!

A.T

A.TA.T

A.T

A.T
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             Lubię czytać           

         Zapraszam do kina:)

  „Był sobie pies”to książka pełna uczuć i wyjątkowych opowieści o
pewnym psie. Bailey, bo tak na początku nazywa się bohater, to uroczy
kundel, który po serii niefortunnych zdarzeń odchodzi z tego świata. Ku
swemu zdziwieniu odradza się ponownie. Misją tego psa staje się
ciągłe przypominanie swoim właścicielom co to jest pogoda ducha i
miłość. Zajmuje mu to kilka żyć, kilka rodzin. Zmienia się też jego imię;
Toby… Bailey… Ellie …Bohater książki daje się poznać jako pies
bezdomny, pies uciekinier, przyjaciel dziecka, ratownik, pies
rodowodowy. Książka  jest  spojrzeniem na świat ludzi oczami
psa.Czytając miałam okazję śledzić losy bohatera,  jego liczne psie
smutki i radości, które pozwoliły mu odkryć sens jego istnienia. Psi
bohater jest wyjątkowo pozytywną postacią, czego niestety nie zawsze
można powiedzieć o kolejnych opiekunach naszego bohatera. Widać tu
rożne sposoby postępowania ludzi, które mają wpływ na naszego
bohatera. „Był sobie pies” to ciekawa i pomysłowa historia. Doprowadza
do łez ze śmiechu  i wzruszenia. Ta książka pokazuje, że miłość nie
zna granic. Po przeczytaniu tej powieści na pewno większość
zastanowi się nad tym, czy właściwie opiekujemy się naszymi
zwierzętami i jak one opiekują się nami.   A.T.

  "Piotruś królik"; Piotruś Królik to najnowszy film oparty na klasycznej
powieści Beatrix Potter. Piotruś to energiczny, pełny szalonych
pomysłów królik, który wraz ze swoją również zwariowaną rodzinką, w
której skład wchodzą Ciapcia, Kłapcia, Puchowy ogonek i Beniamin,
pragnie tylko jednego, dostać się do ogródka Pana McGregora, aby
móc do woli objadać się przepysznymi warzywami z jego ogrodu.Gdy
gospodarz niespodziewanie opuszcza ten świat, Piotruś i jego ekipa
będą musieli zmierzyć się z o wiele przebieglejszym przeciwnikiem.
Premiera 13 kwietnia.
"Avengers: wojna bez granic"; to produkcja dla prawdziwych fanów
filmów sci fi! Film opowiada o zmaganiach Avengersów i Strażników
Galaktyki z Thanosem, który wcześniej pojawił się w filmach o
„Strażnikach Galaktyki”. Thanosowi udało się wejść w posiadanie
rękawicy nieskończoności, co sprawiło, że losy Ziemi są poważnie
zagrożone. Bohaterowie jednoczą się, aby pokonać wspólnego wroga.
Zgodnie z zapowiedziami w filmie pojawi się aż 67 postaci z komiksów
Marvel, m.in. Kapitan Ameryka, Iron Man, Star Lord, Hulk i Doktor
Strange. Premiera 26 kwietnia.     A.T.
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             NAUKOBUS

NAUKOBUS W SP 3

PRZYSZLI LEKARZEKULA PLAZMOWA PÓŁKULE MAGDEBURSKIE

   W dniach 9 i 10 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr. 3 w  Leszczynach uczniowie leszczyńskich
szkół mogli skorzystać z atrakcji NAUKOBUSA.
Wystawę odwiedzili również uczniowie z naszej
szkoły. Zapoznaliśmy się z 20 mobilnymi stacjami
badawczymi i mnóstwem naukowych zagadek,
m.in. wirujące krzesło, półkule magdeburskie albo
kula plazmowa.
Dodatkowo w godzinach 16.00-18.00 NAUKOBUS
był ogólnodostępny dla wszystkich chętnych. 
Było naprawdę ciekawie, można było wszystkiego
dotknąć i zobaczyć z bliska. Oto kilka zdjęć z tego
wydarzenia.     A.T.

REBUS

A.T.

A.T.A.T. A.T.
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