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.

Dzień Matki –
święto obchodzone
jako wyraz
szacunku dla
wszystkich
matek.Początki
tego święta sięgają
starożytnych
Greków i Rzymian.
Data obchodów

Dnia Matki zależy
od kraju, w którym
jest świętowany. W
Polsce obchodzone
jest 26 maja. Mamy
są wtedy
obdarowywane
kwiatami i drobnymi
upominkami w
podziękowaniu za
ich miłość i pracę. 

Kochana Mamo!
Niech ten radosny
dzień
Na zawsze Twe
troski odsunie w
cień.
Niech się śmieje do
Ciebie świat,
blaskiem
szczęśliwych i
długich lat. 

Mamo, tak bardzo

Cię kocham
i dziękuję Ci za
wszystko.
Za Twój uśmiech,
który ogrzewa
mnie w różnych
chwilach życia,
a najbardziej
dziękuję Ci za to, że
jesteś.

.
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Zajęcia biblioteczne - o 
   Irenie Sendlerowej

  Kim była Irena? Ciekawostki o
Irenie

Zajęcia w
bibliotece

Jak co roku w
bibliotece
wiejskiej w
naszej
miejscowości
odbyły się
kolejne zającia
biblioteczne.
Każde zajęcia
miały bardzo
ciekawy temat.
W tym roku
zajęcia 

bardzo dużo
dzieci
żydowskich z
getta. 

.

.

Irena Stanisława
Sendlerowa z
domu
Krzyżanowska,
ps. „Jolanta” (ur.
15 lutego 1910
w Warszawie,
zm. 12 maja
2008 tamże) –
polska
działaczka
społeczna i
charytatywna,
członkini PPS i
kierowniczka

referatu
dziecięcego
Rady Pomocy
Żydom
(„Żegoty”).
Sprawiedliwa
wśród Narodów
Świata, dama
Orderu Orła
Białego i Orderu
Uśmiechu.

- Data i miejsce
urodzenia15
lutego 1910
Warszawa
- Data i miejsce
śmierci12 maja
2008
Warszawa
- Miejsce
spoczynku
Cmentarz
Powązkowski w
Warszawie
- W
październiku

2003 otrzymała
Nagrodę im.
Jana Karskiego
„Za Odwagę i
Serce” (Jan
Karski Prize
“For Courage
and Heart”)

przeszły same
siebie.
Tegoroczne
zajęcia miały na
celu przybliżyć
nam postać
Ireny
Sendlerowej -
polskiej
działaczki
społecznej i
charetatywnej.
Uratowała ona

.

.
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 Spotkania z książką

Zdarzyło się w
Polsce...

    Zapraszamy 
     do czytania!

Klasa IV
pozuje w
strojach
osadników

Jest to zdjęcie
przygotowane
do konkursu.
Klasa
wylosowała
opowiadanie pt.
"Mój dom",
mówiące o
przesiedlaniu
Polaków na
Ziemie
Odzyskane.

- Miejsce:
Biblioteka w
Zwierzynie
- Termin: 15 -
17 maja 2018

- Organizatorzy:
GBP w
Zwierzynie
- Partnerzy:
Gminny Zespół
Obsługi
Placówek
Oświatowych,
Szkoły
Podstawowe w
Zwierzynie,
Górkach Not.,
Gościmcu

Zdarzyło się w
Polsce - w setną
rocznicę
odzyskania
niepodległości -
to konkurs o
książce dla
uczniów klas:
VII i II - III
gimnazjum
organizowane
przez Gminną
Bibliotekę
Publiczną w
Zwierzynie
zwaną dalej

Organizatorem.
Każda klasa ma
prawo wybrać 4
reprezentantów,
którzy
zaprezentują ich
pracę Komisji
konkursowej.
Konkurs ma
charakter
jednoetapowy.

Książki z tej
serii
dedykujemy
tym, którzy
cenią i lubią
historię, oraz
tym, którzy… za
nią nie
przepadają!
Dzięki nim
przekonają się,
że historia
Polski jest
barwna i
ciekawa, pełna
nieoczekiwanych

zwrotów akcji i
trzymających w
napięciu,
dramatycznych
wydarzeń.

.

.

.

.
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                          Jak zrobić slime?

Co jest nam
potrzebne?

Fluffy slime!

Najlepiej
działające
kleje.

Slime-ostatnio
bardzo
popularny.Lecz
nie które osoby,
nie wiedzą jak
go zrobić.Więc
przychodzę do
Was z  prostym
przepisem na
swojego
idealnego
slime'a!
Najłatwiejszy
sposób to
użycie kleju

w płynie-
przezroczystego
lub
białego.Najlepiej
jakby był to klej
z pva.I
aktywatorem
mógł by być
zwykły płyn do
prania perwol
:).Lub płyn do
soczewek
zmieszany z
sodą.Zabieramy
się do tworzenia
! ;)

Fluffy slime jest
jednym z
prostszych do
zrobienia slime!
1.Bierzemy klej
(najlepiej biały
lejący) wlewamy
go do miski.
2.Następnie
dodajemy
odrobinkę pianki
do golenia i
mieszamy.
3.Kiedy
wymieszamy

to wlewamy do
miski perwol lub
płyn do
soczewek.Pamiętajcie,
że perwol lub
płyn trzeba
dodawać
stopniowo, żeby
slime się nie
popsuł.Oraz nie
za dużo pianki!
Mieszamy i
musimy go
wyrobic!

.

Biały klej-
Elmers lub
przezroczysty
Uhu glue pen
Biały klej-Astra
Biały klej-
Bambino
Przezroczysty
klej-Pelikan
Pamiętajcie, że
mają być lejące!

Nauczyciel pyta
się Jasia: 
-Jakie kwiaty
najbardziej
lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz
to na tablicy. 
- Chyba jednak
wolę maki -
mówi Jasio.

Nauczyciel na
lekcji mówi do
Jasia:
- Z Ciebie byłby
doskonały
przestępca.
- Dlaczego?! -
dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie
nie zostawiasz
żadnych śladów
działalności.

.
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JAKIEJ MUZYKI SŁUCHAJĄ
NASI UCZNIOWIE?

TOP 5 ULUBIONA
MUZYKA

Dzieci
przynosi
bocian.
Perkusistów
- dzięcioł.

  MUZYKA

sztuka
organizacji
struktur
dźwiękowych w
czasie. Jedna z
dziedzin sztuk
pięknych, która
wpływa na
psychikę
człowieka przez
dźwięki.

Nasi uczniowie
bardzo lubią
słuchać muzyki.
Każdy ma
swojego idola o
którym chętnie
opowiada. Ja
naprzykład
uwielbiam
Shawna
Mendesa.
Uczniowie 4
klasy lubią
Dawida
Kwiatkowskiego
Inni lubią

rap, pop, disco
polo, ale
wszystkich
łączy miłość do
muzyki

- Pani syn nie
powinien
chodzić na
lekcje gry na
skrzypcach.
On nie ma za
grosz słuchu –
mówi
nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma
słuchać, on ma
grać!

.

.

Otsochodzi-
nie, nie
Bedoes &
KubProducent-
05:05 Dawid
Kwiatkowski-
Jesteś
Shawn
Mendes-
stitches
Taconafide-
tamagotchi

.

.
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   Apel  Turniej

     Czy     
 znasz  
" Rotę"?

W dniu 25
kwietnia odbył
się apel z okazji
uroczystości
patriotycznych
obchodzonych
w maju. Klasa II
recytowała
wiersze. Klasa
VI, II i III
gimnazjum
śpiewały
piosenkę.

Następnym
elementem był
konkurs wiedzy
o Polsce. Brali w
nim udział
wszyscy
uczniowie.
Konkurencje to:
-kolorowanka
-puzzle
-wymyślanie
hasła
-krzyżówka
-quiz

.

.

Ryszard
Przymus
"Polska”
Polska - to taka
kraina,
która się w
sercu zaczyna.
Potem jest w
myślach blisko,
w pięknej ziemi
nad Wisłą.

Jej ścieżkami
chodzimy,
budujemy,
bronimy.
Polska -
Ojczyzna...
Kraina, która się
w sercu
zaczyna.

  
            Turniej  historyczny z okazji 
              Święta Konstytucji 3 Maja

Nie rzucim
ziemi, skąd
nasz ród,
Nie damy
pogrzeć
mowy! Polski
my naród,
polski lud,
Królewski
szczep
piastowy,
Nie damy by
nas zniemczył
wróg... .

.
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                         Czytamy na przerwie!
Po raz drugi w naszej szkole odbyła się akcja bicia lubuskiego rekordu osób
czytających podczas przerw międzylekcyjnych. Wiadomo, że bardzo chętnie włączamy
się w tego rodzaju akcje, bo którz nie lubi zdobywać rekordów. Mali i duzi ochoczo
przystąpili do akcji. Zaczytani w ulubionych książkach miło spędzaliśmy wszystkie
przerwy. Może to tak będzie już zawsze?

. .
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