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   Triumf Franka na
zawodach
pływackich

     Sportowy sukces naszych dziewcząt w turnieju
       "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku"

Turniej piłkarski

24 kwietnia nasze trzecioklasistki uczestniczyły w turnieju "Z
podwórka na stadion o puchar Tymbarku" na szczeblu
wojewódzkim. Turniej odbył się w Ćmińsku. To było dla nas
ogromne wyróżnienie. To był niezapomniany dzień z mnóstwem
zabawy i emocji. Dla nas liczyła się bezpieczna, kulturalna i
sprawiedliwa gra. To właśnie za to nasze uczestniczki zostały
docenione, otrzymując Zieloną Kartę - Fair Play. Pomogli nam też
chłopcy, którzy mocno nam kibicowali.

Medale Franka

Mamy zaszczyt i przyjemność pochwalić się sukcesem naszego
ucznia - Franciszka Gawlika. W miniony weekend Franek wziął
udział w ogólnopolskich zawodach pływackich. To były tylko dwa
dni (sobota, niedziela), a zostały zdobyte 4 medale. W sobotę
zaszczycił nas dwoma brązowymi medalami, co dało mu dużą
motywację na niedzielę. W niedziele natomiast zdobył brąz oraz
ZŁOTO!!!. Cieszymy się, że jego wysiłek został doceniony.
Jesteśmy dumni! Ponadto składamy Frankowi oraz jego rodzicom
serdeczne gratulacje!

D.L.
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 Wycieczka do Krakowa
 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do

Krakowa, której program obejmował zwiedzanie Światowej Wystawy

Titanica, pt.: "Titanic - Prawdziwa Historia" oraz wizytę w Ogrodzie

Zoologicznym. Na wystawie dzieci zobaczyły eksponaty i architekturę z

wnętrza wraku, ponad 200 oryginalnych przedmiotów, dokumentów,

dzienników czy też listów pisanych przez pasażerów statku. Mięli okazję

zapoznać się z nowinkami technologicznymi początku XX wieku. 

  Dzięki biletowi pokładowemu mogli poczuć się jak
jeden z pasażerów Titanica, a pod koniec
zwiedzania sprawdzić, czy przeżyli rejs. 
Ogromną radość sprawiła naszym dzieciom wizyta
w ZOO. Mogły z bliska obserwować egzotyczne
zwierzęta, od barwnych gatunków ptaków, poprzez
ciekawe zwierzęta nocne, aż do potężnych i
groźnych ssaków. Spotkanie z mieszkańcami
ogrodu zoologicznego budziło u dzieci szereg
pozytywnych emocji. Wycieczka okazała się być
"strzałem w dziesiątkę". Dzieci wróciły do domu w
doskonałych humorach.

Wystawa Titanic

ZOO w Krakowie

Wystawa Titanic

22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Jak co roku, dzieci z naszej szkoły wraz z opiekunami
posprzątali okolice szkoły. Z uśmiechami na twarzy
wyruszyliśmy w teren. Efekt naszej pracy był bardzo
zadowalający. 

Dzień Ziemi

K.Ś.

K.Ś.

K.Ś.
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Reprezentacja Polski

Sonda szkolna

        Test Kompetencji Trzecioklasisty

To ich pierwszy egzamin - Ogólnopolski Test
Kompetencji Trzecioklasisty. Nasze zuchy z klasy
trzeciej zmagali się z testem z języka polskiego,
matematyki oraz przyrody. Jak sami mówili pytania
nie były trudne, lecz "podchwytliwe". Dziś już
wiemy, że poszedł im bardzo dobrze 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na
dalszym etapie nauki.

Test kompetencji trzecioklasisty

Aleksander Janik

Marcel JanickiD.L.
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       Nasze hobby
Humor szkolny

<Puk, puk?
<Kto tam?
<Matematyka!
<Sama?
<Nie, z
zagrożeniem.

Ojciec do syna:
<Jak tam
postępy w
szkole?
<W porządku.
Kontrakt z klasą
piątą
przedłużony na
następny rok.

oprac. Wiktor
Justyniarski

Kłamstwa
studenta: 
1. Od jutra nie
piję Cola-Coli.
2. Od jutra się
uczę.
3.Dziękuję, nie
jestem głodny.
4.Tak, to mój
projekt.
5. Zaliczyłem
wszystko
(do rodziców)
6. Byłem na
wszystkich
wykładach na
uczelni. 
oprac. Wiktor
Justyniarski

Motocykle-zagadka

Strój na lato Bocian Czarny

Mateusz Równiak

Nikola Duda Natalia Lasia
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Perkusja Tęczowy deser

ENG dictionary kwiaty polskie

Martyna Kolarz Julia Piras

Szymon Gawlik, Miłosz Czapla Maja Radoś
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Ania z Zielonego Wzgórza

        
            Nasze hobby: Świat literatury i filmu

Son Gohan

Son Gohan, to syn Son
Goku i Chi Chi, brat
Gotena, mąż Bideru, ojciec
Pan. Jako dziecko był
tchórzliwy. Matka
stwierdziła, że będzie
wielkim uczonym,
zabraniając mu treningów
z ojcem. Wpadając w szał
był w stanie pokonać
każdego przeciwnika.
Osiągnął stadia SS, oraz
SS2. Samodzielnie pokonał
Seru oraz Bojakku. W
czasach pokoju zajął się
edukacją i pracą
nauczyciela. 
oprac. Maciej Wiśniewski

Opowieść będzie o dziewczynce,
która była sierotą i trafiła do domu
dziecka. Była to 11-letnia
dziewczynka o imieniu Ania. Po
długim pobycie w sierocińcu,
przyszedł TEN dzień. Dziewczynka
została zaadaptowana. Czekając
na stacji ujrzała starszego
mężczyznę, jej nowego opiekuna,
Mateusza. Jego oczom ukazała się
chuderlawa, ruda dziewczynka.
Zaszła straszna pomyłka- na stacji
miał czekać chłopiec. Mężczyzna
nie chciał sprawić przykrości Ani,
więc postanowił że pojedzie razem
z nim na Zielone Wzgórze. To był
pierwszy dzień z  życia Ani i
rodzeństwa Cuthbertów. Czas
pokazał że to była słuszna
decyzja... oprac. Andżelika
Majecka

Gabrysia Skwark

Maciej Wiśniewski
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Przygody Pana Cukra Reprezentacja Włoch

Poradnik: jak dobrze śpiewać Pływaj z Frankiem

Kacper Jędrszczyk Maja Nowicka

Amelia Grochowina Franek Gawlik
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Słabkowicka łąka

Czapla zielona

Patryk Majecki

Jaś Pabis
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