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        LATAWCE

Nadchodzą coraz cieplejsze dni.
Bezchmurne niebo, wysoka temperatura
i przyjemny wiosenny wiatr sprzyjają
zabawom na świeżym powietrzu.
Pomysłem uczniów klasy IIIa na aktywne
spędzanie wolnego czasu jest
puszczanie latawców. Wykonali je
samodzielnie z dowolnych materiałów i
według własnego pomysłu. Wykazali się
kreatywnością i starannością. Ich prace
na razie zdobią jedną z klas, ale z
czasem odfruną w dal.

W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja. Nie wszędzie
jednak wygląda ono tak samo, jak w Polsce. W części krajów
dzień matki obchodzony jest w okresie wiosennym, w krajach
skandynawskich w bliskim czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Tajlandia
Dzień Matki w Tajlandii przypada na 12 sierpnia i jest świętem
narodowym. Pokrywa się on bowiem z dniem urodzin
Królowej Sirikit. Jak można przypuszczać, jest on
obchodzony niezwykle hucznie. Tajowie ten dzień mają wolny
od pracy, a swoje domy wyposażają we flagi narodowe. Przez
stolicę tego dnia przechodzi parada złożona z poddanych.
Wieczorem natomiast można liczyć na jak zawsze efektowny
pokaz fajerwerków. Królowa w tym dniu przyjmuje liczne
wieńce z kwiatów oraz życzenia długowieczności, oraz
wdzięczności. Oczywiście, nie tylko królowa świętuje. Każda
z matek także obdarowywana jest kwiatami od swoich dzieci.
Australia i RPA 
W Australii Dzień Matki odbywa pod znakiem kwiatów, a
głównie goździków. Dzieci przypinają je sobie do ubrań.
Znaczenie mają także kolory kwiatów — te białe
zarezerwowane są dla dzieci, których mamy już nie żyją.
Podobną tradycję ma odległa Republika Południowej Afryki,
gdzie najpopularniejszym prezentem są właśnie kwiaty.
Zachowany jest także zwyczaj z kolorami, jest on jednak
kultywowany nie w kolorach kwiatów, a w ubrań. Króluje
wtedy kolor róż oraz czerwień. Wśród prezentów dla mam
znaleźć można także prezenty podobne do tych dawanych w
każdym innym zakątku świata — słodycze, laurki oraz kwiaty. 
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        INDIANIE

Uczniowie klasy IIIa poznawali niedawno życie na
poszczególnych kontynentach. Mówiąc o Ameryce
Północnej dowiedzieli się kim są Indianie, jak
wyglądają i jak żyją na co dzień. Zafascynowało ich
to do tego stopnia, że postanowili wcielić się w
tych rdzennych mieszkańców Ameryki. W tym celu
każde dziecko przygotowało wybrany przez siebie
rekwizyt. Powstały przepiękne przedmioty.

Indiański strój

Prace IIIa

Plastyka jest przedmiotem uwielbianym przez
uczniów klasy IIIa. Wyrażanie swoich myśli poprzez
wykonywanie wszelkiego rodzaju prac
plastycznych sprawia im wiele satysfakcji. Każdy z
nich ma swoje ulubione techniki pracy, jednak
chyba największym powodzeniem cieszą się farby.
Uczniowie często z nich korzystają, jednak na
jednej z majowych lekcji podjęli się nietypowego
zadania z tym związanego. Mieli bowiem
namalować obraz farbami, ale przy użyciu nie
pędzli, a…własnych palców. W ten sposób
powstały wyjątkowe prace, których wykonanie
przysporzyło dzieciom wiele radości.

PALCAMI 
MALOWANE

Malujemy palcami

Prace IIIA

x

x x
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Z ŻYCIA SZKOŁY
·  Weronika Kuśnierz z Punktu Przedszkolnego zdobyła wyróżnienie w Międzyprzedszkolnym Konkursie
Plastycznym pt. „Okładka mojej ulubionej książki”. Otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową.
·  W dniu 6 kwietnia 2018 r. miało miejsce rozstrzygnięcie II. wewnątrzświetlicowego konkursu
fotograficznego „Foto ze zwierzątkiem w tle”.
Klasa I:
I miejsce - Lena Kościołek, II  miejsce - Maria Opioła.
Klasa II: 
I miejsce - Paweł Bober, II miejsce - Michał Szmuc, III miejsca: Karina Maćkowicz  i Wiktoria Hałoń.
Klasy III: I miejsce - Laura Jarosz,II  miejsce - Viktoria Szpala, III  miejsce - Konrad Rusznica.
Klasa IV:I miejsce - Milena Koń, II miejsce - Julia Struci
·  8 kwietnia nasi tenisiści stołowi wzięli udział w XVII Powiatowym Wiosennym Turnieju Tenisa
Stołowego w Sokołowie Małopolskim. W swojej kategorii zwyciężył Dawid Inglot, II miejsce zajęła
Magdalena Pluta, a III miejsca wywalczyli Kacper Krużel i Natalia Szura.
·  W dniu 10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody sportowe dla przedszkolaków z grupy
„Krasnoludków”.
·  Uczeń klasy 7 Jakub Pociask zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.
„Ulubiony książkowy bohater – przyjaciel z dzieciństwa”  zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Mysłowicach.
·  Wraz z nadejściem wiosny, dzieci z Punktu Przedszkolnego założyły w sali zielony ogródek.
·  Kacper Krużel z kl. VII zdobył wyróżnienie w konkursie fotograficznym pt. „Zaczytani”,
zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tyczynie.
·  17 kwietnia Dzieci z Punktu Przedszkolnego reprezentowały naszą szkołę w Przeglądzie Piosenki
Religijnej „Boże Światełka, który odbył się w sali widowiskowej M-GOK-u w Tyczynie.
·  23 kwietnia w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Tyczynie odbyły się Halowe Indywidualne
Mistrzostwa Gminy w Lekkiej Atletyce. 
I miejsce w rzucie piłką lekarską zajął Dawid Inglot. Zwycięstwem zakończyły swój udział w sztefecie
4x100 m dziewczynki (A. Berezhna, M. Pluta, M. Tereszkiewicz, K. Wróbel).
Trzecie miejsca zajęli: Anastasiia Berezhna (skok w dal z miejsca), Dawid Inglot (skok wzwyż), Magdalena
Pluta (rzut piłką lekarską) oraz Magdalena Tereszkiewicz (bieg sprinterski na 35 m).
Na trzeciej pozycji ukończyła również zawody sztafeta 4x100m chłopców (D. Inglot, K. Krużel, K. Ślączka,
J. Zawiła).
·  W gminnym konkursie plastycznym pt. „Transparent antysmogowy” Maja Tereszkiewicz zajęła III
miejsce, a Maja Szpala zdobyła wyróżnienie.
·  25 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Ziemi.
·  W piątek, 27 kwietnia br., uczniowie klasy VII zaprosili całą społeczność szkolną na uroczystą akademię
z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
·  Dzieci z oddziałów przedszkolnych kolejny już rok, uroczyście obchodziły Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej.
·  W połowie kwietnia uczniowie IIIB, zainspirowani lekturą pt. „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke,
wcielili się w role detektywów.

Kącik polonisty!
Na jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klasy V stworzyli własny przepis na sukces szkolny. Mamy
nadzieję, że postępowanie według tego przepisu, przyniesie zaplanowany rezultat, czyli sukces, tym
bardziej, że wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Oto praca Weroniki Bober

Składniki:1 szczypta rozsądku, 2 szklanki rozumu, 1 łyżeczka sprytu, 0,5 szklanki pamięci
                                                                                                                       cd.s.4
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KĄCIK POLONISTY
Wykonanie:
Rozum wymieszać w głowie ze szczyptą rozsądku. Dodać 0,5 szklanki pamięci i zapiec przygotowaną
miksturę w piekarniku w temperaturze 180 stopni. Na koniec posypać 1 łyżeczką sprytu i gotowe!
Spożywać 15 minut przed pójściem do szkoły. Sukces gwarantowany.

W następnym numerze naszej gazetki zamieścimy przepis Szymona Tereszkiewicza z kl.5

SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
              DZIEWCZĘTA                                                                      CHŁOPCY
1. Pluta M. -50pkt             10. Wróbel K. - 12pkt          1.Inglot D. - 56pkt            9. Zawiła J.- 11pkt
2. Szura N. - 43pkt           11. Krowiak K. - 9pkt           2.Krużel K. -46pkt           10. Filip J. - 10pkt
3. Drabicka J - 35pkt       12. Rabczak Z. - 8pkt           3.Rybka S. - 36pkt          11. Gąsior K. - 9pkt
4. Kowal E. - 30pkt          13. Waściszak. M - 2pkt      4.Paśko M - 36pkt           12.Karwat D.- 3pkt
5. Maciołek M. - 24pkt     14. Pałka D - 2pkt                5.Bieniek K. - 27pkt        13. Tereszkiewicz. - 3pkt
6. Bieniek K. - 21pkt                                                     6.Wilk M. - 17pkt            14. Rabczak Sz. - 1pkt
7. Fuglewicz P. - 21pkt                                                 7.Kuk K. - 14pkt              15. Ślączka K. - 1pkt
8. Korcz p. - 18pkt                                                        8. Bator A. - 14pkt
9. Tereszkiewicz M. - 13pkt 

YOU CAN DI IT!
Oto ostatnie konkursowe zadanie! Połącz podane poniżej słowa (wszystkie związane z latem) z
definicjami lub pytaniami.
sandcastle, June, fan, holidays, hot, beach, watermelon, swim, August, flippers
1. The month at the end of summer.
2. The time when you don’t go to school.
3. What’s the weather like in summer?
4. A big fruit you eat in summer.
5. What do you make at the beach?
6. What do you do in the sea?
7. You go there in summer.
8. The month at the beginning of summer.
9. A machine that makes you cool.
10. You use them while snorkeling or diving.

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad.1(1/8szóstki)
Drugiego stycznia na basenie przypadkowo spotkało się czworo uczniów z tej samej klasy i stwierdzili, że
każdy z nich przychodzi tam zawsze o godz. 17.00. Jeden z nich pływa każdego dnia, drugi co dwa dni,
trzeci co trzy dni, a czwarty co cztery dni. Którego stycznia spotkają się znów wszyscy na basenie?
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Odp.:..............................................................................................................................................................

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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	Nadchodzą coraz cieplejsze dni. Bezchmurne niebo, wysoka temperatura i przyjemny wiosenny wiatr sprzyjają zabawom na świeżym powietrzu. Pomysłem uczniów klasy IIIa na aktywne spędzanie wolnego czasu jest puszczanie latawców. Wykonali je samodzielnie z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu. Wykazali się kreatywnością i starannością. Ich prace na razie zdobią jedną z klas, ale z czasem odfruną w dal.
	W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja. Nie wszędzie jednak wygląda ono tak samo, jak w Polsce. W części krajów dzień matki obchodzony jest w okresie wiosennym, w krajach skandynawskich w bliskim czasie Świąt Bożego Narodzenia.
	Tajlandia
	Dzień Matki w Tajlandii przypada na 12 sierpnia i jest świętem narodowym. Pokrywa się on bowiem z dniem urodzin Królowej Sirikit. Jak można przypuszczać, jest on obchodzony niezwykle hucznie. Tajowie ten dzień mają wolny od pracy, a swoje domy wyposażają we flagi narodowe. Przez stolicę tego dnia przechodzi parada złożona z poddanych. Wieczorem natomiast można liczyć na jak zawsze efektowny pokaz fajerwerków. Królowa w tym dniu przyjmuje liczne wieńce z kwiatów oraz życzenia długowieczności, oraz wdzięczności. Oczywiście, nie tylko królowa świętuje. Każda z matek także obdarowywana jest kwiatami od swoich dzieci.

	Australia i RPA
	W Australii Dzień Matki odbywa pod znakiem kwiatów, a głównie goździków. Dzieci przypinają je sobie do ubrań. Znaczenie mają także kolory kwiatów — te białe zarezerwowane są dla dzieci, których mamy już nie żyją. Podobną tradycję ma odległa Republika Południowej Afryki, gdzie najpopularniejszym prezentem są właśnie kwiaty. Zachowany jest także zwyczaj z kolorami, jest on jednak kultywowany nie w kolorach kwiatów, a w ubrań. Króluje wtedy kolor róż oraz czerwień. Wśród prezentów dla mam znaleźć można także prezenty podobne do tych dawanych w każdym innym zakątku świata — słodycze, laurki oraz kwiaty.
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	życzymy wszystkiego
	co najlepsze!
	INDIANIE
	Uczniowie klasy IIIa poznawali niedawno życie na poszczególnych kontynentach. Mówiąc o Ameryce Północnej dowiedzieli się kim są Indianie, jak wyglądają i jak żyją na co dzień. Zafascynowało ich to do tego stopnia, że postanowili wcielić się w tych rdzennych mieszkańców Ameryki. W tym celu każde dziecko przygotowało wybrany przez siebie rekwizyt. Powstały przepiękne przedmioty.
	Plastyka jest przedmiotem uwielbianym przez uczniów klasy IIIa. Wyrażanie swoich myśli poprzez wykonywanie wszelkiego rodzaju prac plastycznych sprawia im wiele satysfakcji. Każdy z nich ma swoje ulubione techniki pracy, jednak chyba największym powodzeniem cieszą się farby. Uczniowie często z nich korzystają, jednak na jednej z majowych lekcji podjęli się nietypowego zadania z tym związanego. Mieli bowiem namalować obraz farbami, ale przy użyciu nie pędzli, a…własnych palców. W ten sposób powstały wyjątkowe prace, których wykonanie przysporzyło dzieciom wiele radości.
	Z ŻYCIA SZKOŁY
	·  Weronika Kuśnierz z Punktu Przedszkolnego zdobyła wyróżnienie w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Okładka mojej ulubionej książki”. Otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową.
	·  W dniu 6 kwietnia 2018 r. miało miejsce rozstrzygnięcie II. wewnątrzświetlicowego konkursu fotograficznego „Foto ze zwierzątkiem w tle”.
	Klasa I:
	I miejsce - Lena Kościołek, II  miejsce - Maria Opioła.
	Klasa II:  I miejsce - Paweł Bober, II miejsce - Michał Szmuc, III miejsca: Karina Maćkowicz  i Wiktoria Hałoń. Klasy III: I miejsce - Laura Jarosz,II  miejsce - Viktoria Szpala, III  miejsce - Konrad Rusznica. Klasa IV:I miejsce - Milena Koń, II miejsce - Julia Struci
	·  8 kwietnia nasi tenisiści stołowi wzięli udział w XVII Powiatowym Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego w Sokołowie Małopolskim. W swojej kategorii zwyciężył Dawid Inglot, II miejsce zajęła Magdalena Pluta, a III miejsca wywalczyli Kacper Krużel i Natalia Szura.
	·  W dniu 10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody sportowe dla przedszkolaków z grupy „Krasnoludków”.
	·  Uczeń klasy 7 Jakub Pociask zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Ulubiony książkowy bohater – przyjaciel z dzieciństwa”  zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
	·  Wraz z nadejściem wiosny, dzieci z Punktu Przedszkolnego założyły w sali zielony ogródek.
	·  Kacper Krużel z kl. VII zdobył wyróżnienie w konkursie fotograficznym pt. „Zaczytani”, zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tyczynie.
	·  17 kwietnia Dzieci z Punktu Przedszkolnego reprezentowały naszą szkołę w Przeglądzie Piosenki Religijnej „Boże Światełka, który odbył się w sali widowiskowej M-GOK-u w Tyczynie.
	·  23 kwietnia w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Tyczynie odbyły się Halowe Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Lekkiej Atletyce.  I miejsce w rzucie piłką lekarską zajął Dawid Inglot. Zwycięstwem zakończyły swój udział w sztefecie 4x100 m dziewczynki (A. Berezhna, M. Pluta, M. Tereszkiewicz, K. Wróbel). Trzecie miejsca zajęli: Anastasiia Berezhna (skok w dal z miejsca), Dawid Inglot (skok wzwyż), Magdalena Pluta (rzut piłką lekarską) oraz Magdalena Tereszkiewicz (bieg sprinterski na 35 m). Na trzeciej pozycji ukończyła również zawody sztafeta 4x100m chłopców (D. Inglot, K. Krużel, K. Ślączka, J. Zawiła).
	·  W gminnym konkursie plastycznym pt. „Transparent antysmogowy” Maja Tereszkiewicz zajęła III miejsce, a Maja Szpala zdobyła wyróżnienie.
	·  25 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Ziemi.
	·  W piątek, 27 kwietnia br., uczniowie klasy VII zaprosili całą społeczność szkolną na uroczystą akademię z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
	·  Dzieci z oddziałów przedszkolnych kolejny już rok, uroczyście obchodziły Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.


	Kącik polonisty!
	Na jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klasy V stworzyli własny przepis na sukces szkolny. Mamy nadzieję, że postępowanie według tego przepisu, przyniesie zaplanowany rezultat, czyli sukces, tym bardziej, że wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Oto praca Weroniki Bober
	Składniki:1 szczypta rozsądku, 2 szklanki rozumu, 1 łyżeczka sprytu, 0,5 szklanki pamięci
	KĄCIK POLONISTY
	Wykonanie:
	Rozum wymieszać w głowie ze szczyptą rozsądku. Dodać 0,5 szklanki pamięci i zapiec przygotowaną miksturę w piekarniku w temperaturze 180 stopni. Na koniec posypać 1 łyżeczką sprytu i gotowe! Spożywać 15 minut przed pójściem do szkoły. Sukces gwarantowany.
	W następnym numerze naszej gazetki zamieścimy przepis Szymona Tereszkiewicza z kl.5
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	YOU CAN DI IT!
	Oto ostatnie konkursowe zadanie! Połącz podane poniżej słowa (wszystkie związane z latem) z definicjami lub pytaniami.
	sandcastle, June, fan, holidays, hot, beach, watermelon, swim, August, flippers
	1. The month at the end of summer.
	2. The time when you don’t go to school.
	3. What’s the weather like in summer?
	4. A big fruit you eat in summer.
	5. What do you make at the beach?
	6. What do you do in the sea?
	7. You go there in summer.
	8. The month at the beginning of summer.
	9. A machine that makes you cool.
	10. You use them while snorkeling or diving.

	SZANSA NA SZÓSTKĘ
	Zad.1(1/8szóstki)
	Drugiego stycznia na basenie przypadkowo spotkało się czworo uczniów z tej samej klasy i stwierdzili, że każdy z nich przychodzi tam zawsze o godz. 17.00. Jeden z nich pływa każdego dnia, drugi co dwa dni, trzeci co trzy dni, a czwarty co cztery dni. Którego stycznia spotkają się znów wszyscy na basenie?




