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                   SONDA 
            UCZNIOWSKA

                 
 INSTRUKCJA

 1. Lubisz wiosnę?
Tak 100%
Nie 0%
Trochę 0%
2. Ulubiona zabawa?
Jeżdżenie na rowerze 40%
Jeżdżenie na rolkach 40%
Patyki 10%
Piłka nożna 40%
3. Ulubiony kwiat?
Storczyk 10%
Róża 50%
Tulipan 30%
Szałwia 10%
                                                                     
                                                   Oli   

1.Kup kolorowe wstążki.
 2.Utnij kawałek z każdego koloru.
 3.Napisz na nich nazwy lekcji.
 4.Przywiąż np. do plecaka te wstążki, w których masz zadania
domowe.
 5.Gdy to zadziała, nie powinieneś niczego zapominać.
                                                              M.P

W sobotę 2 czerwca 2018 roku
na boisku sportowym w
Urbanowie odbył się festyn
rodzinny. Atrakcji nie brakowało.

Organizatorami wydarzenia byli Sołtys i
Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Ziemi Opalenickiej w
Urbanowie, Rada Rodziców, Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna, Kółko Rolnicze oraz
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe
„Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie. 

Atrakcje: malowanie twarzy,konkursy dla
dzieci, pokaz sprzętu wojskowego,
fotobudka, przeciąganie liny. Najwięcej
emocji wzbudziła 30-metrowa drabina z
OSP Opalenica.

grafika google .
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                              MAM TALENT

    Gdzie ta kulturka?

Fot.K.Knop

Dnia 17 kwietnia odbyło się szkolne ,,Mam Talent’’.
W przeglądzie talentów wzięło udział 11
uczestników. Osoby, które wzięły udział
przedstawiały różnego rodzaju talenty. Niektórzy
śpiewali, a inni tańczyli. Była bardzo fajna, miła
atmosfera. Każdy po kolei przedstawiał to, co umie.
Trzecie miejsce zajęła uczennica klasy szóstej,
która śpiewała i tańczyła, Julia Hen. Drugie miejsce
zajęła uczennica klasy czwartej, która śpiewała,
Monika Kaczmarek. Pierwsze miejsce zajął uczeń
klasy siódmej, który grał na pianinie, Cezary
Krzyżanek. Uczestnikom zostały rozdane nagrody.
Wszystkim, którzy wzięli udział bardzo gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
                                            Redakcja TIT 

Spektakl teatralny pt. „ Czy ktoś widział kulturę”odbył 5
kwietnia 2018 roku w Nowym Tomyślu.
  Opowiadał on o zasadach dobrego wychowania.
Reżyser wykorzystał muzykę (rap) jako środek
wyrazu , by dotrzeć do widza. 
Występowało tam 5 aktorów i widzowie jako uczniowie,
manekin uczący dobrych manier. 
                                                          Jankes

Jankes

Spring- Wiosna
Flower- Kwiat
Tulip- Tulipan
Crocus- Krokus
Winter ranch- Rannik zimowy
Liverwort- przylaszczka
Sasanka- Sasanka
Stork- Bocian
Lark- Skowronek
Lapwing- Czajka
Lily- Lilia                                                           
                                                  NeXon

NeXoN

.
Laureaci i uczestnicy

.
Adam Poszwald

.
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   Sernik jogurtowy

 Konkurs recytatorski

.

Składniki:
  -  2 kubki jogurtu Śródziemnomorskiego
  -  5 jaj
  -  1/2 szklanki oleju
  -  1 ,5 szklanki cukru 
  -  2 budynie śmietankowe
  -  biszkopty lub herbatniki kruche na spód
  -  rodzynki
  -  cukier waniliowy
Sposób przygotowania:
  Oddzielić białka od żółtek i ubić białka mikserem na
sztywną pienę. Pod koniec ubijania dodać cukier i
ubijać jeszcze chwilkę, odstawić. W drugiej misce
zmiksować pozostałe składniki. Połączyć delikatnie z
ubitym białkiem, dodać rodzynki i przełożyć do formy
wyłóżonej  biszkoptami. Piec godzinę w 180◦C 
                                                                    Czarkiz

             HUMOR

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!
Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną bardzo zaniedbane
gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.                                 
                     
 -Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie mi marudzi, że
powinienem wziąć dwa dni wolnego i pomóc jej
posprzątać i odświeżyć całą chałupę?                       
 - W żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma mowy o
urlopie, chcę Cię codziennie widzieć w pracy od rana
do wieczora!                                                           
 - Dzięki szefie, na Pana to zawsze można liczyć
                       
– Jak włożyć żyrafę do szafy ?
– Normalnie. Otworzyć szafę. Włożyć żyrafę.
Zamknąć szafę.
– Lew zwołał zebranie. Kto nie przyjdzie ?
– Żyrafa. Bo jest w szafie.
                                                                             M.P

W czwartek, 14.czerwca 2018r. w Szkole
Podstawowej im. A.W. Niegolewskich w Rudnikach
odbył się kolejny, już XX Gminny Konkurs
Recytatorski pod patronatem Burmistrza Opalenicy
„Poezja dziecięca w wierszach polskich poetek:
Danuty Wawiłow, Doroty Gellner i Wandy
Chotomskiej”.
Zadaniem każdego uczestnika było zaprezentowanie
fragmentu wybranej poezji dziecięcej wyżej
wymienionych autorek, bezbłędne pamięciowe
opanowanie utworu oraz sposób interpretacji tekstu (
dykcja, modulacja, interpunkcja, akcent, gra aktorska).
Bardzo dobrze spisała się reprezentantka naszej
szkoły, Monika Kaczmarek, uczennica klasy IV, która
zarecytowała jako pierwsza występująca przed
publicznością, wiersz Wandy Chotomskiej „ Łyżka” i
zajęła III miejsce  w swoim roczniku.
                                                  Emilia Majewicz

Grafika Google
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                                Rekolekcje

              WYCIECZKA DO TEATRU

 Dnia 16,17 i 18 kwietnia odbyły się rekolekcje
szkolne. Do naszej szkoły przyjechały z Poznania
Siostry Elżbietanki. Siostra Dominika i Siostra
Józefa. Klasy 1-3 mieli zajęcia z siostrą Dominiką, a
klasy 4-7 z siostrą Józefą..
  Pierwszego dnia rozmawialiśmy o Świętym Pawle.
Rozmawialiśmy też o radości. Drugiego dnia
pracowaliśmy w grupach i robiliśmy wywiady z
nauczycielem. A 3 dnia byliśmy na mszy, a później
przyszliśmy do szkoły i graliśmy w ,, Biblionerów’’.
Siostra Józefa dala nam swoje e-maile, żebyśmy do
niej napisali czy zmieniło się coś w naszym życiu.
  Te rekolekcje wspominam dobrze. Była miła
atmosfera.
                                                              P.K

Dnia 19 kwietnia uczniowie z klas 4-7 wybrały się na wycieczkę szkolną do teatru w Nowym Tomyślu na
przedstawienie pt. ,,Chłopcy z Placu Broni’’.
  Spektakl był o chłopcach, którzy walczyli o miejsce do grania w ,,palanta’’. Czerwone koszule walczyły o
odebranie chorągiewki od Chłopców z Placu Broni. Czerwone koszule ,, wyzwały na pojedynek’’
Chłopców z Placu i ustalili termin, w którym mieli walczyć o plac.
  Kiedy już nadszedł dzień bitwy Nemeczek umarł i chłopcy zrozumieli, że śmierć uświadamia ich o tym
,że walki były niepotrzebne i mogli razem grać w gry.
  Bardzo podobał mi się ten spektakl. Aktorzy wczuli się w rolę i zrobili to doskonale.
                                                                                                                                                P.K
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                    KWIATOWE MIESIĄCE

             NIESAMOWITE ZWIERZĘTA

KWIECIEŃ – miesiąc kwiatów
Jak sama nazwa wskazuje jest to miesiąc, w którym rozpoczyna się okres kwitnienia większości roślin
ogrodowych.
W ogrodach kwitną kwiaty cebulowe pojawiają się ciemnoniebieskie szafirki , żółte narcyzy oraz
różnokolorowe tulipany . Na trawnikach pojawiają się pierwsze białe i różowe stokrotki i żółte kwiaty mniszka
lekarskiego. Na drzewach i krzewach zaczynają pojawiać się pierwsze liście. Kwitną krzewy ozdobne -
migdałki  na różowo, forsycje na żółto. Niekwestionowana królową wiosny jest magnolia - posiada wyjątkowo
piękne białe lub różowe kwiaty. Na kasztanowcach zaczynają pękać pąki, z których wyrastają kosmate liście.
Przez cały miesiąc pięknie kwitną drzewa owocowe. Pierwsze
zakwitają morele , brzoskwinie , czereśnie , śliwy i wiśnie). Kwitnienie drzew przeciąga się aż do maja.
Niejednokrotnie zaczynają kwitnąć grusze , a czasami również wczesne odmiany jabłoni . Z krzewów
owocowych swe kwitnienie rozpoczyna agrest  i porzeczka 
.
MAJ – pełnia wiosny (zielono wkoło... i kolorowo)
W ogrodzie możemy podziwiać świeżą zieleń młodych liści i coraz obficiej pojawiające się różnobarwne kwiaty.
Ciepłe i coraz dłuższe dni sprzyjają chęci przebywania na dworze i wykonywania prac w ogrodzie..
W maju zakwitają konwalie majowe, nadal kwitną tulipany  i narcyzy .W tym czasie kwitnie szczególnie
dużo krzewów ozdobnych - lilaki zwane pospolicie bzami ,pięknie pachnący jaśminowiec i tawuła .Z drzew
parkowych i przydrożnych kwitną klony  oraz kasztanowce białe.           
                                                                                                                    O.B   

W dniu 6.04.2018 do naszej szkoły zawitały gady.
Były to węże z rodziny boa dusicieli. Wszyscy
mogli dotknąć węży, tych niesamowitych i
agresywnych zwierząt. Największym wężem
którym był pyton tygrysi, długość węża to ok. 8m
długości. Wszystkim się bardzo podobało i z chęcią
uczestniczyliby częściej w takiej lekcji.
                                                                                 Oli

. grafika Google

https://www.zielonyogrodek.pl/pielegnacja-roslin-ogrodowych-krok-po-kroku
https://www.zielonyogrodek.pl/na-skalniaki/szafirek-groniasty
https://www.zielonyogrodek.pl/ozdobne-kwiaty/narcyz
https://www.zielonyogrodek.pl/kwitnace-wiosna/tulipan
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-i-krzewy-ozdobne-zima
https://www.zielonyogrodek.pl/ozdobne-liscie/magnolia-gwiazdzista
https://www.zielonyogrodek.pl/ozdobne-kwiaty/kasztanowiec-czerwony
https://www.zielonyogrodek.pl/pieknie-kwitnace-drzewa-owocowe
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/morela-zwyczajna
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/brzoskwinia-zwyczajna
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/czeresnia
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/sliwa-domowa
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/wisnia-pospolita
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-owocowe/grusza-pospolita
https://www.zielonyogrodek.pl/jablon-odmiany-do-sadu-przydomowego
https://www.zielonyogrodek.pl/drzewa-i-krzewy-ozdobne-zima
https://www.zielonyogrodek.pl/pachnace-kwiaty-lub-liscie/jasminowiec-wonny
https://www.zielonyogrodek.pl/lisciaste/tawula-japonska-snowmound
https://www.zielonyogrodek.pl/ozdobne-liscie/klon-jawor-brillantissimum
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     ŚWIĘTO SZKOŁY

Gry sportowe

Dnia 30 kwietnia odbyło się w szkole święto szkoły.
Był tego dnia zorganizowany  apel podczas apelu
delegacja poszła zapalić znicze pod tablicą szkolną i
konkurs historyczny podczas którego przyjechały inne
osoby z innych szkół. W czasie konkursu te  osoby co
nie pisały konkursu poszły na przemarsz przez
Urbanowo . Na końcu żeby podarować nagrody
uczestnikom przyjechał Burmistrz Opalenicy Pan
Tomasz Szulc. Gdy był już koniec to na boisku
szkolnym odbyły się gry i zabawy.
                                                             Jankes

      PIKNIK z     
 KSIĄŻKĄ
Dnia 5 czerwca br. w naszej szkole
odbył się piknik czytelnicy.
Uczniowie zgromadzili się na
terenie wokół boiska szkolnego by
indywidualnie oddać się lekturze
wybranych książek. Podczas
pikniku nasi koledzy z klasy VII
głośno odczytali fragmenty książki
,,niespodzianki", której samej byli
autorami. Książka nosi tytuł
,,Tajemniczy kamień" i juz dziś
zapraszamy do lektury tejże
książki.
Spotkanie uświetnili goście -
strażacy z OSP Urbanowo, którzy
zademonstrowali jak skutecznie
udzielić pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym, w sytuacji
zagrożenia ich życia.

.

Fot.K.Knop

Fot.K.K
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