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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Spalonej
Legnicka52
59-216, Kunice

Numer 44 01/19

Bądź ostrożny w
każdym miejscu.
Zachowaj ciszę i
spokój, pamiętaj, że
jesteś w miejscu,
które nie należy do
ciebie.

Zimowe szaleństwo

Chyba nie ma
osoby, która nie
lubiłaby
pozjeżdżać na
sankach czy
nartach.
Pamiętajmy o
paru zasadach:

*** .

Bezpieczeństwo
moje i innych na
stoku jest
najważniejsze.
Kask to podstawa.
Góry to jedna z
najwspanialszych

 atrakcji. Musimy
pamiętać, że góry
to żywioł i wielka
niewiadoma.Pogo
da w górach bywa
bardzo zmienna i
tego też należy się
obawiać. Nigdy nie
idźmy na szlak
wiedząc, że może
nastąpić zmiana
pogody.
Sprawdzajmy jaką
ścieżką (szlakiem)
idziemy.

***
***

 Szlaki turystyczne:czarny- bardzo trudny, czerwony-
trudny, zielony-łatwy, żółty- bardzo łatwy.
Szlaki narciarskie: czarny bardzo trudny, czerwony
trudny, niebieski łatwy.

*** .

***
***
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                   Jak spędzić fajnie ferie zimowe?

W zimie ubieraj się ciepło, ponieważ
będziesz chory

Nie trać ferii na
internet 

Na ferie możesz
wybrać się do
Zakopanego,

np. na
Gubałówkę.
Możesz tam
pojeździć na
nartach, oraz

podziwiać
piękno

krajobrazów
górskich. Jeżeli

zostajesz w
domu pomyśl o
dobrej książce,

może warto

przeczytać coś
innego niż

lekturę szkolną.
Inne możliwości
to: kino, kręgle,

spotkania z
przyjaciółmi a

może wypad na
zakupy....

Możliwości jest
wiele, trzeba

umieć je
wykorzystać.

Najfajniejszymi
sportami
uprawianymi
zimą są:

jazda na
łyżwach
jazda na
nartach
jazda na
sankach
snowboard
hokej 
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WALENTYNKI 
14 lutego 

Prezent na Walentynki dla niego i dla
niej to dla wielu osób spory kłopot,

szczególnie gdy brakuje pomysłów a
Święto Zakochanych coraz bliżej. Dla

tych, którzy nadal nie wiedzą, co
najlepiej kupić ukochanej osobie.

Przedstawiamy kilka pomysłów: kwiaty,
czekoladki, biżuteria, pluszaki, kolacja
przy świecach....może być w Paryżu;).

****

*

Paryż od zawsze uznawany był za miasto
zakochanych. Stolica Francji jest miejscem akcji wielu

książek i filmów z miłosną fabułą. Znane na całym
świecie zabytki, wąskie uliczki, otaczające zewsząd
parki i skwery oraz brzegi Sekwany sprawiają, że
Paryż ma niezwykły klimat, którego nie da się
odtworzyć nigdzie indziej. Związane z artystami

miasto zachwyca swoim urokiem na każdym kroku. W
Paryżu łatwo się zakochać – w samym mieście, ale

można znaleźć tam też miłość swojego życia.
Jeżeli jeszcze nie masz ukochanej, ukochanego warto

wybrać się do Paryża.

  Walenty Żył w III wieku w cesarstwie Rzymskim
za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten
za namową swoich doradców zabronił młodym
mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w
związki małżeńskie. Zakaz złamał biskup Walenty i
błogosławił śluby młodych legionistów. Został za
to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w
niewidomej córce strażnika. Legenda mówi, że
jego ukochana pod wpływem tej miłości
odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz,
kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji
Walenty napisał list do swojej ukochanej, który
podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję
wykonano 14 lutego 269r.

****

*****
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             Jak się uczyć?

***

                                                                                                                 
                                                                                                                 

      Najciekawsze i najlepsze sposoby na naukę- sprawdzone!!!

Ucz się w spokoju, ciszy, ponieważ ucząc się w
hałasie trudno coś zapamiętać.
Bądź najedzony, wyspany oraz wypoczęty to 
pomoże ci w zapamiętywaniu różnych rzeczy.
Usiądź lub połóż się wygodnie.
Rób sobie przerwy np. po godzinie nauki zrób
sobie 15 min przerwy.
Gdy masz z kim, ucz się z nim będzie ci łatwiej.
Posprzątaj pokój i biurko.W czystości lepiej się
uczyć,ponieważ gdy nauka się nudzi mózg lubi
się zajmować innymi rzeczami.

**

***

**
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NARODOWE FORUM
MUZYKI WE WROCŁAWIU

KLASA 5 BYŁA NA WYSTĘPIE PT. "ŻYCIE FRYDERYKA
CHOPINA."

***

***

***

       Koncerty przygotowane są 
w oparciu o treści podstawy

programowej jako uzupełnienie
programu szkolnej edukacji
muzycznej. Dzieci poznają

instrumenty i ich brzmienia, formy
muzyczne, nazwiska wielkich
kompozytorów, ich biografie 

i twórczość.Dzięki temu dzieci
utrwalają sobie wiadomości 

o muzyce i przygotowują się do
aktywnego i świadomego odbioru

muzyki.
        Serdecznie polecamy.

***

***

***
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          ŻARTY O JASIU

          DOBRY HUMOR

Pani w przedszkolu rozdała
dzieciom rysunek kaczki z
parasolem do pokolorowania.
Zbierając prace zauważyła, że
Jasiu pomalował kaczkę na
czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu
widziałeś czerwoną kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z
parasolem.
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