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  10 kwietnia odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski. W Euroregionalnym Centrum
Kultury w Pieńsku rywalizowało 20 uczniów.

Zielone śniadanko klasy 0
MNIAM!!!!!!!

APEL Z OKAZJI 3 MAJA

Spektakl „Akademia pana
Kleksa”

05.04.19r. był dniem bardzo
zdrowego, zielonego
śniadania! A dlaczego
zielonego? Dlatego, że
dominowały warzywa na
talerzu.

Recytatorzy

Naszą szkołę
reprezentowało ośmioro
uczniów. W komisji
uczniowskiej zasiadła
reprezentantka z Dłużyny
Patrycja Kisielewicz.
Jury złożone z czterech
doświadczonych polonistek
oraz zaproszeni goście-
samorządowcy,
nauczyciele, rodzice 
i dziadkowie wysłuchali
pięknych wystąpień.

  Z przyjemnością
informujemy, że Ania
Ofiara oraz Zuzanna
Miśta zostały wyróżnione i
nagrodzone pięknymi
książkami oraz
zakwalifikowały się do
etapu powiatowego, który
odbędzie się w Zgorzelcu
29 maja.
  Nagrodę uczniowskiego
jury przyznano
Nikodemowi Turkowi.

Serdecznie wszystkim
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
S. Olszak

:]

:]

Choć Akademia pana
Kleksa to magiczna szkoła
dla chłopców, ten muzyczny
spektakl obejrzały również
dziewczynki i chcące
zobaczyć, 
jak wyjątkowa szkoła
znajduje się na końcu ulicy
Czekoladowej.

Z okazji 228 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3
Maja w piątek 26 kwietnia
2019r.  Odbył się uroczysty
 apel „Jak to było 
z tą Naszą Konstytucją’’
 Przybliżono  znaczenie
tego wydarzenia dla historii
naszej Ojczyzny i dlaczego
jest to nadal tak ważny
dzień dla Polski.

Kółko

S. Olszak

K. Świderska

Teatr Maska w
Rzeszowie

B.
CHojnacka
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        Prima aprilis- nie
wierz, bo się pomylisz.

                         Dzień Kobiet w szkole
              - chłopcy zawsze dżentelmenami

    
Za pierwowzór Dnia
Kobiet przyjąć można
obchodzone w
starożytnym Rzymie
Matronalia. Było to
święto przypadające
na pierwszy tydzień
marca, związane z
początkiem nowego
roku, macierzyństwem
i płodnością. Z okazji
tego święta mężowie
obdarowywali  swoje
żony prezentami i
spełniali ich życzenia. 

Prawdopodobna
wydaje się również
wersja, że obyczaj ten
wywodzi się z
rzymskiego święta
Veneralia,
połączonego często ze
świętem Fortuny Virilis
i Cerialiami (ku czci
Ceres), obchodzonego
1 kwietnia. W tym dniu
dozwolone były żarty,
wygłupy i kawały.
Kwiryci odstawiali
komiczne występy,
mężczyźni przebierali
się w damskie palle
(okrycia), zakładali
peruki, tańczyli na
ulicach, co nie
przydarzyłoby się im w
innych dniach.

                                                                            Prima aprilis
Prima aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on do
dawnych starorzymskich praktyk.
Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek z rzymskim zwyczajem Cerialii, obchodzonym na
początku kwietnia na cześć bogini Ceres. Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej
porwanej córki, została wyprowadzona w pole.
Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej porwanej córki, została wyprowadzona w pole.
Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać porwana do
Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo
ją zwiodło

Kiedy w 1582 roku
Grzegorz XIII
wprowadził nowy
kalendarz dla świata
chrześcijańskiego, a
nowy rok rozpoczynał
się w dniu 1 stycznia,
nadal w wielu krajach
prezenty noworoczne
otrzymywano 1
kwietnia. Ponadto było
wiele osób, którzy nie
słyszeli lub nie wierzyli
w zmianę daty i nadal
obchodzili Nowy Rok

właśnie 1 kwietnia. Inni
w tym dniu robili im
kawały i nazywali ich
„kwietniowymi
głupcami”.

żarciki
https://pl.pinterest.com/franiay2/prima-
aprilis/
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Mierzenie klasy

PROJEKT '' WYMARZONA SALA LEKCYJNA''

03.kwietnia w klasie V odbyła się lekcja matematyki według scenariusza
programu edukacyjnego "Wartość dodana". (więcej o programie:
https://www.szkolazklasa.org.pl/wartosc-dodana )
Wyzwanie: "Stwórzcie wymarzoną salę lekcyjną" ,  realizowane etapowo
(Koło Design Thinking), pozwoliło uczniom na wzajemne poznanie
upodobań i oczekiwań, nauczyło, jak ważna jest umiejętność pracy w
grupie, umiejętność komunikacji oraz umiejętność  przedstawiania swoich
argumentów i przyjmowania krytyki.
Zadanie efektem czego były projekty wymarzonych sal lekcyjnych,
przedstawione w różnych formach (rysunki, plany, makiety). Uczniowie
mogli także przekonać się, że wiadomości i umiejętności zdobywane na
lekcjach (dokonywanie pomiarów, obliczanie
pól i obwodów, poprawne stosowanie skali, obliczanie kosztów zakupów,
szacowanie wyników działań), są przydatne w życiu codziennym.
A to przecież najważniejsze .

Dzień Matki w Polsce
W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki (wydaje się, że nie było ustalonej corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku, niedziela 7 maja
1939 roku, przy czym ich organizacją zajmował się PCK. Pomimo iż nie było to święto państwowe to obchody były uroczyste.
Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnej Guberni podczas okupacji niemieckiej (dzień ten był świętem w całej III Rzeszy).
Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez
własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie[potrzebny
przypis].
Strona z której skopiowałem:pl.wikipedia.

Poczet sztandarowy

 
FORSOWANIE NYSY ŁUŻYCKIEJ
W dniu 17 kwietnia 2019r odbyły się obchody 74 rocznicy Forsowania Nysy
Łużyckiej. Obchody rozpoczęły się wprowadzeniem Kompanii Honorowej i
pocztu sztandarowego 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.Oprawę
muzyczną uroczystości zapewniła Zakładowa Orkiestra 
Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Po odegraniu Hymnu
Państwowego i oficjalnym powitaniu gości głos zabrali: Burmistrz Miasta i
Gminy Pieńsk Jan Magda oraz Starosta Zgorzelecki, którzy mówili o
znaczeniu wydarzeń sprzed 74 lat oraz podkreślali bohaterstwo i zasługi
żołnierzy poległych podczas walk forsowania Nysy Łużyckiej. Modlitwie za
poległych żołnierzy przewodniczył ojciec Marek Daukszewicz Proboszcz
Parafii Pieńsk, a apel poległych poprowadziła kpt. Justyna Goguł z 23
Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu
Następnie  złożono pod pomnikiem wieńce i kwiaty z rąk przybyłych
delegacji oraz została odśpiewana Rota.
W imieniu naszej szkoły kwiaty złożyła Dyrektor Szkoły mgr Aleksandra
Rybaczuk
 Poczet sztandarowy  szkoły reprezentowali:
Marlenka Chojnacka, Zuzia Miśta , Mateusz Chodor
Nauczycielka historii-opiekun pocztu
 mgr B. Chojnacka

Pasowanie na czytelnika
  W środę 15 maja na finał Tygodnia Bibliotek odbyła się miła uroczystość. Uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie pasowani na czytelnika biblioteki
szkolnej. Uroczystość przygotowała bibliotekarka Sylwia Olszak, a pomagały jej dobre wróżki Ewa, Patrycja i Oliwia z klasy szóstej.
Dzieci w tym dniu wysłuchały pięknych wierszy o książkach. Potrafiły odgadnąć po okładce tytuły przeczytanych lektur. Prezentowały czytanie fragmentów
z ulubionych książeczek. 
Gościem spotkania była pani dyrektor Aleksandra Rybaczuk, która przypomniała kodeks czytelnika oraz wręczyła przewodniczącemu klasy zasady
korzystania z lektur ze szkolnej biblioteki.Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.
Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał piękny dyplom oraz zakładkę do książki. Uczniów nie tylko pierwszej klasy serdecznie zapraszamy do
szkolnej biblioteki. Czytanie poszerza nasze horyzonty.
Wasza bibliotekarka Sylwia Olszak

.

.

https://www.szkolazklasa.org.pl/wartosc-dodana-zapraszamy-udzialu-pilotazowej-edycji-programu/
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Wspaniałe prace rysunków smoków Filipa W.
Prezentacja w holu szkoły

  Nasze hobby- pająki,    
kamienie szlachetne

Ptaszniki
Występowanie
Przedstawiciele
rodziny występują na
wszystkich
kontynentach oprócz
Antarktydy, jednak
najliczniej
reprezentowani są w
strefie tropikalnej i
subtropikalnej.

Największą
różnorodność
osiągają w krainie
neotropikalnej, gdzie
występuje prawie
połowa znanych
rodzajów. W Europie
występują tylko 2
rodzaje: Ischnocolus
(śródziemnomorska
Hiszpania i Sycylia)

oraz Chaetopelma
(Kreta). W Stanach
Zjednoczonych
występuje naturalnie
tylko rodzaj
Aphonopelma, za to
reprezentowany tam
przez ponad 50
gatunków. Zasiedlają
Stany Zjednoczone.

 Bogowie Egiptu

Ra (Re) - bóg słońce
Przedstawiany jest z
dyskiem słonecznym
na głowie i głową
Sokoła.
Identyfikowany jest
również jako Ra -
Harachte - Atum.
Często łączony z
Amon - Reipt (Amon -
Ra).
W Heliopolis jest
bogiem państwowym.
Szczególne tryumfy
święci w czasach
Nowego Państwa.

Ra czczony był też w
wielu innych miejscach
na terenie
Starożytnego Egiptu

 Jad ptaszników
W związku z tym, że
ofiarami
ptasznikowatych
padają nie tylko
bezkręgowce, ale
także drobne
kręgowce z różnych
gromad, ich jad działa
toksycznie na szerokie
spektrum gatunków.
Skład jadu jest bardzo
skomplikowany.
Zawiera on różne
peptydy, enzymy i
substancje
drobnocząsteczkowe.
Spośród tych ostatnich
wykryto m.in. jony
potasu,

kwas cytrynowy,
nukleotydy, histaminę,
oktopaminę,
serotoninę,
acetylocholinę i
acylopoliaminy.
Głównym składnikiem
są peptydy, których w
jadzie ptasznikowatych
wykryto do 2011
ponad 1000. 

Kamienie szlachetne 
Moim hobby są
kamienie szlachetne.
Interesuję się nimi od
niedawna.
Diament – bardzo
rzadki minerał z
gromady pierwiastków
rodzimych. Nazwa
pochodzi od gr.
Adamas, co znaczy
„niepokonany,
niezniszczalny” i
nawiązuje

do wyjątkowej
twardości tego
minerału. Jest
najtwardszą znaną
substancją z
występujących w
przyrodzie.
Antoine Lavoisier po
raz pierwszy spalił
diament pod szklanym
kloszem, używając
promieni słonecznych
skupionych soczewką.
Udowodnił w ten
sposób, że diament to
czysty węgiel. 

diament .


