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                           Lektury szkolne 
                      inspiracją dla uczniów

Uczniowie klas IV-VIII do każdej
omówionej lektury szkolnej wykonali
pracę plastyczną, której zadaniem miało
być zaciekawienie i zainteresowanie
pozostałych uczniów tą właśnie książką.
Oczywiście na korytarzu szkolnym
zawisły tylko te najciekawsze, chociażby
z tego względu, że początkowo
przeznaczona tablica szkolna okazała
się zbyt mała, więc wykorzystaliśmy
drugą, na której i tak nie zmieściły się
wszystkie prace.
                             cd.s.2

x

Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest
w dniu równonocy wiosennej, który
najczęściej przypada 21 marca. Może
też wypaść  dnia poprzedniego lub
następnego, w zależności gdzie jest
obserwowany.
Ludzie na całym świecie z chęcią
żegnają ponurą zimę i cieszą się
nadejściem wiosny. Jest to okazja do
świętowania. Organizowanych jest wiele
festiwali i uroczystości. Niektóre
obrzędy znane są od setek lat, a
niektóre obchodzi się dopiero od kilku
lat. Poznaj najciekawsze i najbardziej
zabawne tradycje związane z nastaniem
wiosny.           
                                            cd.s.3 x

x



www.nowiny24.plNowiny | Numer 2 03/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWokół Nas 2019

Lektury szkolne inspiracją dla uczniów
Na korytarzu możemy podziwiać prace nawiązujące m. in. do: ,,Akademii pana Kleksa”J. Brzechwy,
,,Kopciuszka” Ch. Pierroulta, ,,Zemsty” A. Fredro, ,,Balladyny” J. Słowackiego, ,,Tego obcego” 
I. Jurgielewiczowej i wiele innych. Poniżej prezentujemy Wam   najciekawsze prace, a ich wykonawcom
życzymy dalszych  inspiracji podczas czytania kolejnych lektur szkolnych.

xxx

xx

xxx

xx



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 2 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wokół Nas 2019

Pierwszy dzień wiosny w Polsce
i na świecie

W Polsce pierwszy dzień wiosny kojarzymy z
paleniem Marzanny. W Szwajcarii koniec zimy
celebruje się świętem Sechseläuten (znanym także
jako Böögg). Rozpalane jest wówczas ogromne
ognisko, w którym pali się… bałwana. Co ciekawe,
często dla większego efektu, do wnętrza kukły
wkłada się materiały wybuchowe. Termin tej
uroczystości każdego roku jest inny, ponieważ
organizuje się ją, gdy zakwitną pierwsze kwiaty.
Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii jest
święto Hanami. Polega ono na podziwianiu urody
kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane
jest od kilkuset lat i cieszy się w Japonii ogromną
popularnością. Kwitnienie wiśni trwa od jednego
do dwóch tygodni, zazwyczaj w marcu lub
kwietniu. Jest relacjonowane przez media i
wyczekiwane przez większość Japończyków.
Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w
Zenica na festiwalu jajecznicy (tzw. Cimburijada).
Danie to jest szykowane na olbrzymich patelniach,
a potem rozdawane za darmo ludziom. Jajka
stanowią symbol nowego życia, tak samo jak
wiosna, która rozpoczyna nowy sezon. Tradycja
sięga kilkaset lat.
         Opracowała: Natalia Szura, kl. VIII

Palenie bałwana

Święto Hanami

Z ŻYCIA SZKOŁY
W grudniu uczniowie ze świetlicy szkolnej wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o
tematyce świątecznej: „Anioły - Muśnięcie Skrzydeł”. W kategorii forma przestrzenna - praca Wiktorii
Nowickiej zajęła III miejsce.
W szkołach całej Polski odbyła się XIX edycja akcji „GÓRA GROSZA".W tym roku udało nam się
zebrać 641,25 zł.
Od września 2018 roku w naszej szkole realizowany jest program edukacyjny dla świetlic szkolnych
„Mega Misja”. Do tej pory udało nam się zdobyć następujące nagrody: tablet, kreatywny zestaw
plastyczny oraz książki i gry planszowe.
23 stycznia przedszkolaki wraz z zerówką wybrali się na wycieczkę do Rzeszowa,do teatru na
spektakl wystawiany przez Teatr ARTENES z Wrocławia.
W styczniu został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny "Choinkowe inspiracje"
W kategorii wiekowej klas IV - VIII wyróżnienia zdobyly: Laura Jarosz i Karolina Pluta.
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KĄCIK 
PRZYRODNICZY

Czy wiesz że...
Pingwiny to ptaki, które potrafią nurkować na głębokość 265 m.
Utrzymują się pod wodą bez zaczerpnięcia powietrza aż przez 18
minut. Mogą one osiągać prędkość pływania  20 km/h. Zwierzęta te
nie latają. Zamieszkują zimne morza półkuli południowej, najliczniej
wokół Antarktydy  i jej sąsiednich wysp oraz wybrzeży Ameryki
Południowej. Pingwiny mają długość ciała od 40 do 115 cm. Jednymi
z przedstawicieli tych nielotów są: pingwin cesarski, pingwin
równikowy, pingwin mały, pingwin żółtooki. Niektóre pingwiny (np.
pingwin mały) żyją ok. 6 lat, a niektóre ( np. pingwin cesarski) mogą
przeżyć 20 lat. Odżywiają się głowonogami, rybami oraz
skorupiakami.
                                                                  Weronika Bober

x

YOU CAN DO IT!
Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania pod tekstem.

EASTER
Easter is in spring. There are a lot of daffodils around spring. They’re very beautiful
yellow flowers. In Britain, Easter starts on Good Friday. People often eat hot-cross
buns on this day.
People give children chocolate eggs for Easter and the children can eat them on
Easter Sunday. Some families have an ‘Easter egg hunt’. The parents hide Easter eggs
and the children look for them. We often go out as a family on Easter Sunday.

When is Easter?
When do people eat hot-cross buns?
What flowers are popular in spring?
When can children eat their Easter eggs?
What is an ‘Easter egg hunt’?

ZAGADKA

Dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni, aby skosić ogródek.
Jeden ogrodnik jest leniwy, a jeden energiczny.

Energiczny ogrodnik sam skosi łąkę w ciągu 12 dni.
Ile  dni będzie trwało koszenie ogródka przez leniwego ogrodnika?

Zespół red.:Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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