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WIOSENNE

.

Wiosna nadeszła radosna.
Słonko świeci, cieszą się dzieci.
Świat się zieleni i różnymi kolorami mieni.
(Martyna 3a)

Wiosna, wiosna, przebiśniegi,
Trawa zielona i słońce się mieni.
Czapkę zakładam i z mamą za rękę
Na spacer wyruszam, bo jest tak pięknie.
(Natasza 3a)

Za co lubimy Wiosnę?
Za przylaszczkę, pierwiosnek,
Za sasankę w futerku,
Za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące.
(Marcel M. 3a)

Niech żyje wiosna! Piękna, ciepła i radosna.
Witaj wiosno!
(Natalka 3a)

Wiosna – tak długo na nią czekamy.
A jak przybędzie, wspaniale ją przywitamy.
Bukietem przebiśniegów i krokusów kwitnących.
Koszykiem kwiatów pięknie pachnących.
Śpiew ptaków rozbrzmiewa doniośle,
Bo dzieci wiosnę witają radośnie.
(Elena 3a)

Wiosna nadchodzi, zima odchodzi i cały świat
ożywa.
Dzieci się radują, że wiosna nadchodzi.
Kwiaty kiełkują i wszyscy się radują.
(Dominik 3a)

Tu za oknem Panieneczka,
Która zwie się Wioseneczka.
Gdy przychodzi, świat się zmienia,
Radość barw świat rozpromienia.
(Michał 3a)

Przyszła do nas Pani Wiosna,
Za nią drepcze kurcząt wiele,
Każde żółte lub czerwone.
Dzióbek, piórka i pazurki,
To szczególne cechy kurki.
Pani Wiosna się uśmiecha
I do kurcząt rzecze szczerze:
By urosnąć, zostać kurą
Jeść musicie i pić dużo.
(Wiktoria 3a)

Przyleciała Wiosna wraz z ptakami,
Świat zaczął się mienić pełnymi barwami.
Dni są dłuższe, noce krótsze,
Deszcze pachną kwiatami.
Słońce łaskocze nas swoimi promykami.
(Amelka 3a)
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RYMOWANKI
Wiosna już idzie dużymi krokami, a zimę już
żegnamy.
Już ptaki przylatują z ciepłych krajów.
Już kwiaty prawie rosną.
Mieszkańcy lasu budzą się ze snu zimowego.
(Kasia 3a)

Wiosna, wiosna idzie do nas,
Grzeje słonko tuż nad miastem.
Już skowronek zaczął śpiewać.
Już przebiśnieg gdzieś zakwita.
Będzie wiosna! Czas już nadszedł.
Wszystkie łąki się zielenią.
Szarą rzeczywistość w kolorową zmienią.
(Oliwier 3a)

Gdy wiosna do nas przychodzi,
To słońce coraz wyżej wschodzi.
Drzewo pąki wypuszczają
I bociany już wracają.
(Igor 3a)

Wiosna, wiosna jest tuż, tuż.
I bociany lecą już.
Często pada deszcz wiosenny.
Człowiek nie jest taki senny.
Kwitną kwiaty, świeci słońce.
Po zielonej łące biegają zające.
(Marcel W. 3a)

W oddali już ją widać, 
piękno Polsce przyszła nadać.
Słoneczko zza chmur już spogląda, 
każdy ciepłych dni pożąda.
Wszystko się budzi z zimowego snu,
Piękna pani maluje do utraty tchu.
Ma z polnych kwiatów sukienkę
I nie myślcie, że chodzi o Bożenkę.
Jest taka ładna, taka radosna.
Czy już wiecie?
To przecież WIOSNA!
(Wiktor 3a)

Wiosno, wiosno – piękna Ty, niedługo zakwitną
bzy.
Przebiśniegi i żonkile będą kolorowe jak motyle.
Przyjdź już do nas Pani i zostań na zawsze z nami.
(Damian 3a)

Już teraz jest Wiosna, cały kraj się zieleni.
Kwiat się zaczerwieni, będzie pięknie na ziemi.
(Mateusz 3a)

Wiosna idzie radosna,
Jest w pogodzie, a za nią żagle na wodzie.
Wtedy deszczyk lekko pada i czas letni zapowiada.
(Maks 3a)

Wiosno, wiosno już nadeszłaś.
Tutaj kwiatek, tam ptaszek ćwierkający.
Wszystko budzi się do życia.
Dzieci na podwórku jeżdżą na rowerze,
Na rolkach, na deskorolce.
Wszyscy mówią: Dziękujemy Pani Wiosno!
(Adrian 3a)
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Gazetka

JAK PRZYGOTOWAĆ ROWER NA WIOSNĘ ?

Pragniemy wyjąć nasz ukochany rower z piwnicy.
Zanim zaczniemy na nim jeździć, musimy pamiętać o
ważnej rzeczy – trzeba sprawdzić jego stan
techniczny. Poproś o pomoc starsza osobę – tatę,
brata a może dziadka ?
·  Umyj rower –  solidnie wytrzyj go z kurzu
·  Wyczyść łańcuch
·  Sprawdź ciśnienie w oponach – nie jedź rowerem
„na flaku”
·  Sprawdź hamulce – jest to zdecydowanie
najważniejsza rzecz
·  Sprawdź światła i odblaski 
Zrobione ? No to w drogę !  :)
SPRAWNY ROWER TO PRZYJEMNOŚĆ JAZDY !

WIOSNA NA SPORTOWO !
Zakochaj się w sporcie i spędzaj aktywnie swój wolny czas ! Nie wiesz
jaka dyscyplina jest dla Ciebie najlepsza ? Spróbuj wszystkie ! :)

ROWER - to doskonała aktywność, która wzmacnia mięśnie, uczy
koordynacji ruchowej, rozwija poczucie równowagi, pobudza endorfiny
szczęścia i pozwala na całkowitą wolność ! Poczuj wiatr we włosach !
ROLKI - Jest to idealny sport dla osób lubiących wyzwania. Również
rozwija równowagę, wzmacnia nogi, pomaga zgubić zbędne kilogramy i
oczywiście wzmacnia więzi z rówieśnikami i rodziną. Podczas jazdy na
rolkach można trzymać się za ręce, wymyślać różne ćwiczenia i figury i
śmiać się do łez ! Nie zapomnij o ochraniaczach na łokcie i kolana. Jazda
na rolkach może skończyć się siniakami. Ale trening czyni mistrza  !
HULAJNOGA - to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią się z
rowerem i rolkami, a chcą aktywnie spędzić czas. Hulajnogą może
jeździć każdy - Ty , a nawet Twój tata. Jazda na hulajnodze ćwiczy
refleks oraz poczucie własnego ciała. Chcesz się dobrze bawić i poczuć
wiatr we włosach ? Sięgnij po hulajnogę ! Idź po przyjaciela i podbijajcie
osiedlowe chodniki !
DESKOROLKA - Boisz się na niej jeździć ? Spróbuj najpierw z osobą,
której ufasz. Podaj rękę i pozwól się prowadzić. Z czasem opanujesz
jazdę - nie będziesz się bał i spróbujesz własnych sił. Deskorolka  rozwija
mięśnie nóg, ich sprawność oraz szybkość a także refleks. Pamiętaj , że
deskorolka wymaga do jazdy  gładkich powierzchni. Nigdy nie wyjeżdżaj
na ulicę. 

MW
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Wiosenny pokaz mody

2e
1c

Zumba na powitanie wiosny

                 MAŁY SAMORZĄD APELUJE!
      DO NASZEJ SZKOŁY ZAWITAŁA WIOSNA !
To był wyjątkowy dzień ! 21 marca wszyscy uczniowie
klas 1 -3 uczestniczyli w radosnym apelu, który miał
na celu przywołać do naszej szkoły WIOSNĘ! 
Na uczniów czekało wiele atrakcji, między innymi
kolorowy pokaz mody i spacer po kwiecistej ścieżce,
radosne okrzyki oraz energetyczna zumba. 
Jakie dodatki królowały na wybiegu tego dnia ?
Zdecydowanie ciekawe nakrycia głowy takie jak
wianki i kolorowe czapki a także okulary i płaszcze
inspirowane zieloną łąką. Uczestnicy wykazali się
bogatą wyobraźnią i pomysłowością.

                  W RYTMIE "WAKA, WAKA"
Nie było osoby, która podpierałaby ścianę podczas
skocznej zumby poprowadzonej przez panią Lidię
Kocierzyńską i klasę 1c. Utwór "Waka, waka" znanej
piosenkarki Shakiry wprowadził sporo radosnego
zamieszania. 
Dni stają się coraz dłuższe, na dworze robi się
cieplej, zatem spędzajmy aktywnie czas: tańczmy,
spacerujmy i cieszmy się wiosną tak jak tamtego
dnia!

Prezentacja strojów

                      DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
Pierwszy dzień wiosny to także Dzień Samorządności Uczniowskiej. Z tej
okazji każda klasa powiesiła na drzwiach swojej sali pomysły na
spędzenie miłego dnia w szkole. Wśród propozycji najczęściej pojawiały
się: gra w piłkę nożną, gry planszowe, zajęcia plastyczne, korzystanie z
telefonu komórkowego, długie przerwy, słuchanie muzyki i tańce a także
zabawy na placu zabaw oraz wyjścia do kina, na basen.
Warto zaplanować taki dzień, w którym wspólnie z klasą zrealizujecie
swoje pomysły i spędzicie ten czas na waszych zasadach :)
Tymczasem Mały Samorząd życzy Wam samych radosnych i
słonecznych dni. Wychodźcie na spacery i podziwiajcie zmieniający się
krajobraz. 
                                                                                      Mały Samorząd
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Kiermasz Wielkanocny

Na stole

Napis

    Przed Świętami Wielkanocnymi dzieci ze świetlicy
szkolnej wraz z wychowawcami zorganizowały
kilkudniowy kiermasz ozdób świątecznych. Można
tam było znaleźć najróżniejsze pisanki - jajka
ozdabiane według najbardziej wyszukanych
pomysłów. Były tam też papierowe kurki, zajączki i
baranki. Smakosze mogli zaopatrzyć się w świąteczne
wypieki. Kto nie ma działki, mógł kupić bukieciki
bukszpanu lub kotki z młodej brzozy czyli popularne
bazie. Wszystko razem tworzyło piękny, wiosenny i
świąteczny klimat.

  
                               Z okazji 

   Świąt Wielkanocnych
              Redakcja Pieguska składa
         wszystkim dzieciakom z klas 1-3,
        ich Wychowawczyniom i Rodzicom
    oraz Dyrekcji i Pracownikom Szkoły,     
             najserdeczniejsze życzenia.

A.R. A.R.

A.R.

B.K.
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stopka

Kodowanie 2a

2d

Napis

2a 2d 2e 2e

2c 2d 2b

    Uczniowie klas 2 postanowili
poznać tajemnicę zakodowaną 
w poprzednim numerze
Pieguska i dowiedzieć się, jaki
wiosenny kwiatek ukrył się w
tajemniczych kratkach. Oto
najstaranniej wykonane
zadania z odkodowanymi
tulipanami. Niestety do jednej
pracy wkradł się błąd. Znajdź
ją.

  Kodowanie jest bardzo interesującym zajęciem. Uczymy się przez to logicznego myślenia, poznajemy
sposoby ukrywania wiadomości w szczególny sposób. Takie umiejętności mogą w przyszłości pomóc nam 
w wyborze interesujących zawodów np. programisty czy kryptologa. 
W klasie 2a uczniowie odkodowali więcej prac i dzięki temu narysowali ptaszki, kwiatki, biedronki. Powstała
wesoła, kolorowa wystawa na tablicy ekspozycyjnej.
Uczniowie wszystkich klas 2 napisali też test kahoot wykazując się dużą wiedzą o bezpiecznym korzystaniu
z internetu. Wszystko, co uczy nas pracy w przyszłości jest bardzo ważne. B.K.

B.K.

B.K.

L.M.

B.K.

J.N. T.Z. Z.G. P.B.

W.Z. M.Z. N.L>
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