
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

SSP Słabkowice
Słabkowice 61
28-100, Busko-Zdrój

Numer 14 04/19

MARZEC W NASZEJ SZKOLE

.

Dzień Wiosny

  21 marca uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w obchodach Dnia Wiosny
połączonego ze świętowaniem Dnia
Kobiet. Klasy IV- VIII na wesoło
sportretowały codzienne trudny życia
kobiet. Przedszkolaki oraz dzieci z klas
I-II wykonały taniec stokrotek. 
  W kolejnej części obchodów, nasze
zuchy poszły topić Marzannę. Całość
pochodu eskortował pan Dyrektor, aby
własnoręcznie "przepędzić zimę".
  W międzyczasie, starsze klasy
uczestniczyły w zajęciach z edukacji
przyrodniczej. Uczniowie zostali
podzieleni na grupy, w których musieli
rozwiązywać łamigłówki, rebusy,
zagadki dotyczące wiosny.
Najmocniejszą ekipą okazała się grupa
Julii, Maćka, Kingi, Izy i Czarka. Na
koniec wspólnie z panią Dyrektor
wykonali gazetkę o zwiastunach
wiosny.

Na zajęciach z
chemii uczniowie
klas VII i VIII
tworzyli pachnące i
kolorowe mydełka. 
Do wyrobu mydła
potrzebne były
biała i bezbarwna
gliceryna,
substancje
zapachowe i
barwniki. Uczniowie
mogli dodać inne
ozdoby np. płatki
kwiatków, ziarna
kawy, herbatę,
cekiny, a nawet
posypkę lukrową :)
Takie lekcje to
wspaniała zabawa
dla uczniów :)

Pachnące mydełka.

.
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    Wycieczka do Europejskiego Centrum Kultury 
               im. Koziołka Matołka w Pacanowie

29 marca dzieci z przedszkola oraz z klas I i II wybrały się z Paniami opiekunkami na wycieczkę do
Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Wycieczka rozpoczęła się od samego rana, tj. godz. 8. Wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce w
doskonałych humorach, zaciekawieni magicznym światem bajki. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w Bajkowym Świecie, gdzie wybraliśmy się na wspólną podróż
przez baśniowe krainy – pełną obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń.
Dalej, czekała już kraina "Soria Moria". Zwiedzający „Sorię Morię” zostali zaproszeni do udziału w grze.
Następnie, dzieci odwiedziły Królową śniegu, która zadawała im zagadki.
Podczas wizyty w centrum bajki, nie mogło obejść się bez obejrzenia filmu animowanego. Dzieci
jednogłośnie wybrały dobrze im znane Smerfy.
Na koniec pełnego wrażeń dnia, mogliśmy wziąć udział w warsztacie naukowym z chemii o
właściwościach ciekłego azotu. To była bardzo smaczna lekcja, gdyż nauczyliśmy się wytwarzać lody ze
śmietany, mleka i ...ciekłego azotu. To był z pewnością udany dzień!

ECB w Pacanowie ECB w PacanowieK.Ś. K.Ś.
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St Patrick's Day

Przepis na tortillę

Sz.G.

Z.L., M.K.
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Wiosenny dzień

Wiosenna noc

P.M.

Sz.N.
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Przebiśniegi

Sonda: Jakie masz plany na wiosnę?

J.P.

M.R.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 14 04/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasze Pasje

Quiz piłkarski

Engine motor-bike

A.J.

W.G.
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Pływalnia w Ostrowcu Św.

Owady

F.G.

N.L.
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Humor szkolny
Sonda piłkarska

Goliat tygrysi

M.J.
M.N.

J.P.
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łamigłówka

Przygody Pana Cukra

       OPIS GRYZONIA:
               SZCZUR

Szczury to zwierzęta ważące zaledwie 1
kg i nie większe niż niektóre szkolne
piórniki. 
Szczury nie są inteligentne i słabo widzą,
ale za to mają bardzo dobry węch i
słuch, dzięki czemu mogą wyczuć
zagrażające im niebezpieczeństwo z
260m. Są bardzo szybkie. Dorosłe
osobniki biegają z szybkością 39km na
godzinę. Szczury mają szare futro,
niezbyt widoczne dla człowieka, które
chroni je przed drobnoustrojami lub
zamarznięciem podczas zimy. Są one
gryzoniami, które zakładają gniazda w
domach, grasują w nocy przegryzając
kable lub zjadają jedzenie pozostawione
przez człowieka. Szczury bardzo szybko
się rozmnażają, dlatego człowiek
zostawia na nie różne pułapki: trutki,
pułapki elektryczne czy też te na myszy.
Jest ich ponad 20 milionów w Polsce, a
na świecie parę miliardów. Najbardziej
imponujące w szczurach jest to , że
mogłyby zeskoczyć z trzeciego piętra na
ziemię nie robiąc sobie krzywdy.  W.J.

N.D.

K.J.
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