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KWIECIEŃ W NASZEJ SZKOLE

   2 kwietnia, naszą szkołę odwiedziła grupa
"Zaelektyzowani" z lekcją pokazową p. t. "Naukowa
epidemia, czary-mary i alchemia". Tak interesującego
pokazu, dawno nie widzieliśmy. Każdy mógł przekonać się
jakie zastosowanie w codziennym życiu mają fizyczne i
chemiczne prawa.
Program obfitował w różnego rodzaju niecodzienne
eksperymenty naukowe, zabawy m. in. z helem, propanem,
butanem i wodorem. Zobaczyliśmy ciekawe zjawiska
fizyczne jak np. dlaczego piłka, na którą pada strumień
powietrza nie leci przed siebie, tylko unosi się jednostajnie
w powietrzu. Innym eksperymentem, który wzbudził w nas
niedowierzanie i chęć szybkiego zareagowania na pożar było
podpalenie ręki Reginy, która to wcale nie doznała oparzeń
dzięki właściwościom spalania się butanu.
Dziękujemy za tak pouczającą lekcję i czekamy na nowy
program!

K.Ś

    Nasze przedszkolaki w     
 plebiscycie Echa Dnia na 
 najlepsze Przedszkole Roku
2019 w powiecie buskim !!!
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Dzień Ziemi, to bardzo ważna data w naszej szkole. Tym razem, chcieliśmy uczcić ten dzień na wiele
sposobów. M.im.: na lekcjach, przypomnieliśmy sobie z jakich kontynentów i krajów składa się nasza planeta,
jakie drobne akcje możemy podjąć, aby uchronić Ziemię przed szkodliwą działalnością człowieka.
Uruchomiliśmy ideę recyklingu w naszej szkole.  I tak, opakowania po urządzeniu elektronicznym
wykorzystaliśmy na donice, w których posialiśmy nasiona. warzyw i kwiatów.  Uczniowie składali "kamienne"
obietnice. Uznaliśmy, że sentencje o ekosystemie napisane na kamieniach będą mieć szczególną, trwalszą
wartość. W międzyczasie, część naszych ogrodników zajęła się wysiewem nasion do doniczek z ziemią. Na
koniec, wszyscy poszliśmy sprzątać teren naszej małej miejscowości. 

25 kwietnia dziesięcioro uczniów z
klas IV- VIII naszej szkoły
przystąpiło do ogólnopolskiego
konkursu z języka angielskiego
"Forget-me-not". Pytania
konkursowe dotyczyły znajomości
opowiadania (np Snow White and
Seven Dwarfs), anglojęzycznych
sentencji oraz wybranych tekstów
popularnych piosenek. Pomimo iż
test nie należał do najłatwiejszych,
liczymy na sukces naszych
uczniów. Trzymamy kciuki za
dobre wyniki! 
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Dzień Ziemi Sz.N.
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Sonda piłkarskaHumor szkolny M.N.M.J.
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Przygody pana Cukra
K.J.
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