
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół im. gen. Józefa
Bema w Dębowej Łące
Dębowa Łąka
87-207, Dębowa Łąka

Numer 4 04/14

Tak witaliśmy
wiosnę...
   
   Ale była uciecha! Przygotowania do tej
radosnej chwili trwały kilkanaście dni.
Szczególnie dużo pracy miały nasze
dziewczyny, bo startowały w konkursie
Miss Wiosny 2014 i każda chciała
wyglądać zachwycająco. No i udało się.
Ależ one śliczne te nasze koleżanki! 
Julka-seledynowa, Patrycja-żółta, Daria-
różowa i Roksana-fioletowa. Jak jury udało
się wybrać jedną, nie wiemy do dziś.
Naszym zdaniem wszystkie cztery były po
prostu przepiękne. Każda miała swój
niepowtarzalny charakter. Ale takie już są
te nasze dziewczyny.
     Nauczyliśmy się też piosenki "Wiosna
tuż, tuż", którą zaśpiewaliśmy
akompaniując sobie na instrumentach
perkusyjnych. 

Gramy i śpiewamy

Nasze dziewczyny: Julka, Patrycja, Daria, Roksana

   Wzięliśmy udział w konkursie na
najbardziej zielone kanapki. Już wcześniej
wyhodowaliśmy własny szczypiorek i
rzeżuchę oraz kiełki pszenicy. 
  Okazało się, że zgromadziliśmy aż 32
zielone produkty. Każdy przyniósł co mógł.
Czego tam nie było... pasta brokułowa,
twaróg ze szpinakiem, rewelacyjne ogórki
od babci Wiktora, sałata, papryka, kapary,
oliwki, kiwi, cukinia, limonki, limetki,
koperek, pietruszka, roszponka, rukola ...
Każdy przyniósł sobie chleb posmarowany
masłem. Przygotowaliśmy stanowisko
kulinarne.  Pani kroiła całą "zieloność", a
my komponowaliśmy swoje kanapki
według własnych pomysłów. Przebojem
okazała się pasta z zielonego groszku,
którą przychodzili próbować koledzy z
innych klas. Pani Dyrektor też bardzo
smakowała. Zajadaliśmy aż nam się uszy
trzęsły. A jaki zapach unosił się w klasie!
Mniej przyjemne okazało się sprzątanie. 

Robimy kanapki

Zielone pyszności
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Wszyscy wspólnie przygotowaliśmy inscenizację
wiosennego wiersza o porządkach. Nasi rodzice, jak
zwykle niezawodni, zrobili nam wspaniałe stroje.
Byliśmy pod wrażeniem ich pomysłowości i
pracowitości.  Był Wiatr, Słońce, Bocian, Krasnoludki,
Chmurki i Obłoczki no i oczywiście Pani Wiosna.
Wszystko piękne i kolorowe. Jak się zabraliśmy za
wiosenne porządki, to na scenie aż furczało od
mopów, wiader i ściereczek. Tak nas Pani Wiosna
zagoniła do pracy, że po chwili wszystko błyszczało!
A jakie brawa dostaliśmy!

Wystąpili
Pani Wiosna: Julka
Krasnoludki: Patrycja i Dominik
Obłoczki: Alan i Wiktor
Chmurki: Roksana i Daria
Wiatr: Adaś
Słońce: Oskar
Kwiecień: Maciek
Bocian: Kuba

Mieliśmy tremę

Wiatr Krasnoludki i Chmurki

Obłoczki polerują Słoneczko

Bocian maluje tęczę Kwiecień sypie kwieciem
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Lubię pracować sam. Interesuję się
muzyką. W szkole najbardziej lubię
bale. W wolnym czasie jeżdżę na
rowerze.                           Dominik

Stół wielkanocny

Lubię zajęcia z panią, bo robimy
ciekawe rzeczy szczególnie
plastyczne, dlatego uważam na
lekcjach. Najlepiej pracuje mi się w
trzyosobowej grupie. Moim
sukcesem jest pochwała od Pani
Dyrektor. Interesuję się książkami.
Najmilej wspominam pasowanie na
ucznia w kl. I. Sądzę, że nasza
klasa jest fajna.                 Roksana

Pasjonują mnie skoki narciarskie i
lubię rysować. Moje sukcesy, to
nagrody w konkursach
recytatorskich. Chętnie pracuję w
grupie, bo można się naradzić.
Najlepszą imprezą, moim zdaniem,
była uroczystość na Dzień Babci i
Dziadka. Sądzę, że nasza klasa
jest mądra. Pani też tak mówi.        
                      Kuba

Dominik Roksana Kuba

            ZŁOTA              
    JEDENASTKA 
          CZYLI MY

Kolejny sukces Jakuba!
   Nasz kolega Kuba znów się
popisał. W powiatowym konkursie
recytatorskim "Magia Poezji" w
Wąbrzeźnie zdobył drugą nagrodę.
Kuba pojechał z mamą, wystąpił z
wierszem Jana Brzechwy "Żuk".
Gratulacje!!!

Nasz recytator

               WIELKANOCNA PREZENTACJA W NASZEJ KLASIE
   
   Bardzo podobała nam się praca przy pierwszym webqueście o
Antarktydzie i lekturze "Zaczarowana zagroda", więc postanowiliśmy
ponownie spróbować swoich sił. Tym razem tematem naszej pracy były
tradycje wielkanocne. 
   Już kilka tygodni wcześniej nasza pani przesłała nam pocztą
elektroniczną prezentację, z której dowiedzieliśmy się wszystkiego na
temat czekających nas zadań, sposobu pracy i źródeł, w których możemy
znaleźć potrzebne informacje. Terminy ustaliliśmy wspólnie w klasie i z
rodzicami, bo ich pomoc była niezbędna.

Stół wielkanocnyNasz stół wielkanocny Red.
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   Grupa I czyli Roksana, Alan i
Oskar zrobiła ilustrowany spis
świątecznych potraw, zgromadziła
informacje o lanym poniedziałku i
upiekła dwa pyszne mazurki z
mamą Oskara, którymi wszystkich
poczęstowano. Niespodzianką był
śmigus-dyngus.
  Grupa druga czyli Julka, Adam,
Dominik i Kuba zaprezentowała
piękną święconkę zrobioną z
pomocą mamy Adasia oraz
podzieliła się ze wszystkimi jajkiem
a z prezentacji dowiedzieliśmy się
co jajko symbolizuje.
   Dzięki grupie III, czyli Darii,
Patrycji, Maćkowi i Wiktorowi
dowiedzieliśmy się jakie są rodzaje
pisanek. Największe wrażenie
zrobiły na wszystkich ażurki.
Mama Patrycji pomogła zrobić
tradycyjną palmę, którą Maciek
wszystkich lekko uderzał na
szczęście. Był też poczęstunek
kulkami bazi, które można było
połknąć lub zachować, też na
szczęście. Od grupy III każde
dziecko dostało też wielkanocną
książeczkę-kolorowankę.To
zasługa Darii i jej mamy.
   Tym razem wszystkie grupy
przygotowały prezentację w formie
pliku komputerowego
wyświetlanego na tablicy
interaktywnej. Dzięki temu
mogliśmy zaprezentować zdjęcia,
które znaleźliśmy w internecie i
dzięki nim nasze opowieści o
tradycjach były o wiele ciekawsze
    Oczywiście nasi rodzice nie
byliby sobą, gdyby nie wzbogacili
naszego wielkanocnego stołu.
Przynieśli nam tradycyjną babkę,
białą kiełbaskę, pachnącą
szyneczkę, dla każdego kraszankę
i czekoladowe jajeczka. A babcia
Adama podarowała nam
przepiękną pisankę robioną na
szydełku z gniazdkiem i
kurczaczkami w środku. 
  A teraz wszystkim życzymy
WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wielkie przygotowania

Prezent od babci Adasia

Nasze mamy

Lektorzy przy pracy

Dzielimy się jajkiem I palemką na szczęście!

Nasz mazurek "Badamy" skład święconki
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