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JUBILEUSZ 100-LECIA NASZEJ SZKOŁY

W tym roku świętujemy jubileusz stulecia naszej szkoły. W czasie uroczystych obchodów
setnych urodzin szanownej Jubilatki szczególne zainteresowanie naszych Gości wzbudziła
wystawa eksponatów i dokumentów obrazujących bogatą historię "podstawówki na
Adamkówce". Zgromadziliśmy naprawdę pokaźne zbiory. Na wystawie można było obejrzeć
stare szkolne mundurki, tornistry, książki, świadectwa z początku wieku, liczne zdjęcia i
dokumenty szkolne. Wielu zwiedzających z rozrzewnieniem oglądało zdjęcia swoich bliskich
z lat młodości, wielu rozpoznało także siebie w szkolnej ławie. 
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WIESZCZ NA POMNIKU - KONKURS

wieszcz na pomniku

 Odgadnij nazwę miasta, w którym znajduje się
prezentowany na zdjęciu pomnik Adama Mickiewicza.
Nazwę miejscowości napisz na kartce, podpisz ją swoim
imieniem i nazwiskiem i wrzuć do jubileuszowego pudełka
gazety. 
   Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi
wylosujemy 10, które nagrodzimy słodką niespodzianką.

PODPOWIEDŹ:
O/..../..../L/....

Pod rękę z Mickiewiczem...
Czytamy i ilustrujemy wiersze wieszcza.

"Lis i kozioł"

Już był w ogródku, już witał się z gąską,
Kiedy skok robiąc, wpadł w beczkę wkopaną,Gdzie wodę zbierano;
Ani pomyśleć o wyskoczeniu,
Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko,Studnia na półczwarta łokcia.
Za wysokie progi Na lisie nogi;
Zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić paznokcia.
Postaw się teraz w lisa tego położeniu!
Inny zwierz pewno załamałby łapy I bił się w chrapy,

Wołając gromu ażeby go dobił.
Nasz lis takich głupstw nie robił,
Wie, że rozpaczać, jest to zło przydawać do zła.
Zawsze maca w koło zębem.
A patrzy w górę. Jakoż wkrótce ujrzał kozła,
Stojącego tuż nad zrębem
I patrzącego z ciekawością w studnię.
Lis więc spuścił pysk na dno, udając, że pije,
Cmoka mocno, głośno chłepce
I tak sam do siebie szepce:
„Oto mi woda! Takiej nie piłem, jak żyję!
Smak lodu, a czysta cudnie!
Chce mi się całemu spłukać,
Ale mi ją szkoda zbrukać,
 Szkoda!
Bo co też to za woda!“
Kozioł, który tam właśnie przyszedł wody szukać:
„Ej! — krzyknął z góry — ej ty ryży kudła!
Wara od źródła!”
I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi,
A z rogów na drąg — i w nogi
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DZIEŃ RODZINY

    Z okazji Dnia Rodziny 24 maja gościliśmy w naszej szkole Rodziców. Jak
co roku  uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali dla swoich
Mam i Tatusiów uroczystą akademię. Dzieci recytowały dla swoich
najbliższych wiersze, śpiewały piosenki, a także przygotowały piękne
podarunki. Wielu obdarowanych Rodziców ocierało łzy wzruszenia.
Wszystkim Rodzicom w podziękowaniu za ich trud, opiekę i miłość
dedykujemy wiersz.

Mama jest jak słońce,
które grzejąc w dni gorące

sprawia, że ożywa wszystko,
tak jak mama gdy jest blisko.

Tata jest jak księżyc w pełni,
który nawet w środku nocy

tworzy jasność w samej czerni,
gotów zawsze do pomocy.

Czym bezchmurne niebo w lecie?
Rozpromienia ziemię całą.

Tym rodzice dla swych dzieci.
Zawsze będzie się żyć chciało.
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DZIEŃ RODZINY
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GIMNASTYKA UMYSŁU

Narysuj lustrzane odbicie posągu z Wyspy Wielkanocnej
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KUCHNIA PEŁNA CUDÓW

x

PINGWINKI

Składniki
·  15 dag okrągłych biszkoptów
·  15 dag wiórków kokosowych
·   dag cukru pudru
·  1 torebka cukru waniliowego
·  15 dag masła
 Krem
·  10 dag masła
·  2 łyżki kakao
·  5 dag cukru pudru
Dodatki
·  10 dag białej polewy
czekoladowej
·  8 dag polewy z gorzkiej
czekolady
·  5 dag migdałów
·  różowy lukier na dziobki

   
WYKONANIE

   Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem i
kakao na gładki czekoladowy krem.
Biszkopty zetrzeć na tarce, dodać wiórki
kokosowe, dwa rodzaje cukru oraz miękkie
masło. Wszystko dokładnie wymieszać,
wyrobić masę. Podzielić na ok. 25 porcji i
utoczyć kulki-łezki. W każdej łezce zrobić
wgłębienie i napełnić je kremem
czekoladowym. Stopić białą czekoladę i
zanurzać  w niej przygotowane łezki.
Pozostawić do zastygnięcia. Stopić ciemną
czekoladę i zanurzyć łezki do połowy. Z
migdałów zrobić skrzydełka, narysować
lukrem dziobek, a białą czekoladą oczka.
Wstawić pingwiny do lodówki.
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