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A wiosna już maluje swoim pędzlem...

Wiosna

    Wiosna astronomiczna zagości 20
marca, kalendarzowa - 21 marca. Wiosna
fenologiczna to początek kwitnienia
przebiśniegów i krokusów. Wiosna
termiczna to okres roku, w którym  średnia
dobowa temperatura powietrza waha się
między 5 a 15 stopni Celsjusza. 

KrokusyPrzebiśniegiSkowronek

W tym numerze Pieguska przeczytacie o:
- pierwszych oznakach wiosny;
- dydelfie czarnouchym;
- nowinkach ze świetlicy;
- wydarzeniach, jakie miały miejsce w bibliotece szkolnej;
- przygodach Mai autorstwa Zuzanny.
Poza tym czekają na Was wiosenne zadania i powtórka z
języka angielskiego.
Rozwiązane zagadki i zadania należy wrzucić do skrzynki,
która znajduje się przy sali 018.

A. G.

pixabay.compixabay.compixabay.com
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Przyrodnicze zagadki Stasia i Agatki

     D JAK DYDELF CZARNOUCHY
     Znany również, jako dydelf północny, czy opos północny. To ssak z gatunku torbaczy. Dydelf północny jest
podobny do szczura. Długość jego ciała osiąga od 40 do 50 cm, prawie drugie tyle mierzy jego ogon. Waga waha
się w granicach 2 – 5,5 kg. Pysk oposa jest wydłużony, na końcu zaopatrzony w długie wąsy czuciowe. Jego
nieowłosione, czarne uszy, są sporych rozmiarów. Sierść składa się z włosów wełnistych oraz długich, biało
zakończonych włosów ościstych. Barwa futra jest zmienna – od kremowej poprzez szarą i rudawą, aż do
czarnej. Nagi, chwytny ogon pokrywają łuski. Wzdłuż głowy mogą występować trzy ciemne paski. 
     U dydelfa północnego obserwuje się zjawisko „akinezy” – w momencie zagrożenia zwierzę udaje, że jest
martwe. Pozycję z otwartymi oczami, wyszczerzonymi zębami, wysuniętym językiem i bezwładnym ciałem,
 potrafi utrzymywać nawet przez kilka godzin. Kiedy niebezpieczeństwo mija – zrywa się do ucieczki. Co
ciekawe, nawet poważnie ranny dydelf stosuje taką taktykę.  
     Dydelf północny zamieszkuje tereny leśne i zarośla na obszarze obu Ameryk. Opos prowadzi nocny tryb
życia, dzień przesypia w dziuplach, norach ziemnych lub szczelinach skalnych. Nie unika sąsiedztwa człowieka.
Nierzadko osiedla się w parkach, a nawet obejściach gospodarskich. Bardzo sprawnie porusza się po drzewach,
na których spędza większą część czasu, natomiast na ziemi jest powolny. Prowadzenie nadrzewnego trybu
życia ułatwia mu chwytny ogon, który okręca wokół gałęzi. Potrafi na nim zwisać przez dłuższy czas. Ze
wszystkich zmysłów najlepiej rozwinięty ma węch. 
     Opos północny jest wszystkożerny. Poluje zazwyczaj o zmierzchu i nocą. Jego pokarm stanowią
dżdżownice, bezkręgowce, gryzonie, ptaki i ich jaja, gady i płazy. Ssak ten, chętnie zjada także padlinę.       
W jego jadłospisie nie brakuje również roślin, w szczególności owoców. 
Źródło: www.ekologia.pl

www.ekologia.pl www.animalcontrolsandiego.com www.wykop.pl

iceage.wikia.com

W marcu się zaczyna, 
gdy się kończy zima.

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, 
z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem.

--------------------------------------------
Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, 

a potem rzewnie się rozpłacze,
gdzie spadnie łez tych liczba duża, 

tam z wody się zrobi wielka …
Oposy Zdzich i Edek - bohaterowie "Epoki lodowcowej".
Ogłaszamy konkurs plastyczny!!!       Nagrody czekają :)

Narysuj, namaluj lub wyklej  swoją ulubioną postać z filmu animowanego:
"Epoka lodowcowa".         www.Film.org.pl

. . .

..
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 Odżywiaj się zdrowo z "Pieguskiem"

Zasady zdrowego
odżywiania:

1. Jedz pięć posiłków dziennie.
2. Pamiętaj o codziennej porcji
warzyw i owoców. 
3. Spożywaj zróżnicowane posiłki.
4. Unikaj słodyczy i fast foodów.
5. Wypijaj przynajmniej 1,5 l wody
dziennie.

Zapraszamy do rozwiązania
obrazkowej krzyżówki. 

Kartkę wraz z rozwiązaniem,
imieniem, nazwiskiem i klasą
wrzuć do skrzynki, która znajduje
się obok sali 018.

.

.

.
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Biblioteka - wydarzenia
        Warsztaty artystyczne -                 
tworzenie inicjałów                        

       W piątek 2 marca, uczniowie
klasy 2a i 4c uczestniczyli w
warsztatach artystycznych
prowadzonych przez panią
Magdalenę Jabłońską ze Studia
Kreatywnego eMKa- gdzie
organizowane są zajęcia kreatywne
dla dzieci i dorosłych.     Dzieci
przekonały się, że nieodłącznym
elementem kaligrafii są ornamenty i
zdobienia, które sprawiają, że
pismo jest niepowtarzalne i jedyne
w swoim rodzaju. Uczniowie
poznali zarys historii pisma oraz
znaczenie pojęć: kaligrafia, inicjał,
iluminacja, ornamenty, zdobienia.
Następnie wymowne hasła było
inspiracją do wyrażenia
i urzeczywistnienia swoich talentów
poprzez tworzenie Inicjałów, w
oparciu o zaprezentowane wzory
ozdobnych liter, z wykorzystaniem
ołówka pisaków i czarnego
cienkopisu. Było twórczo.
M. R.

ZAPROSZENIE DO GRY 
W SZACHY         

                                             
 Szachy, jako sport umysłowy,
zdobywa w ostatnich latach coraz
większą popularność. Dzieci grając
w szachy same tworzą partie i
sytuacje na szachownicy poprzez
działanie i przeżywanie. Gra w
szachy uczy zdrowej rywalizacji,
postępowania według zasad fair
play i szacunku wobec
przeciwnika. Każdy zawodnik musi
przestrzegać zasad kodeksu
szachowego, opracowanego przez
MIĘDZYNARODOWĄ
FEDERACJĘ  SZACHOWĄ
(FIDE). Biblioteka szkolna w
ramach swojej oferty prowadzi
zajęcia dla uczniów, rozwijające
zainteresowania królewską grą
oraz gromadzi literaturę
tematyczną, która pozwala
dzieciom na samodzielne
zdobywanie wiedzy szachowej.
Zapraszamy do gry w szachy. 
M. R.

               Co to są szachy?           
  
Na pewno widziałeś już w parku,
telewizji albo u siebie w domu
osoby dorosłe lub dzieci pochylone
nad szachownicą. Pewnie nieraz
zastanawiałeś się, jakie zasady
obowiązują w tej grze. W
odróżnieniu od gier planszowych jej
wynik nie zależy od przypadku czy
szczęścia- o wygranej decyduje
inteligencja i wyobraźnia. Biorą w
niej udział dwie osoby, każda
dysponuje 16 bierkami
szachowymi. Zazwyczaj nazywa
się je „białymi” i „czarnymi”,
chociaż mogą być jasno- i
ciemnobrązowe. W ich skład
wchodzi osiem figur: król, hetman,
dwa gońce, dwa skoczki, dwie
wieże oraz osiem pionów.
Szachownicę tworzą 64
kwadratowe pola, które są na
przemian jasne i ciemne. Każda
figura porusza się po niej w inny
sposób. Jeśli tylko opanujesz
zasady wykonywania ruchów
poszczególnych bierek, ...   
(źródło: Szachy dla dzieci- książka)

M.R.M.R. szachowe

Figury szachowe

INICJAŁYINICJAŁY książki

A.G.
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Dolina Świetlików

..

                       Świetlicowy konkurs karaoke

     Serdecznie zapraszamy dzieci z klas 2-3 do wzięcia udziału w
konkursie karaoke, który odbędzie się 20 marca o godz. 13.30 w świetlicy
szkolnej. Oceniane będą: repertuar dostosowany do wieku uczestników,
poprawność linii melodycznej, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz
artystyczny. Czekają ciekawe nagrody:) 

                           Kiermasz wielkanocny
Zorganizowaliśmy także kiermasz wielkanocny, który cieszył się dużym
zainteresowaniem dzieci oraz rodziców. Ozdoby sprzedawały się
wyśmienicie :)

    Wielkanoc w świetlicy

W naszej świetlicy czuć już
zapach Wielkanocy. Jako, że

nasza świetlica na co dzień jest
tęczowa, radosna i kolorowa – to
i tym razem nie mogło zabraknąć

ozdób wykonanych
różnorodnymi technikami.

Pojawiły się wiosenno-
świąteczne dekoracje, dzieci

wykonywały różne prace
plastyczne: kwiaty, biedronki,

witraże, kartki świąteczne,
pisanki, którymi udekorowaliśmy

salę.

     Praca przy nich sprawiała nam wiele radości i wprowadzała w miłą,
świąteczną atmosferę.Tak jak przyroda budzi się do życia, tak i  u nas
tętniło ono każdego dnia.

  
   Wszystkim, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia i radości. Niech te Święta
upłyną w ciepłej, wiosennej a przede wszystkim rodzinnej atmosferze.

     

                                                                             Anna Rossa

..

..

..
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Uczymy się języka angielskiego

.
E.S.
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Opowiadanie Zuzanny
Przeprowadzka 

Tego poranka Maja obudziła się bardzo wypoczęta. Był
piątek. Wiedziała, że dziś razem z klasą wybiorą się na
wycieczkę do zoo. Bardzo szybko ubrała się i
uczesała włosy. Zeszła na śniadanie i zobaczyła, że
mama szykuje jej ulubione danie – jajka na miękko.
- Cześć mamo! - zawołała schodząc po schodach.
- Cześć kochanie, wyspałaś się? - zapytała mama z
uśmiechem.
- Tak, śnił mi się olbrzymi dinozaur - odpowiedziała
Maja.
- To bardzo ciekawe. Siadaj i jedz, bo ci wystygnie –
powiedziała kobieta.
Dziewczynka zjadła ze smakiem. Nadszedł czas
wyjścia do szkoły. Po drodze Maja wyobrażała sobie
kolorowe ptaki w klatkach, słonie z długimi trąbami i
wiele innych zwierząt, które zobaczy na wycieczce. 
Gdy przekroczyła mury szkoły, cała klasa tłoczyła się
już przy wejściu. Dziewczynka umówiła się już
wcześniej, że będzie siedzieć w autokarze z
koleżanką Kasią.
Kiedy ich transport podjechał pod gmach szkoły, każdy
znalazł sobie wygodne miejsce, a ich wychowawczyni
zaczęła mówić przez mikrofon:
- Mam nadzieję, że każdy z was ma ze sobą pieniądze
na bilety wstępu.
Mai zrzedła mina. Jak mogła o tym zapomnieć? Na
szczęście Kasia dostała od rodziców dodatkowe
pieniądze, więc zaproponowała koleżance pożyczkę.
Dziewczynce kamień spadł z serca. Serdecznie
podziękowała przyjaciółce.
Pani mówiła jeszcze coś o zachowaniu, ale nikt już
tego nie słuchał. Rozmowy zaczęły się na dobre, a
autobus ruszył w kierunku upragnionego zoo. 
- A wiesz może co dzieje się z Karoliną?- zapytała
Maja. Najlepsza przyjaciółka Mai – Karolina od trzech
dni nie pojawiała się w szkole.
- W ogóle do mnie nie dzwoni. - stwierdziła po chwili
namysłu. W głowie Kasi zapaliła się lampka z napisem
GŁUPI ŻART.
- Mówiła mi tydzień temu, że przeprowadza się do
jakiegoś miasta w Niemczech. Prosiła, żeby ci tego nie
mówić, bo nie chciała patrzeć jak się smucisz –
skłamała.
Tak naprawdę Karolina miała chore gardło i lekarz
kazał jej oszczędzać głos, dlatego do nikogo nie
telefonowała.

- O nie! Dlaczego nawet się nie pożegnała? - Maja nie
mogła w to uwierzyć. To niemożliwe, aby jej
przyjaciółka, z którą znała się od przedszkola, nagle
wyprowadziła się z Polski nie mówiąc o tym ani słowa.
- Prawda boli - towarzyszka starała się zabrzmieć
wiarygodnie.
- Ale, ale… - i wtedy Maja zaczęła płakać.
- Nie płacz, na pewno utrzymacie kontakt. Przyjaźń
przetrwa wszystko. - Kasia nie wiedziała co robić.
Może jednak trochę przesadziła? Nie, przecież to tylko
taki niewinny kawał. Kiedy koleżanka dowie się jaka
jest prawda, jej mina zapewne będzie bezcenna.
Tymczasem Maja uspokoiła się trochę, ale przez całą
wycieczkę była bardzo zasmucona. Nie cieszyła się
na widok słoni z długimi trąbami, ani kolorowych
papug. Nawet rozbrykane małpki nie poprawiły jej
humoru. Do domu wracała, jak zwykle, na pieszo.
Droga wydawała się jej nie mieć końca. Weszła do
przedpokoju i zawołała ze smutkiem:
- Hej wszystkim, już jestem.
- Cześć Majciu! Udała się wam wycieczka.?- zapytał
tata z entuzjazmem.
- No... w miarę dobrze... – odpowiedziała.
- Coś nie tak? - tata może nie umiał doradzić co do
ubioru i nie znał się na gotowaniu, ale w sprawie uczuć
można było nazwać go znawcą.
- Zgadłeś. W zoo było całkiem dobrze, ale w autobusie
Kasia powiedziała mi...- Maja nie mogła powstrzymać
łez.
- Co ci powiedziała? - spytał mężczyzna głaszcząc ją
po ręce.
- Że Karolina przeprowadza się do Niemiec-
odpowiedziała.
- Nic nawet nie mówiła, bo nie chciała mi robić
przykrości- dodała.
- A przyjdzie jeszcze do szkoły przed wyjazdem?- tata
był bardzo zaskoczony.
- Chyba tak. Mam nadzieję, że ma choć tyle empatii.
- W takim razie wyprawcie jej przyjęcie pożegnalne w
poniedziałek – zaproponował.
- Świetny pomysł. Zadzwonię do wszystkich i
podzielimy się przygotowaniami. Po lekcjach
przyprowadzimy ją do domu, gdzie będzie czekała na
nią super niespodzianka- Maja była zachwycona tym
pomysłem.
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- Dobrze. My z mamą możemy zająć się
przekąskami- powiedział skory do pomocy tata.
Dziewczynka całe popołudnie spędziła na telefonach
do znajomych. Każdy z ubolewaniem słuchał o
wyprowadzce Karoliny i zgadzał się pomóc w
organizacji pożegnania. Jedynie Kasia nie mogła
przyjść w ten dzień do szkoły, bo jechała na jakiś
konkurs. Po kilku godzinach wszystko było
uzgodnione. Chłopcy mieli przynieść płyty z muzyką i
głośniki, a dziewczyny miały zająć się ozdobami.
  W poniedziałek wszyscy przyszli do szkoły z torbami
wypełnionymi: płytami CD, kablami, konfetti,
serpentynami i wieloma innymi rzeczami. Podczas
lekcji nikt nie mógł usiedzieć na miejscu. Nikt - oprócz
Karoliny, która pojawiła się w szkole i nie rozumiała
tego dziwnego podekscytowania. Kiedy nareszcie
zadzwonił dzwonek, Maja zabrała przyjaciółkę na lody.
Taki był plan. Kiedy one były w kawiarni, cała klasa
przygotowywała imprezę w jej domu.
- Dzisiaj w szkole wszyscy zachowywali się jakoś
dziwnie – zauważyła Karolina.
- Hmmm… pewnie stresowali się tym testem z matmy
– wymyśliła Maja na prędce.
- Może. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym sprawdzianie,
ale dałam jakoś radę – zadumała się koleżanka.
- Rzeczywiście, nie był za trudny – Mai było trudno
prowadzić rozmowę, bo myślami była w swoim domu.
Czy wszystko szło po jej myśli? Nagle dostała sms-a
od mamy.  Było w nim napisane, że mogą już przyjść
do domu i że wszystko jest gotowe.
- Chciałabyś wpaść jeszcze do mnie na trochę teraz? -
zapytała widząc, że Karolina kończy jeść swój deser.
- Z miła chęcią. Dzisiaj nie mam żadnych zajęć
dodatkowych – zgodziła się ochoczo dziewczynka.
- No, to chodźmy! - wykrzyknęła radośnie Maja.
Droga nie zajęła im wiele czasu. Szybko przemierzyły
kilka ulic i już były przy bloku Majki. Pospiesznie
otworzyły drzwi do mieszkania, które wydawało się
zupełnie puste. Jednak gdy zapaliły światło…. rozległ
się wesoły głos koleżanek i kolegów z klasy –
Niespodzianka !!! Wszędzie były serpentyny i balony.
Na ścianie wisiał wielki baner z napisem ŻEGNAJ
KAROLINA. W tym momencie z oczu Mai pociekły
łzy...
- Nie chcemy żebyś wyjeżdżała, ale skoro to
konieczne, to chcemy abyś nas dobrze zapamiętała-
wykrztusiła nieśmiało.
- O czym wy mówicie? Nic z tego nie rozumiem-
zdziwiła się Karolina.
- O co wam chodzi?
- Przecież mówiłaś Kasi, że przeprowadzasz się do
Niemiec – wypalił ktoś z grupy.
- Nie, to nieprawda – odpowiedziała.

- Nie było mnie w szkole, bo miałam zapalenie krtani. A ta Kaśka to nieźle

nawymyślała i chyba was okłamała!

- Ja jej jeszcze pokażę! - zawołała Maja. Przez nią
cały weekend była smutna. Od początku przeczuwała,
że Kasia coś kręciła, jednak Karolina była jej tak bliską
osobą, że smutek przeważył nad rozsądkiem.
  Przyjęcie pożegnalne zamieniło się nagle w radosną
imprezę. Wszyscy świetnie się bawili. Następnego
dnia Maja poważnie porozmawiała z Kasią. Koleżanka
chciała ją po prostu nabrać. Nikomu nie spodobało się
to, co zrobiła. Ze śmiesznego kawału wyszło
krzywdzące kłamstwo. Kasia zrozumiała swój błąd i
wszystkich przeprosiła. Każdy przyjął przeprosiny, ale
nikt już Kasi do końca nie ufał. Nigdy więcej już potem
nie rozsiewała plotek i była prawdomówna, ale i tak 
nikt nie wierzył jej nigdy w 100%. Niech jej historia
będzie dla wszystkich przestrogą. Jednym kłamstwem
można zepsuć nie tylko cały weekend, ale nawet całe
życie. W życiu zawsze najlepiej się stosować do
pewnych dwóch starych polskich przysłów. Pierwsze
brzmi tak: „ Żyj tak, by nikt przez ciebie nigdy nie
płakał”. Jest bardzo mądre, bo mówi nam o tym, jak
mamy dobrze postępować. Warto z niego korzystać
każdego dnia. Drugie przysłowie jest takie: „Żart jest
wtedy, kiedy wszyscy się śmieją”. Świetnie odnosi się
do tej historii. Stanowi ono najlepszą granicę pomiędzy
kawałem, a krzywdą i upokorzeniem. Dobrze sprawdzi
się w towarzystwie, kiedy przyjdzie nam do głowy
zrobienie komuś niemądrego psikusa.
                                                      Zuzanna Kassner

1 kwietnia obchodzimy 
Prima aprilis czyli dzień żartów 

  

   Tego dnia w wielu krajach na świecie ludzie robią
sobie na wzajem żarty, celowo wprowadzają drugą
osobę w błąd. Konkurują ze sobą w "nabieraniu"
innych. Tego dnia wszyscy próbują sprawić, aby inni
uwierzyli w coś nieprawdziwego. Nawet w mediach
pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie
tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.
(Źródło: pl.wikipedia.org)
Pamiętajcie, aby nikomu nie zrobić przykrości i
krzywdy. Żarty i dowcipy muszą być przemyślane i tak
dobrane, aby sprawiały radość i wywoływały uśmiech
na twarzach osób wplatanych w tę zabawę.
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