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           Przed Wami kolejny - wiosenny numer naszej gazetki!!!

A w nim:

- marcowe i kwietniowe tradycje i święta,

- obchody majowych świąt w naszej szkole,

- I dzień bez plecaka w naszej szkole,

- kącik wolontariusza - pomoc Ukrainie,

- wiosenne przysłowia.

wiosna

wiosna

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!!!

plany

                                                          L. Staff "Maj"

                             Po złotej pogodzie
                              Majowej i bzowej
                               Powoli zapada
                        Zmierzch także majowy.
                           Obudził się wietrzyk
                             Łagodny i miękki
                            I brzozom podnosi
                             Zielone sukienki...

Suchy marzec, mokry maj,
będzie żytko jako gaj.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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Marcowe i kwietniowe święta oraz tradycje
                                                  opracowanie: Natalia Sakowicz, kl. 5 c 

 8 marca obchodzi się 
       Dzień Kobiet,
      a 2 dni później, 
       czyli 10 marca 
    Dzień Mężczyzny.

 Także w marcu możemy pożegnać
zimę i przywitać wiosnę! 
21 marca to dzień, w którym gości
tradycja palenia lub topienia kukły
Marzanny, która oznacza
zakończenie zimy i początek
wiosny.

Pierwszego kwietnia jest obchodzony 
prima aprilis.

W tym święcie chodzi o
robienie żartów, celowe

wprowadzanie w błąd. W tym
czasie także w sieci mogą się

pojawić  żartobliwe lub
nieprawdziwe informacje.

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet marzanna

marzanna

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna,
Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie

Pańskie, w prawosławiu Pascha.
Najstarsze i najważniejsze święto

chrześcijańskie celebrujące misterium
paschalne Jezusa Chrystusa: jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie,

obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie.

          Prima aprilis - uważaj, bo się pomylisz!

W marcu jak 
  w garncu.
     

Kiedy w marcu

deszczu wiele,

nieurodzaj zboża

ściele.

Kwiecień plecień, bo
przeplata trochę
zimy, trochę lata.
     

Jeżeli w kwietniu
posuszy, nic się
w polu nie ruszy.

wybór: R.

wybór: R. wybór: R.

wybór: R.
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  Majowe święta w naszej szkole

majowe święta

29 kwietnia 2022 roku społeczność szkolna
uczciła 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

Klasa 4 a , wsparta przez
starszych przyjaciół z klas
siódmych i ósmych,
przedstawiła montaż słowno-
muzyczny: „Wolność to
nieoszlifowany diament”. Całość
akademii poprowadziły:
Zuzanna i Gabriela Dąbrowskie.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice usłyszeli
piosenki: „Taki kraj” Jana Pietrzaka i
„Wolność” Marka Grechuty w wykonaniu
Darii Masłowskiej, „Biały krzyż” w wykonaniu
Piotra Dmitruka, wiersze: „Moja piosnka”
Cypriana Kamila Norwida w interpretacji Marii
Puchalskiej i „Byłeś jak wielkie, stare
drzewo…” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
wykonaniu nawiązującym do sytuacji na
Ukrainie (interpretacja prowadzących),
obejrzeli animację o rozbiorach państwa
polskiego.
Inscenizację z kartkami z kalendarza, wiersz
„Katechizm młodego dziecka” Władysława
Bełzy i piosenkę do słów Rajnolda
Suchodolskiego „Mazurek 3 Maja”
przygotowali uczniowie klasa 
4 a.

Sprawami technicznymi zajęli się uczniowie: Paweł Markiewicz, Jakub Łapiński
i Paweł Nikitorowicz.
Dyrektor Pani Ewa Maria Chociej, wicedyrektor Pani Małgorzata Szpakowska i
Pan wicedyrektor Wojciech Zimnoch podkreślili wagę uroczystości
i podziękowali nauczycielom: Katarzynie Szczęsnowicz, Alicji Drewickiej,
Kajetanowi Klimaszewskiemu, Jarosławowi Nadachewiczowi i Piotrowi
Cirukowi.
                                                                                                               organizatorzy uroczystości

maj maj

maj

Wolność to królestwo
dobrych słów, mądrych

myśli, pięknych snów, to
wiara w ludzi!!!

wybór: R.

wybór: R. wybór: R.

wybór: R.
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    Tylko 
      nie     
 plecak!!!

  A może 
 sztaluga
     ???

   Opona też pomieści     
         tyle co plecak!

    
     Liczy się pomysł!!!

 
1 kwietnia oprócz prima aprilis 
w SP 50 obchodziliśmy dzień
bez plecaka, w którym do
szkoły nie można było zabrać
książek w plecaku. Trzeba było
je zabrać we wszystkim innym!
Ja zabrałam swoje książki w
transporterze mojego
zwierzaka. Widziałam wiele
fajnych i ciekawych pomysłów.
Oto niektóre z ich.

Pierwszy dzień bez plecaka w naszej szkole
                opracowała Natalia Sakowicz, kl. 5 c oraz uczniowie kl. 5 e

Film prezentujący przebieg akcji można
obejrzeć pod linkiem:

https://youtu.be/99AjanaBRwc

Zamiast plecaka: walizki, transportery dla
zwierząt, kosze na śmieci, koszyki na zakupy,
wózki, pudła od klocków, opony, pudełka
kartonowe, kosze na bieliznę, sterowane
samochody, skrzynki, sztalugi, pokrowce na
gitarę, na rakietę tenisową i wiele innych.

walizka

koszyk

sztaluga

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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Kącik wolontariusza      Fundacja Białystok Działa MY

   tak podsumowała naszą zbiórkę dla Ukrainy:
 
Kolejny nasz Punkt Zbiórki w Szkoła

Podstawowa Nr50 w Białymstoku - SP
50 Białystok spisał się na medal.

Dziękujemy Wam z całego serca za
zaangażowanie.

  Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie 
i Rodzice - jesteście Wielcy!

zbiórka

     
      W ostatnich miesiącach nasze serca 
były szczególnie otwarte na pomoc Ukrainie.

zbiórka

zbiórka

Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

https://www.facebook.com/FundacjaBialystokDzialaMY/?__cft__[0]=AZVMbzWhBwgNoIyWGdzK1cIyIPEz1Lcymytg7Nb3IjUnOxBKBmq2bFTLeBjBXsEPdBEw5dHW0VcAhuYI6ejPiJuySVqgbfXL04HhxnQQwhLehcu1JCC3ofEfviF7iQlvM1SbVbwmU184r0-oXx1-VYTkbMobVKzoOyMtJqx5DoYi6dsC3qgcHhW4lWtPLsKJ7AzWFdwljp1hMfFc_GIABN1efO_iJyPGrmrk-2kruZ1wAw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-Nr50-w-Bia%C5%82ymstoku-483535568412464/?__cft__[0]=AZVMbzWhBwgNoIyWGdzK1cIyIPEz1Lcymytg7Nb3IjUnOxBKBmq2bFTLeBjBXsEPdBEw5dHW0VcAhuYI6ejPiJuySVqgbfXL04HhxnQQwhLehcu1JCC3ofEfviF7iQlvM1SbVbwmU184r0-oXx1-VYTkbMobVKzoOyMtJqx5DoYi6dsC3qgcHhW4lWtPLsKJ7AzWFdwljp1hMfFc_GIABN1efO_iJyPGrmrk-2kruZ1wAw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sp50bialystok?__cft__[0]=AZVMbzWhBwgNoIyWGdzK1cIyIPEz1Lcymytg7Nb3IjUnOxBKBmq2bFTLeBjBXsEPdBEw5dHW0VcAhuYI6ejPiJuySVqgbfXL04HhxnQQwhLehcu1JCC3ofEfviF7iQlvM1SbVbwmU184r0-oXx1-VYTkbMobVKzoOyMtJqx5DoYi6dsC3qgcHhW4lWtPLsKJ7AzWFdwljp1hMfFc_GIABN1efO_iJyPGrmrk-2kruZ1wAw&__tn__=-]K-y-R
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Mało znane ludowe przysłowia o marcu, kwietniu i maju

                                                                        opracowała: Julia Falkowska, kl. 5 e

  Marcowe przysłowia:

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.

Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik
się śmieje.

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.

Słońce marcowe, owocom niezdrowe.

Marzec zielony - niedobre plony.

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.

Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie. (19.03.)

Kwietniowe przysłowia:

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.

Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.

Chociaż św. Wincenty, jednak szczypie mróz w pięty. (5.04.)

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.

Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na św. Jerzego. (19.04.)

Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.
(23.04.)

 Majowe przysłowia:

Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty.

Deszcz majowy, chleb gotowy.

Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj.

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.

Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.

Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i
zbożu w urodzie.

Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.

Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.

Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.

burza

plony

wybór: R.

wybór: R.
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