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Trochę wspomnień z imprezy organizowanej przez
naszą szkołę.

      22 lutego w kinie Piast odbył się III Festiwal
Muzyki Harcerskiej i Turystycznej. W festiwalu
zaprezentowały się drużyny Harcerskie
Nieprzetartego Szlaku z Kalisza, Jarocina, Pleszewa i
Ostrowa Wlkp. oraz szkoły podstawowe i przedszkola
powiatu ostrzeszowskiego. Wszyscy artyści zasłużyli
na wyróżnienia, niestety jury musiało wybrać
najlepszą trójkę.

O to laureaci:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Szklarce
Przygodzickiej
II miejsce: Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
Wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Ostrzeszowie.

Weronika i Mikołaj - "Hej Sokoły"

Adam

Kordian - "Szczęśliwa"

B.G.

B.G.

B.G.
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      8 Marca Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

W tym dniu wszystkie kobiety, dziewczyny i
dziewczynki chętnie przyjmują prezenty oraz
życzenia. Najbardziej popularnymi upominkami są
kwiaty oraz czekoladki. Czy wiecie, że w 2023 roku
Dzień Kobiet obchodzimy już po raz 112?
Teraz kilka informacji o tym jak obchodzi się Dzień
Kobiet na świecie.
Polska
W Polsce kobiety najczęściej obdarowywane są
kwiatami goździkami lub tulipanami.
Włochy
Włoszki otrzymują w Dniu Kobiet od swoich
mężczyzn najczęściej mimozę.
Niemcy
W tym kraju Święto Dnia Kobiet kojarzy się z
czerwonymi goździkami.
Litwa 
Na Litwie panie dyskutują o swoich prawach.

Z tej okazji wszystkim paniom życzymy
wszystkiego najlepszego, spełnienia 
marzeń zarówno tych malutkich jak i
troszkę większych. Pamiętajmy, że

świat bez kobiet nie miał by sensu..:)

Szkolna ankieta pt. Za co lubisz Dzień Kobiet?

za gesty życzliwości, za radość, za piękne kwiaty,
za prezenty, za życzenia, za czekoladki, za relaks,
za szacunek, za tulipany, za to że mężczyźni nas
widzą, za to, że mężczyźni o nas pamiętają, za to
że jest :)
Kilka pań stwierdziło, że nie lubi tego święta,
ponieważ mężczyźni powinni codziennie doceniać
kobiety :)

internet
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Wiosna tuż tuż..

Po długiej zimie wszyscy z utęsknieniem czekamy
na wiosnę. Chcemy cieszyć się słońcem i ciepłem

oraz kwitnącą przyrodą. 21 marca to pierwszy
dzień wiosny. W tym dniu w wielu szkołach

uczniowie żegnają zimę i witają wiosnę. Jednym z
najbardziej popularnych zwyczajów witania tej pory
roku jest topienie marzanny bądź przebieranie się

za Panią Wiosnę.

Z miesiącami wiosennymi kojarzą nam się również
pewne przysłowia. Jesteśmy ciekawe czy je znacie
?

„W marcu jak w garncu” – oznacza, że pogoda
marcowa jest tu porównywana do wymieszanych
składników podczas gotowania zupy, a nie do
temperatury w naczyniu.

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy
trochę lata” – oznacza, że pogoda w kwietniu jest
zmienna, raz jest ciepło a raz zimno.
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    21

    III

  2023

Dzień kolorowej skarpetki - Światowy Dzień Zespołu Downa 

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny,
ale również dzień kolorowej skarpetki, czyli
światowy dzień Zespołu Downa. Dlaczego

tego dnia zakładamy skarpetki nie do pary ?
To symbol zespołu downa, symbol

niedopasowanych chromosomów. Tego dnia
w naszej szkole będą czekać na Was
niespodzianki. Na razie nic więcej nie

możemy zdradzić, ale szykuje się naprawdę
świetna zabawa!

PS Nie zapomnijcie o kolorowych
skarpetkach :)

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również dzień
kolorowej skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa. Dlaczego
tego dnia zakładamy skarpetki nie do pary ? To symbol Zespołu
Downa, symbol niedopasowanych chromosomów. Tego dnia w naszej
szkole będą czekać na Was niespodzianki. Na razie nic więcej nie
możemy zdradzić, ale szykuje się naprawdę świetna zabawa!
PS nie zapomnijcie o kolorowych skarpetkach! :)

  

Zapraszamy do rozwiązania
prostych zadań.

                            Powodzenia! :)
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