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Nowy rok szkolny
rozpoczęliśmy tradycyjnym
wyjazdem na biwak
integracyjny do Sobieszewa.
Było bardzo aktywnie!
Legozajęcia, leśne
podchody, dyskoteka no i
wakacyjne opowieści!

Biwak
integracyjny

Witajcie Kochane 
Niedźwiadki 

i Niedźwiedzie!

Witam Was wszystkich
bardzo serdecznie!
Mam nadzieję, że po
wakacjach jesteście
wypoczęci, pełni energii i
sił, i że ten zapas
wystarczy Wam na cały
rok.  

Życzę Wam kochani, aby
ten rozpoczynający się,
nowy rok szkolny, był dla
Was naprawdę udany.
Niech będzie on wspaniałą
przygodą z mnóstwem
udanych imprez i
sukcesów w nauce a

trudności niech będzie jak
najmniej.

Joanna Nowacka 
                dyrektor

LEGOzajęcia

Podchody

PASOWANIE 
NA UCZNIA

Pyszny tortKażdy z nas wyrośnie na WIELKIEGO człowieka

"...Ślubujemy uczyć się
pilnie, na miarę naszych
możliwości. Ślubujemy
również szanować kolegów i
koleżanki..."

We wtorek 01.10.2013 pierwszoklasiści z naszej
szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez
panią dyrektor na uczniów. 

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

M.A.

M.A.

M.A.M.A.
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Małe ręce - wielkie dzieła

Malowanie na szkle

Lustereczko powiedz przecie...

21 września 2013r. w
naszej szkole odbył
się coroczny festyn
na pożegnanie lata.
Impreza miała
miejsce na boisku
szkolnym i trwała od
11.00 do 14.00.
W trakcie festynu
szkoła zapewniła
wiele atrakcji.

Można było coś
dobrego zjeść oraz
wziąć udział w
warsztatach
rękodzieła. Główne
hasło dnia brzmiało:
,,Małe ręce – wielkie
dzieła".
Przygotowano około
14 stanowisk. Na
każdym z nich

można było zająć się
inną techniką
rękodzieła.
Dla dziewcząt
przewidziano stoiska
z wyrobem
kolczyków,
bransoletek,
decoupage`u,
papierowej wikliny,
malowania na szkle
oraz filcowanie.

Chłopcy chętnie
wybierali malowanie
figurek, koszulek,
skręcanie balonów,
składanie
drewnianych figur
oraz walki z piratem.
W międzyczasie
wszyscy korzystali z
usług kawiarni i grilla.
Nie zabrakło też 
zadań

fizycznych. Odbył
się również pokaz
gimnastyczny i
każdy mógł z
pomocą instruktora
zrobić salto
w tył. Podczas całej
imprezy można było
spróbować
szczęścia w loterii.
Pogoda dopisała

uczestnikom zabaw.
Wszyscy byli
zadowoleni i nie
mogli oderwać się od
swoich zajęć. Po
godzinie 14.00
wszyscy rozeszli się
do domów. 

K.W.

Szalik robili... i duzi... Nasz szaliki mali

Pani dyrektor

SZKOLNY FESTYN 
NA POŻEGNANIE LATA

Kolczyki Papierowa wiklina

DecoupageGimnastyczne akrobacje
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W TYM SZCZEGÓLNYM DNIU POWSTAŁY RÓWNIEŻ BARDZO CIEKAWE
PLAKATY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Gotowi do akcji

worki.. śmieci.Pełne..

Plakaty klas starszych... o ekologii

W piątek 20 września
wszyscy uczniowie
zamienili się w
agentów zbierających
wszelkie "zgubiska",
jakie tylko zdołali
znaleźć wokół naszej
szkoły. Wyposażeni w
worki na śmieci ruszyli
do akcji i w mig te
"czarne

bazy" wypełniły się
śmieciami. 
Po akcji sprzątania
agenci wykazywali się
wiedzą, rozwiązując
test o ochronie
środowiska. A że
wiedzę mają niemałą,
toteż każda klasa
otrzymała dyplom i
tytuł

"Ekologiczne ludziki".
To był naprawdę
udany dzień ekologii.  

G.M.

SZKOLNA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZAKACH
ZEBROIDY

Internet

Zebroid to
krzyżówka między
zebrą a innym
koniowatym (np.
koniem, osłem).
Zebroidy najczęściej
dziedziczą psychikę
po rodzicach innych
niż zebra, a po
zebrze paskowanie,
które jest mniej

wyraźne i zajmuje
mniejszą
powierzchnię ciała
niż u zebry.
Zazwyczaj paski na
sierści zebroida
znajdują się na
kończynach i
okolicach karku.
Występują różne
rodzaje zebroidów

i mają różne nazwy
w zależności od
tego, z jakich
krzyżówek
pochodzą. W hodowli
tych hybryd
najczęściej krzyżuje
się zebrę z koniem
domowym. Zebroidy
pochodzące od
osłów są rzadko

spotykane
(zeedonki).
Jak większość
hybryd, zebroidy, ze
względu na tzw.
wybujałość
mieszańców
(heterozja), są
cenione za
odporność

na choroby i
pasożyty oraz swoją
wytrzymałość. Zebry
 bardzo trudno
oswoić, Krzyżowanie
ich z końmi lub
innymi koniowatymi,
umożliwia
wykorzystanie
potrzebnych

cech tych zwierząt w
trudnym klimacie i
bardzo
prymitywnych
warunkach. W
odróżnieniu od zebry,
zebroida można
oswoić i ujeżdżać
bądź użytkować
jucznie. 

N.F.

Źródło

Opowiem Wam o
pewnym pączku, który
ma na imię Donat
Pulchniutki. 
Pan Donat Pulchniutki
to pączek z dziurką.
Jest cały oblany
różowym lukrem i
posypany kolorową
posypką w kształcie
małych dinozaurów.
Pulchniutki mieszka w
małym miasteczku o
nazwie Orzeszkowo,
przy ulicy
Czekoladowej. Tuż 
koło jego domu stoi
sklep, którego

właścicielem jest
właśnie sam Pan
Donat. Sklep nazywa
się ,,Pod spadającym
lukrem’’. Pan
Pulchniutki sam
prowadzi swój sklep, a
odziedziczył go po
swoim dziadku
Karmelku. W tym
sklepie sprzedaje
najróżniejsze
słodycze, na przykład:
cukierki, torciki,
ciasteczka, babeczki,
żelki, czekoladki itp.
smakołyki. Praca ta
sprawia

mu olbrzymią
przyjemność, a jego
sklep zawsze pełen
jest klientów.

M.F.

"PAN DONAT PULCHNIUTKI"
ODCINEK I

Pobaw się razem z nami:

1. Opisz Pana Donata Pulchniutkiego.

2. Wymień słodycze, które sprzedaje Pan Donat Pulchniutki w swoim sklepie
,,Pod spadającym lukrem’’. Gdy będziesz udzielał odpowiedzi zakryj proszę
opis znajdujący się powyżej.

3. Napisz, jak Pan Donat Pulchniutki stał się właścicielem sklepu ,,Pod
spadającym lukrem”.

4.  Spróbuj narysować Pana Donata Pulchniutkiego na podstawie opisu,
który napisałeś. A w przyszłym odcinku dowiesz się, jak naprawdę wyglądał!

Chętnych zapraszamy, by swoimi pracami podzielili się z redakcją –
czekamy w każdy wtorek w godz.15.00 – 15.45.

Źródło Internet


