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owo od redakcji

W tym numerze:

Nareszcie nadesz a wyczekiwana wiosna. Chocia za oknem na
razie typowa marcowa pogoda, raz s ce, innym razem nieg,
to jednak zmiany s widoczne. Wyczuwamy zmian temperatury. Dzie sta si d szy. Pojawi y si pierwsze wiosenne kwiaty. Ludzie te budz si z ,,zimowego snu’’ i zaczynaj by bardziej aktywni. Nasza redakcja ma nadziej , e wszyscy ciesz
si z nowej pory roku. Trzeci numer gazetki szkolnej jest o tematyce wiosennej. yczymy mi ej wiosny i zapraszamy do zajrzenia na ka
stron naszego pisemka :-)
Ania

JAKIE WIOSENNE KWIATY LUBISZ NAJBARDZIEJ?
onkil –jeste zdecydowana tak jak

ty kolor tego kwiatu. Lubisz by w centrum uwagi.
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Przebi nieg –jeste nie mia a, ale d ysz uparcie do celu. Dzi ki pracowito ci osi gasz to,
co chcesz. Jeste takim uczniem, o którym ka dy nauczyciel marzy.
Hiacynt- jeste zawsze szcz liwy i zadowolony. Prawdziwy z Ciebie optymista. Jeste lubiany, jeste dusz towarzystwa, umiesz ka dego pocieszy .
Bratek-zawsze pomagasz innym. Jeste przyjacielski i kole
stwie.

ski. Lubisz by w towarzy-

Konwalie– jeste delikatna oraz czu a. Wiosna to twoja pora roku, poniewa rozkwitasz na
nowo.

Wa ne tematy:

Tulipan– jeste realistk , twardo st pasz po ziemi. Najcz ciej jeste tajemnicza, ale w
sprzyjaj cych warunkach otwierasz si na ludzi.

Szóstoklasi ci napisz
wa ny sprawdzian. Czy
si denerwuj ? Mamy
dla Was rady, które pomog opanowa stres

cik kulinarny
WIELKANOCNA BABKA

SK ADNIKI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

-4 jajka

Margaryn rozpu ci z mlekiem, ostudzi . Ubi jajka z cukrem. M
wymiesza z proszkiem do pieczenia i sol ,
doda do masy jajecznej . Nast pnie to wszystko po czy z
margaryn z mlekiem. Piekarnik nagrza do170 stopni.
Foremk keksow wysmarowa margaryn i obsypa bu
tart . Wla ciasto i piec ok. 45 min do suchego patyczka.
Gotow mo na posypa cukrem pudrem lub pola lukrem.

-1szkl.cukru
-1/2szkl. mleka
-1/2 kostki margaryny
- szczypta soli
- proszek do pieczenia

Smacznego
Julia

wi to poezji w naszej
szkole—konkurs recytatorski
Przygotowujemy si do
wiosny— moda,
pschozabawa i zagadki
na temat wiosny
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Do góry nogami

Rady dla szóstoklasistów
1 kwietnia odb dzie si Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty. Uwaga: To nie aden prima-aprilisowy art! Dla
wielu to najwa niejszy sprawdzian w szkole podstawowej. Poni ej prezentujemy kilka dobrych rad.

1. Przed sprawdzianem nie stresuj si .
2. Czasami mimo dobrego przygotowania czujesz strach. W takiej sytuacji zamknij oczy, we g boki wdech i policz
do pi ciu. Potem zrób wydech i równie policz do pi ciu. Powtórz wiczenie kilka razy. To dzia a!
3. Na sprawdzian zabierz: d ugopis z czarnym wk adem/tuszem, o ówek, gumk , linijk , ekierk , k tomierz i paczk
chusteczek higienicznych.
4. Przed przyst pieniem do rozwi zywania testu skup si . Ten sprawdzian jest pierwszym w nowej podstawie, dlatego wa ne jest, aby s ucha nauczycieli, którzy b
wyja niali du o nowych rzeczy.
5. Zadania rozwi zuj powoli i dok adnie. Nie piesz si .
6. Uwa nie czytaj polecenia do zada .
7. Uwa nie przeno rozwi zania na kart odpowiedzi.
8. Dok adnie zaczerniaj kratki z odpowiedziami.
Redakcja gazetki szkolnej ,,Do góry nogami” yczy powodzenia szóstoklasistom!

Wiosenne Trendy Modowe
Tej wiosny modne b
pastelowe kolory, ale i nie zabraknie modowego szale stwa. Kwiaty—to
jest to. Jak mogli cie zauwa
na sklepowych pó kach modne sukienki, topy i szale s z motywami kwiatów. Je eli rozchodzi si o dodatki, to najch tniej zak adaj z oto i srebro razem. Nie bój si
eksperymentowa z kolorami. cz ze sob wzory. Rozkochaj si w zwiewnych sukienkach koloru
pudrowy ró . Do tej stylizacji dodaj baletki z otego koloru.

ycz powodzenia w starciu z mod —Agata

Badamy nastroje w ród szóstoklasistów
Ciekawe, czy szóstoklasi ci stresuj si przed sprawdzianem, który odb dzie si

1 kwietnia ???

Klasy

Tak

Nie

VIA

5

20

VI B

14

1

Wyniki

19

21

O! Ale ró ni si te nasze szóste klasy… Dla tych, którzy si denerwuj , mamy
rady (u góry strony), a tym, którzy s spokojni– zazdro cimy opanowania.
Wszystkim mówimy: „B dzie dobrze!”, tylko si postarajcie!
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Wydarzenia w naszej szkole
Konkurs recytatorski
5. marca 2015 roku w naszej
szkole królowa o s owo poetyckie, gdy odby si coroczny
konkurs recytatorski, nad którego
organizacj czuwa a p. Bernadeta
Zdunek-Jaranowska. Mogli my
us ysze 17 recytatorów z klas IV
-VI oraz 8 przedstawicieli gimnazjum. Wyst pienia uczniowskie
ocenia o jury w sk adzie: p. Barbara Mrozek, p. Anna Bartnicka
i p. Anna Gaczy ska.

A oto jak przedstawiaj si wyniki konkursu:
Klasy IV
I miejsce – Micha Gronek (IV a)
II miejsce- Natasza Pajor (IV c)
III miejsce – Aleksandra Nowacka (IV a)
Klasy V
I miejsce – Kacper Janowski (V b)
II miejsce – Julia Granica (V b)
III miejsce – Piotr Troczy ski (V b)
Klasy VI
I miejsce – Agata Gronek (VI a)
II miejsce – Julia Zawacka (VI a)
III miejsce – Magdalena Topolewska (VI b) i Daria Pelpli ska (VI b)
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi kowe ufundowane przez
GRATULACJE!
W konkursie recytatorskim „Z ote Usta” reprezentowali nas nast puj cy uczniowie z klas IVVI: Micha Gronek (IV a), Natasza Pajor (IV c),
Kacper Janowski (V b), Agata Gronek (VI a),
Julia Zawacka (VI a) oraz Magdalena Topolewska (VI b).
Na szczeblu gminnym Agata Gronek z klasy
VI a zaj a II miejsce, natomiast na szczeblu
powiatowym otrzyma a wyró nienie.
PIERWSZY DZIE WIOSNY— KONKURS
PROFILAKTYCZNY „ yjemy zdrowo”
I miejsce—klasa V b
II miejsce—klasa VI b
III miejsce—VI a

PAMI TAMY O NASZYM PAPIE U….
2. kwietnia 2015 roku przypada dziesi ta rocznica mierci Jana
Paw a II. Z tej okazji uczniowie naszej szko y przygotowali wzruszaj
akademi , w której mogli my uczestniczy podczas
rekolekcji wielkopostnych—25.marca. Przypomniano najwa niejsze wydarzenia z ycia Karola Wojty y. Mogli my zobaczy
fotografie przedstawiaj ce dzieci stwo, m odo , prac kap sk i papiesk naszego wielkiego rodaka. Us yszeli my utwory
poetyckie nawi zuj ce do pontyfikatu Papie a oraz pie ni religijne, które zach ca y publiczno do piewu. Kto uwa nie wyucha tego refleksyjnego monta u s owno – muzycznego, na
pewno wzbogaci si duchowo… Akademia powstawa a pod
czujnym okiem pa : Bernadety Zdunek-Jaranowskiej i Ma gorzaty Mischke. Pi kn dekoracj wykona a pani Kamila Ka na, a prezentacj multimedialn opracowa pan Krzysztof Olender.

WIOSENNA PSYCHOZABAWA—POZNAJ SIEBIE :-)
1. Co b dziesz robi /a ciep e w wiosenne wieczory?

4.Jakie ciasto jest tradycyjne na Twoim stole wielkanocnym?

a) spacer

a) mazurek

b) uczenie si

b) babka

c) ogl danie telewizora

c) nie wiem

2.Jaki sport b dziesz uprawia wiosn ?

5.Wierzysz w Wielkanocnego zaj ca?

a) rower

a) tak

b) rolki

b) nie

c) aden

c) nigdy nie wierzy em/am

3. Gdzie b dziesz chodzi a/a na spacery?

6. Czy chcia by , aby wi ta Wielkanocy nie by y czasem
wolnym ?

a) jezioro
a) tak
b) las
b) nie
c) miasto
Najwi cej odpowiedzi A
Nic nie musisz w sobie zmieni . Lepiej id do ,,b" i pomó jej/jemu si zmieni .
Najwi cej odpowiedzi B
Wi cej czasu sp dzaj na dworzu. Umów si na spotkanie z przyjació mi, na pewno pomo e :)
Najwi cej odpowiedzi C
Musisz si zmieni pod wzgl dem swojego lenistwa. Powiniene sp dza mniej czasu przy telewizji i komputerze.

*** WIOSENNY QUIZ ***
Tym razem zagadka do rozwi zania to wiosenny quiz. W ka dym pytaniu tylko jedna odpowied jest prawid owa. Aby
otrzyma nagrod , musisz udzieli wszystkich poprawnych odpowiedzi. Powodzenia!
1. Jakie zwierz nie zapada w sen zimowy?
a) borsuk

POPRAWNE ODPOWIEDZI
ZAPISZ I PRZYNIE DO 304

b) nied wied
c) zaj c
2. Jaki ptak powraca do Polski na wiosn ?
a) sroka
b) sowa
c) skowronek
3. Jakie wiosenne kwiaty s pod ochron ?
a) przebi nieg
b) krokus
c) przebi nieg i krokus
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