Kronika szkolna

 W piątek 20 marca 2015r. nie było
zajęć
w
szkole,
ponieważ
świętowaliśmy Pierwszy Dzień
Wiosny. O godzinie ósmej rano
odbył się apel. Potem dostaliśmy
mazaki
oraz
balony
do
dekorowania. Następnie poszliśmy
na spacer wzdłuż rzeki. Po
powrocie graliśmy na boisku
szkolnym w piłkę nożną (z panią
nauczycielką). W tym czasie trwało
zaćmienie słońca. Na samym końcu
był
teatrzyk
kukiełek
pod
tytułem,,Kot w butach". Było
świetnie.
Alicja Kaca
Emila Olszewska
 Konkurs matematyczny „Kangur”
odbył się 19 marca. Przebiegał w
trzech kategoriach: „Żaczek” – 3
uczniów z klasy drugiej, „Maluch”
– 9 uczniów (w tym 4 z klasy III i 5
z klasy IV, „Beniamin” – 5
uczniów (w tym 3 z klasy V i 2 z

klasy VI). Wyniki konkursu
poznamy w maju.
J. Romanowski
 W piątek, Pierwszego Dnia Wiosny
część uczniów naszej szkoły z klas
III, IV, V i VI brała udział w
pieszym rajdzie. Naszą opiekunką
była pani Ewa Bogacka. Szliśmy
10 kilometrów do Krajobrazowego
Parku
Narodowego
imienia
Ryszarda Zaręby. W ramach rajdu
odbył się konkurs wiedzy na temat
wyżej wymienionego parku. Julia
Misztal zdobyła wyróżnienie i w
nagrodę otrzymała czekoladowego
batona. Podczas rajdu panowała
słoneczna pogoda.
Sz. Pozorek

Wywiad

Kacper Czerwiński brał udział
w Mistrzostwach Gminy Kozienice w
pływaniu indywidualnym. Zajął dwa
pierwsze miejsca. Postanowiliśmy
przeprowadzić z nim wywiad i
dowiedzieć się więcej na temat
udziału w zawodach i nie tylko.

Kleks: Jakim stylem pływałeś i
który najbardziej lubisz?
Kacper: Pływałem kraulem i
grzbietem. Najbardziej lubię pływać
kraulem i delfinem.
Kleks: Czy miałeś dużą
konkurencję?
Kacper: Tak, miałem bardzo dużą

konkurencję.
Kleks: Czy przyszło ci na myśl, że
wygrasz dwa złote medale?
Kacper: Tak, chociaż miałem też
lekkie przeczucie, że ktoś lepiej
popłynie ode mnie.
Kleks: Jak się czułeś podczas
ogłaszania wyników?
Kacper: Byłem bardzo
zdenerwowany.
Kleks: Czym się jeszcze
interesujesz?
Kacper: Interesuję się też żużlem.
M. Mulazzani
K. Ośka

CZY WIESZ, ŻE…?
Uszy i nos rosną przez całe życie.
W niektórych częściach Indii język hieny uznawany jest za ogromny
przysmak.
Najsilniejszym mięśniem ludzkim jest język.
Nazwisko Beethoven znaczy ,,pole buraków".
Wenus jest jedyną planetą która obraca się zgodnie ze wskazówkami
zegara.

Układ Słoneczny
N. Ośka

UŚMIECHNIJ SIĘ!

KĄCIK LITERACKI

***
Rozmawiają dwa węże:
- Słuchaj, ja jestem dusicielem czy
jadowitym?
- Nie wiem, a co?
- Bo właśnie się ugryzłem w język…

Dzisiaj w kąciku jeden ze
sławniejszych wiosennych wierszy.
Mamy nadzieję, że wam się
spodoba.
Po
przeczytaniu
proponujemy krótki sprawdzian z
uważnego czytania i umiejętności
analizy
poezji.
Prawidłowe
odpowiedzi zamieszczamy na końcu
tego numeru czasopisma.

Dobrać kolor
W szkole pani kazała
narysować dzieciom swoich
rodziców. Po chwili podchodzi do
małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie
włosy?
- Bo nie było łysej kredki.
***
Pchły wychodzą z kina. Jedna
pyta drugą:
- Wracamy pieszo czy czekamy na
psa?
A. Kaca

Brzózka
kwietniowa
To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze nawet To obłoczek przezroczysty,
Pozłociście zielonawy.
Jeśli jest gdzieś leśne niebo,
On z leśnego nieba spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.
Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwą zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw ocienić - Nie, nie mogę w to uwierzyć.
Julian Tuwim

Pokoloruj nas

c) malutkie, rozwijające się
dopiero liście brzozy
3. Osoba mówiąca w wierszu
zdradza swoją obecność
słowami:
a) On z ciemnego nieba
spłynął
b) Nie, nie mogę w to
uwierzyć
c) To obłoczek przezroczysty
1. Wiersz ma:
a) trzy strofy
b) dwanaście strof
c) cztery zwrotki

4. Najlepiej oddają nastrój
wiersza słowa:
a) zachwyt, radość,
zdziwienie
b) niepewność, gniew,
oburzenie
c) radość, zachwyt, nuda

2. Przenośnia „obłoczek
przezroczysty” oznacza
a) poranną mgłę
b) chmurkę wiosennego
deszczu
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Kolorowy ptak, który „mówi”
Jej ogon odpada co jakiś czas
Najlepszy przyjaciel człowieka
Malutki, milutki, mieszka w klatce
Król wszystkich zwierząt
Mniejszy kuzyn króla zwierząt, uwielbia pić mleko
O. Sendybył
E. Olszewska
1.a; 2. c; 3. b;4.a

