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Cześć!
Jak ten czas szybko leci! Jeszcze tak
niedawno wielu z nas poznawało nowych
nauczycieli, uczyło się nowych wzorów na
matematyce, zasad ortograficznych na języku
polskim, a już jesteśmy na półmetku nauki
w szkole…
Do naszych okien i drzwi puka wiosna!
Tak wyczekiwana, ciepła wiosna. Chociaż jej
początek jest dopiero 21 marca, to już możemy
zaobserwować, jak przyroda budzi się do życia.
Jednak nie możemy zapomnieć o szkole.
Musimy starać się uzyskać dobre stopnie, by
na koniec roku nie zawieść rodziców,
nauczycieli i przede wszystkim siebie.
Uwaga!!!
Czy zapomnieliście o konkursie?! Niestety, nie
otrzymaliśmy żadnych prac wykonanych na
temat: „Moja najciekawsza przygoda na
feriach”.
Wprowadzamy nową rubrykę!!! Jest to „Kącik
sportowca”!!!

Aktualności szkolne – czyli
co za nami, a co jeszcze
przed…
• 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
czyli Żołnierzy, którzy dążyli do niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
• 3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy.
• 4 marca – Ostatki – ostatni dzień karnawału.
• 5 marca – Środa Popielcowa, zwana też Popielcem
kończy okres karnawału, a rozpoczyna Wielki Post. Jest
to czas przed Męką i Śmiercią Pana Jezusa. W tym dniu
w kościele ksiądz posypuje nam głowy popiołem, mówiąc:

„Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz”

• 8 marca to Dzień Kobiet. Życzymy wszystkim naszym
koleżankom:

Każdego roku o tej samej porze
Każdy Wam życzy co tylko może.
My korzystając z tej sposobności,
Życzymy Wam szczęścia, dużo radości,
To, czego pragniecie, by się spełniło,
A to, co kochacie, by Waszym było!
Bądźcie bardzo mądre,
bądźcie bardzo miłe.
Bądźcie zawsze szczere,
miejcie same zalety.
Niech z Was wyrośnie
ideał kobiety!

• 10 marca – Dzień Mężczyzn, mniej popularny od Dnia
Kobiet, jednak również wypada złożyć życzenia, więc:

Życzymy wszystkim Pracownikom szkoły,
Nauczycielom oraz naszym kolegom dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów.
• 20 marca – Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi
Niepełnosprawnych – „Inny nie znaczy gorszy”.
• 21 marca – początek astronomicznej wiosny!!!
• 21 marca – Międzynarodowy Dzień Poezji.
• 22 marca – Światowy Dzień Wody.

• 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru.
• 30 marca – Zmiana czasu z zimowego na letni. Pamiętajcie!!!
Cofamy zegarki o godzinę do tyłu.

Książka pt. „Charlie i fabryka czekolady” to ciekawa
lektura.
Jej bohaterem jest Charlie Bucket, który pochodzi
z bardzo biednej rodziny. Mieszka on ze swoimi
rodzicami i dziadkami, którzy bardzo często
opowiadają wnukowi o fabryce czekolady pana Wonki,
do której nikt nie może wejść, ponieważ bardzo
dawno temu została zamknięta.
Jednak pewnego dnia nadarza się okazja, by zwiedzić
wytwórnię czekolady. Jej właściciel postanawia
zaprosić do siebie pięcioro dzieci. Warunkiem jest
znalezienie złotego talonu w przepysznej czekoladzie
wyprodukowanej przez pana Wonkę.
Charliemu się poszczęściło i znalazł talon,
co wzbudziło zdziwienie wśród rodziny i ludzi,
którzy z niedowierzaniem przyjmowali fakt,
że tak biedny chłopak zwiedzi fabrykę.
Co Charlie zobaczy w fabryce?
Jakie tajemnice skrywa największa fabryka
czekolady na świecie?
Przeczytajcie sami!!!
Polecam, Grażyna

Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby działanie było prawdziwe.
Poprawne działania przepisz na kartkę, oddaj ją Jakubowi
Kłodowskiemu (klasa 5 a) do 25.03.2014 r. i wygraj nagrody!!!

1.

4.

2.

5.

3.

6.

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
- Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
- Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju.

Dzieci miały narysować portret swojego taty.
Pani podchodzi do Jasia i pyta:
- Czemu twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie miałem łysej kredki.

Tatusiu, jak byłeś mały, to też dostawałeś od swojego
taty lanie?
- No pewnie!
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- Też! Ale dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął...

Dziadek opowiada wnuczkowi:
- A wiesz wnusiu, że kiedyś to w sklepach był tylko ocet?
- Jak to dziadku? W caaaałej Biedronce?!

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić.

Jasiu wraca do domu z przedszkola cały podrapany na
twarzy. Mama przestraszona pyta:
- Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki
i tańczyć dookoła choinki.

Jaś pyta dziadka:
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem?
- Tak.
- A bałeś się?
- Tylko za pierwszym razem.
- A później?
- Później już nie latałem.

Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego,
które miałeś mi dawać.

Jakub Błaszczykowski
Jakub Błaszczykowski urodził
się 14 grudnia 1985 roku
w Truskolasach. Ten wybitny
pomocnik, reprezentant
Polski oraz zawodnik Borussi
Dortmund dwukrotnie został
laureatem Plebiscytu
tygodnika „Piłka nożna”
w kategorii Piłkarz roku
(w 2008 i 2010 r.).
W poprzednim sezonie
Błaszczykowski w Borussi
i w reprezentacji zdobył
22 bramki w 52 meczach,
co daje mu średnią 2,36
bramki na mecz.
Wydarzenia sportowe:
7 marca –Halowe Mistrzostwa Świata w Ergo Arenie
11 marca – 1/8 finału Ligi Mistrzów (rewanże)
12 marca – 1/8 finału Ligi Mistrzów (rewanże)
13 marca - 1/8 finału Ligi Europejskiej
15 marca – Manchester United – Liverpool (liga angielska)
18 marca - 1/8 finału Ligi Mistrzów (rewanże)
19 marca - 1/8 finału Ligi Mistrzów (rewanże)
20 marca - 1/8 finału Ligi Europejskiej (rewanże)
22 marca – Chelsea Londyn – Arsenal Londyn (liga angielska)
23 marca – Real Madryt – FC Barcelona (liga hiszpańska)
29 marca – Legia Warszawa – Lech Poznań (liga polska)

