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W BAŚNIOWYM ŚWIECIE
Większość z nas lubi czytać baśnie… i to niezależnie od
wieku. Fakt ten potwierdzają panie bibliotekarki. Baśnie wprowadzają nas w świat fantazji,
uczą, co dobre, a co złe, pokazują
także, że dobro zwycięża. Czytając je uczymy się również sprawnie czytać, bogacimy słownictwo, łączymy zatem piękne
z pożytecznym. Ci z nas, którzy
lubią czytać mieli doskonałą okazje zaprezentować swoje umiejętności , bowiem 24 kwietnia
w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy „W baśniowym

świecie”. Uczestniczyły w nim
drużyny z klas II, III i IV.
Pierwszy etap konkursu
składał się z zestawów pytań
sprawdzających znajomość treści baśni H.Ch. Andersena,
J. W. Grimm i Ch. Perraulta.
Drugi etap to zadania rozwijające myślenie, pamięć, spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.
Uczniowie rozwiązując
zadania oprócz wzbogacania
wiedzy, świetnie się bawili,
z wielkim zaangażowaniem
przystępowali do kolejnych za-

Data wydania 21 maja 2012

dań.
Wyniki rywalizacji były następujące:
I miejsce – klasa III
II miejsce – klasa II
III miejsce – klasa IV.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Ewa Trojnar i Barbara Włodarczyk.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom
konkursu.

ŚWIĘTO SZKOŁY
Patronem naszej szkoły
jest Jan Paweł II. Zgodnie z coroczną tradycją 18 maja, w rocznicę urodzin papieża, obchodzimy Święto Szkoły. W tym dniu
udajemy się do kościoła, potem
uczestniczymy w akademii ku
czci naszego patrona. Tak też było w tym roku… dostojnie i uroczyście. Część artystyczną przygotowali uczniowie z III klasy
oraz najlepsi recytatorzy z klas
starszych. Poza recytacjami, ładnie wykonanymi piosenkami, na
szczególną uwagę zasługuje polonez, precyzyjnie zatańczony
przez uczniów. Jak co roku

Chcielibyśmy zaproponować Wam lekturę kącika
przeznaczonego nie tylko dla
językoznawców czy dla zainteresowanych językiem ojczystym, ale dla wszystkich, którzy
chcą poprawnie wyrażać swoje
myśli. Dlatego proponuję
wspólną zabawę, polegającą na
rozwiązaniu prostego testu.
Spróbujcie zmierzyć się z zadaniami.

1. Zastąp powtarzające się wyrazy synonimami.
Ania z Zielonego Wzgórza ma
postać fascynującą. Fascynuje
nas swoim sposobem bycia. Potrafi fascynować niezwykłymi
pomysłami i wielką wrażliwością. Fascynuje też urodą i
wdziękiem.

w tym dniu odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola
Wojtyły i wierszy o Janie Pawle II.

2. Przekształć wypowiedź w stylu
potocznym na wypowiedź bardziej literacką..
Ten facet dużo gada i jest gburowaty.
Jeżeli masz kłopot z poprawą tych zdań, skorzystaj ze
słownika wyrazów bliskoznacznych.

Pij mleko, będziesz wielki

Jak podaje European Milk Board (EMB), kiedy z końcem marca br.
we Włoszech wygasły kontrakty na mleko, rynek załamał się, a cena
mleka spadła poniżej 30 eurocentów. Stanowi to duży problem dla
producentów mleka, którym nie opłaca się hodowla krów. Wszyscy
wiedzą, jak ważnym pokarmem dla dzieci jest mleko, które jest
źródłem białka, wapnia i witaminy D., dostarczanych dla rozwijającego się organizmu .
Czy dzieci mają powód do zmartwień? Czy w polskich sklepach
kupią mleko? Mamy nadzieję, że polski rząd wcześniej zatroszczy
się o hodowców krów i nie dopuści do zniknięcia mleka z półek sklepowych. Byłby to dramat dla dzieci.

Pisali dla Państwa Dawid Grodzki i Kuba Kamiński

Szkolny humor

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

Czym różni się uczeń dobry od złego?
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Lekcja polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy dużych liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze
szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok
, zostaję w tej samej klasie.
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