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18 MARCA
DZIEŃ
OTWARTYCH
DRZWI
zapraszamy!

Mamy finalistów w OGÓLNOPOLSKICH
KONKURSACH Z JKĘZYKA POLSKIEGO !
WSPOMNIENIA Z DNIA KOBIET

Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.
Kobiety mogą uczynić milionerem tylko tego mężczyznę, który jest
miliarderem.
Kobieta zmienną jest.
Kobieta jest najpiękniejszą i najdroższą ozdobą mężczyzny.
Prędzej wypijesz wody całego morza, aniżeli poznasz charakter
kobiety.
Żadne wielkie przedsięwzięcie nie może się udać bez kobiety.
Kobieta jest kwiatem, który tylko w cieniu mężczyzny może rosnąć
i pachnieć.
Kobieta jest przyszłością mężczyzny.
Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią.
Kobieta jest słodyczą gorzkiego życia mężczyzny.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazda na niebie- ty ją widzisz, ona –
ciebie nie.

Dnia 8. marca w szkole
odbyła się akademia
z okazji Dnia Kobiet.
Były życzenia, piosenki,
skecze i wiersze. Dla Pań
kwiaty i słodki
poczęstunek.

W marcu szkoła
organizuje
Dzień Otwarty,
który jest okazją
do promocji szkoły.

Na sobotę 18 marca br. „TRÓJKA” zaprosiła Rodziców
i Dzieci, które od września podejmą naukę w szkole,
przygotowując dla nich ciekawe spotkanie.
Goście będą mieli okazję zapoznać się z ofertą
edukacyjną i bazą szkoły.
Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje
i niespodzianki.
Sądzimy, że ta forma otwartości
pomoże Rodzicom w wyborze szkoły dla Ich dziecka.

21 marca - początek
kalendarzowej wiosny
Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest
w dniu równonocy wiosennej, który
najczęściej przypada w dniu 21 marca.
Kiedy bocian przyleci…
Według wierzeń ludowych przylatujące
bociany zbierają na swe skrzydła resztki śniegu
i sprowadzają wiosnę. Od wieków gospodarze
prześcigali się w zachęcaniu tych ptaków do
zakładania gniazd w ich zagrodach, bo bociany
- oprócz swych wiosennych zasług zapewniają
również szczęście i spokój.

„Krążą nad domem boćki znajome,
goście zza siedmiu mórz
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż”…
Topienie Marzanny

Marzanna to
nazwa kukły przedstawiającej
boginię, którą
w rytualny sposób palono
bądź topiono, aby przywołać
wiosnę. Nic więc dziwnego, że czekał ją smutny koniec- utopienie
w pobliskiej rzece.
Żegnaj zimo !

MAMY FINALISTĘ
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
POLONISTYCZNYM KLAS I-III
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”
TYMON MACIOCHA UCZEŃ KLASY II d
21 MARCA JEDZIE DO LUBLINA NA FINAŁ KONKURSU.
ZADANIEM FINALISTY BĘDZIE NAPISANIE TWÓRCZEGO
OPOWIADANIA DO HISTORYJKI OBRAZKOWEJ.

TYTUŁ FINALISTY W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE POLONISTYCZNYM
KLAS IV-VI
„Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ”
UZYSKAŁY NASTĘPUJĄCE UCZENNICE:
MARLENA SPRYSAK Kl. VI c
AMELIA RYBAK KL. VI c
MICHALINA RYBAK KL. IV a
DZIEWCZĘTA TAKŻE JADĄ DO LUBLINA NA
FINAŁ KONKURSU. TAM ZMIERZĄ SIĘ Z BARDZO TRUDNYM
DYKTANDEM I INNYMI FINALISTAMI Z POLSKI.
W składzie jury zasiądą nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, osoby ze
świata kultury i nauki.
Laureaci 1., 2. i 3. miejsca otrzymają jedną z nagród: smartwatch, tablet, lub
e-czytnik
Laureaci miejsc od 4. do 10. otrzymają książkę „Z poprawną polszczyzną na co
dzień. Tak napisali najlepsi”. W książce znajdą się prace wszystkich laureatek
i laureatów.

Wszyscy finaliści otrzymają nagrody książkowe.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY WYGRANEJ!

8. marca odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Kobiet. Podobały
mi się występy chłopców, a najbardziej piosenka pt. „Oczy zielone” oraz to, że
nasi koledzy byli przebrani za dziewczyny. Mieli na sobie kolorowe sukienki,
peruki i szpilki na nogach. Na zakończenie złożyli wszystkim dziewczynkom
i paniom życzenia z okazji ich święta. Cieszę się, że jestem dziewczynką i mam
takie święto.
Paulinka Blicharz kl. II c
W szkole był śmieszna akademia. Oglądałam ją z zainteresowaniem, bo to
przecież moje święto, moich koleżanek i wszystkich pań. Fajne były wiersze,
piosenki, tańce przygotowane przez chłopców ze starszych klas. Miło było
świętować.
Ola Wiatrowska kl. II a

Wczoraj do szkoły przyjechała siostra misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej z Kamerunu z miasta AYOS. Siostra Misjonarka miała na
imię Danuta. Opowiedziała, że dzieci z Kamerunu jedzą tylko 1 posiłek
dziennie, bo rodzice są ubodzy i nie mają pieniędzy. Po szkole dzieci przynoszą
wodę w dzbanku niosąc go na głowie. W Kamerunie olej i margarynę sprzedaje
się na łyżki. Ludzie mieszkają w małych domkach ulepionych z gliny. Ziemia
ma kolor czerwony. Są tam węże, skorpiony, pająki, które są wielkości dłoni.
Z zainteresowaniem słuchałam opowiadania misjonarki.
Nadia Szozda kl. II a
Byłam na spotkaniu z siostrą Danutą. Bardzo podobało mi się to spotkanie.
Pokazywała nam slajdy z życia dzieci z Kamerunu. Ludzie żyją tam bardzo
biednie, mają małe domki, nie ma tam prądu ani wody. Ziemię uprawiają tam
motyką. Chociaż jest biednie to dzieci są wesołe i uśmiechnięte.
Maja Ćwikła kl. II c

W czwartek w mojej szkole najlepsi matematycy będą rozwiązywali zadania
z konkurs matematyczny Kangurek. Je jestem z klasy drugiej i mój konkurs
nazywa się Żaczek. Z moimi kolegami: Miłoszem, Erykiem i Oskarem
przygotowujemy się do tego konkursu. Wraz z panią, która nas uczy,
rozwiązujemy bardzo wiele trudnych zadań i testów matematycznych.
W testach tych są zadania łatwe, trudne i bardzo trudne. Dużo jest zadań
podchwytliwych i wtedy czasami popełniamy błędy. Trzeba bardzo dokładnie
czytać ze zrozumieniem wszystkie pytania i zadania. Lubię matematykę i jest
dla mnie łatwa, ale też popełniam błędy. Nie wiem jak będzie na konkursie, ale
za rok też będę startował.
Tymon Rozwadowski kl. II d

Niedawno były w świetlicy szkolnej ciekawe zajęcia związane z Dniem Kobiet.
Na wielkim kartonie z wielkim sercem chłopcy pisali życzenia dla kobiet, pań,
mam, dziewczynek i swoich koleżanek. Potem to serce pani ze świetlicy miała
zawiesić, żeby można było czytać te życzenia. To były niecodzienne zajęcia
i podobały mi się. W świetlicy panie zawsze wymyślają dla dzieci ciekawe
zajęcia, tam się nie nudzimy. Te były inne, bo było święto kobiet.
Rozalka Markowicz kl. II d

Od niedawna wiem, że zostałem finalistą Ogólnopolskiego Konkursu
Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Gdy mi o tym pani
powiedziała i pogratulowała mi sukcesu bardzo się ucieszyłem. Cieszyli się też
inni z mojej klasy. Do tego konkursu pani przygotowywała aż 9. uczniów
z mojej klasy. Drugi etap konkursu był trudny i tylko ja uzyskałem potrzebne
punkty, aby jechać na finał. Zdobyłem tytuł finalisty i bardzo się cieszę,
a w nagrodę pojadę na III etap do Lublina. Tam będę musiał napisać ciekawe
opowiadanie do historyjki obrazkowej. Do III etapu przygotowuję się
codziennie. Mam niewiele czasu, bo zostało mi ponad dwa tygodnie. Ciągle coś
z panią wymyślamy, piszemy i mam nadzieję, że będzie dobrze.
Tymon Maciocha kl. II d

NIETYPOWE ŚWIĘTA MARCOWE
CZY JE ZNASZ?
Tym, którzy uważali, że jedyne marcowe święto to Dzień Kobiet
przypominamy, że jest więcej dni do świętowania
1 marca – Dzień Puszystych, Dzień Piegów
5 marca – Dzień Teściowej
6 marca – Dzień Czystego Stołu
8 marca - Dzień Kobiet
10 marca – Dzień Mężczyzny
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy
18 marca – Europejski Dzień Mózgu
19 marca – Dzień Wędkarza
20 marca – Dzień Bez Mięsa
21 marca – Dzień Wagarowicza
22 marca – Światowy Dzień Wody
25 marca – Dzień Czytania Tolkiena
29 marca – Dzień Metalowca
31 marca – Dzień Budyniu

Dzień Wagarowicza
Gdzie i jak go spędzić? Oczywiście w szkole
i na wesoło! 21 marca uczniowie nie
opuszczają murów szkoły.
Nie oznacza to jednak, że tego dnia uczniowie
siedzą w ławkach na normalnych lekcjach. Często
klasy mają łączone zajęcia, a na nich np. wspólnie robią
doświadczenia, odgrywają scenki, odważniejsi uczniowie prowadzą
lekcje i odpytują swojego nauczyciela. W wielu szkołach w Dzień
Wagarowicza odbywają się tematyczne imprezy, uczniowie
przebierają się, każda klasa ma swój kolor, albo motyw przewodni.
Poproście nauczycieli, aby tego dnia nie było kartkówek, aby nie
odpytywali i nie wzywali do tablicy na ocenę.

- Skąd wracasz?
- Z salonu piękności.
- I co? Był zamknięty?
- Ładnie mi w tym kapeluszu? - pyta przyjaciółka drugiej.
- Bardzo ładnie! Prawie nie widać twarzy.
- Ale się postarzałaś! - wykrzykuje jedna kobieta do drugiej po pięciu latach
niewidzenia się.
- A ja cię poznałam tylko po twojej dawnej sukience! - odwzajemnia się
komplementem druga.

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić
w takich samych kostiumach.

- W tym roku wyprawię urodziny po angielsku. Zapalę tyle świec, ile
mam lat.
- Ale kto wytrzyma taki blask?
16-letnia córka Kowalskich na swoje 16. urodziny dostała prezent od cioci
z Ameryki. Otworzyła go i jej oczom ukazała się walizeczka z zestawem do
makijażu. Ojciec popatrzył i powiedział:
- O jak miło... narzędzia wędkarskie!!
Na to córka razem z matką oburzone:
- No, co ty Heniek, przecież to zestaw do makijażu ! Zobacz:
tusze do rzęs, cień do powiek, lakier do paznokci... itp...
Na to ojciec: - No przecież mówię, że zestaw wędkarski.
Spójrzcie - same przynęty.
- Dlaczego kobieta ma mniejsze stopy od mężczyzn?
- Żeby stała bliżej zlewu.
Niesamowite! Wieszasz coś w swojej szafie, a po jakimś
czasie okazuje się, że jest to o dwa numery mniejsze!
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