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Konkurs „Rady na odpady”
Praca konkursowa Aleksandra
E8 i wyniki konkursu "KANGUR"
Dzień Sportu - fotorelacja
I POLSKA - w góry czy nad morze?
Porady wakacyjne od Amelii i Mariki
Książka polecana przez Marikę
Odlotowa herbata
Szkolne memy

Dziękujemy!

Konkurs literacki -

" RADY NA ODPADY"
RADY NA ODPADY – jakie są? Każdy powinien już wiedzieć, ale czy wie?
Raczej nie, skoro tyle śmieci wokół, skoro tak zanieczyszczone powietrze.
Aby uświadomić tych, którzy jeszcze nie widzą konieczności ochrony
środowiska, a zmobilizować tych, którym się nie chce, w naszej szkole został
przeprowadzony konkurs literacki z okazji
DNIA ZIEMI. Wzięło w nim udział 12 osób.
Można się było pochwalić swym talentem poetyckim albo talentem pisarskim.

ALEKSANDER GAŁKA z klasy 4b okazał się najlepszym szkolnym
poetą. Jury przyznało w tej kategorii także cztery wyróżnienia.
Zdobyli je:
Karolina Żak z klasy 6a,
Maria Kozub, Kinga Rogóż oraz Aleksander Sobalski z klasy 6c
Pisanie wypracowań to nie lada sztuka. Konkurs pokazał, że łatwiej
wymyślić sposoby pozbycia się odpadów niż napisać opowiadanie,
rozprawkę, list czy kartkę z pamiętnika.
W tej kategorii jury nie wyłoniło zwycięzcy, lecz przyznało dwa
wyróżnienia – dla Kingi Chajduły oraz
Marceliny Baran – uczennic klasy 7a.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!

Konkursowa praca
Aleksandra Gałki z 4b

Rady na odpady
W moim lesie, bardzo blisko, ktoś urządził wysypisko.
Jakieś puste bombonierki, kolorowe stare ścierki…
I od lodów stos patyków, wszystkie przecież są z plastiku!
Stare trampki i kalosze, piłka z dziurą, miś…i proszę jest też dętka od roweru i pokaźny stos papierów.
Buteleczek i butelek, już nie zliczę – tak ich wiele!
Posłuchałem dobrej rady, posprzątałem te odpady.
Bo myśl przykra o planecie, co się staje wielkim śmieciem,
Psuć mi humor znów zaczęła. Przystąpiłem więc do dzieła:
Stos papierów i tekturę przeznaczyłem na makulaturę.
I do pojemnika niebieskiego, wyrzuciłem papier kolego.
Na tworzywa i plastiki, są też żółte pojemniki.
A gdy szklane butelki mamy, do zielonego pojemnika je wrzucamy.
Bo przyroda nie da rady, więc segreguj swe odpady!

Co słychać w szkole?

Uczniowie dzielnie egzamin pisali
Przed egzaminem mocno się stresowali
Ale stres pokonali i egzamin napisali...
Teraz szkolę wybierają
Liceum czy technikum a może branżówka?
Jedno pewne jest wybierz miejsce,
które tylko TY chcesz...

Dnia 22 kwietnia 2021 r.
19 uczniów Szkoły Podstawowej w
Przegini przystąpiło stacjonarnie do
Międzynarodowego Konkursu
KANGUR MATEMATYCZNY 2021.
Znamy już efekty zmagań.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
• Kategoria Żaczek –klasa 2
Hajduk Piotr – wyróżnienie
• Kategoria Maluch – klasa 3
Solecki Jan – wyróżnienie
Glanowski Piotr – wyróżnienie
Serdecznie gratuluję
wyróżnionym Uczniom a
wszystkim dziękuję za udział w
konkursie.
Zofia Kondratowicz

SPORT & ZABAWA
czyli
Dzień Sportu w naszej szkole

dziękujemy!

Było gorąco
1000, 1001...

prawie rekord

plaża

super!!

zaraz rzut

zmęczeni

10 pomysłów
na ciekawe spędzenie wakacji
polecają koleżanki

Amelka i Marika

1. Zrobić piknik
2. Spać pod namiotem
3. Urządzić domowe spa
4. Wybrać się na wycieczkę rowerową
5. Zorganizować z koleżankami Maraton
filmowy
6. Biegać w deszczu boso
7. Wyjść ,,na miasto’’
8. Wypić mrożoną kawę
9. Położyć się na trawie, patrzeć na
niebo i gwiazdy
10. Oglądać zachody słońca

Pomysł Bartka
na wakacje
W Gdańsku warto przespacerować się Plażą Jelitkowo i
zobaczyć ujście Potoku Oliwskiego.
Moim zdaniem bardzo ciekawe jest również
Muzeum II Wojny Światowej.

I

Polska

Sopot
Słynne Molo

W Gdyni warto odwiedzić
Akwarium Gdyńskie, gdzie
widziałem różne gatunki
morskich zwierząt i
wielką makietę północnych
akwenów.

Uważam, że okolice Trójmiasta są bardzo przyjazne dla
rowerzystów, wzdłuż wybrzeża jest ścieżka
rowerowa i dużo parków, w których można skorzystać z wielu
różnych placów zabaw.

Może w góry?

Babia Góra 1725 m n.p.m.
Droga na szczyt jest ciężka,
ale szlak czerwony łagodny,
szczyt kamienisty - legenda mówi, że "baba
olbrzym" wysypała te kamienie.
Po zdobyciu szczytu "DIABLAKA"
( bo tak też tą górę nazywają )
odpoczynek w Schronisku PTTK Markowe Szczawiny.
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POLSKA

Pieczątkę można zdobyć

Moja ulubiona książka

poleca Marika

Książkę którą Wam tym razem
polecam - to
"Dziennik cwaniaczka”.
Napisał ją Jeff Kinney.
To seria książek dla młodzieży i dzieci.
Pierwsza z nich została wydana w
2007 roku.

Książki opowiadają o życiu
nastoletniego Grega,
o jego zmaganiach ze szkolną, trudną
rzeczywistością- wszystkie te przeżycia
opisuje w prowadzonym przez siebie
dzienniku. Chłopiec ma dwójkę
rodzeństwa, z którym ciężko mu się
porozumieć.
Wyszło 14 książek z tej serii.
Przeczytajcie
przynajmniej jedną z nich, a na
pewno nie będzie to stracony czas

STAŚ
POLECA

Ogrzane powietrze
unosi się do góry
i zabiera ze sobą
popiół powstały
po spaleniu bibuły

Odlotowa herbata
Jak wystrzelić w powietrze swoją
własna rakietę!

podpalamy
od góry

MUSISZ UWAŻAĆ!

To doświadczenie
uczy cierpliwości
jak się nie uda zrób
jeszcze raz

UWAGA...
3, 2, 1...
START!

Takie zjawisko
obserwujemy
w chińskich
lampionach
nad morzem...

Do społeczności SP PRZEGINIA !!
piszcie do nas:
redakcja@zsprzeginia.pl
Czekamy na Wasze propozycje...
piszesz opowiadania/wiersze, rysujesz,
może śpiewasz !
prześlij do nas my zamieścimy to
w szkolnej gazetce

Czekamy na Was!
po wakacjach
Dziękujemy za Wasze meile
i sugestie co do naszej gazety
czekamy na więcej

NAPISZ DO NAS
PRZEŁAM SIĘ
redaguje kl.IV B z wychowawcą Panią Marią Sygulską

