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Byle do przerwy!
Szkoła Podstawowa w Przegini

PAMIĘTAMY !

Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych

O pandemii słów kilka od klasy VI
O swoim pupilu opowiada Amelka
Survival Staśka
Matematyczne zagadki Bartka
Wiosenne Dyktando Szymka
Z techniką w przyszłość, czyli roboty na
wesoło
Popisy kulinarne fotorelacja od klasy V
Kącik kulinarny Mariki
Humor szkolny

1 marca
Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych

"Życie poświęcić warto jest tylko dla
jednej idei, idei wolności!
Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to dlatego,
że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie
wolni, w wolnej Ojczyźnie."
Kpt. Zdzisław Broński
„Uskok”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe
ustanowione
dla
upamiętnienia
żołnierzy
antykomunistycznego
i niepodległościowego
podziemia. Święto zostało ustanowione 3 lutego
2011 roku. Projekt tego święta zainicjował
prezydent Lech Kaczyński, a wprowadził w życie
prezydent Bronisław Komorowski. ”
Dzień ten
służy uzmysłowieniu wszystkim Polakom, że po
części tym żołnierzom, o których pamięć starano
się wymazać przez dziesiątki lat zawdzięczamy dziś
wolną Ojczyznę.
Małgorzata Musielak

oto prace naszych uczniów

Ja kie mamy odczucia opisuje
Wiktoria i Olek
Mija już kolejny miesiąc od kiedy jesteśmy na kwarantannie domowej.
Z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że znowu mamy nie chodzić do szkoły i
pozostać w domach. Od tej przykrej wiadomości minęło już ponad
dziewiętnaście tygodni.
W czasie kwarantanny szczególnie brakuje mi spotkań z moją rodziną oraz
przyjaciółmi. Niestety muszę zapomnieć o wycieczkach rowerowych, wyjściu
do kina, czy na basen. Nie mogę uczestniczyć w moich cotygodniowych
zajęciach rysunku, które uwielbiam. Większość mojego dnia pochłaniają
lekcje i zadania domowe. W wolnym czasie bawię się z moim rodzeństwem na
polu. Bardzo się cieszę ,że mieszkamy na wsi i mamy możliwość wyjść na
podwórko. Wieczorami jeśli jest możliwość gram z rodzicami i siostrą w gry
planszowe, Scrable, Monopoly czy ulubioną- Rummikub.
Martwi mnie jednak obecna sytuacja, ponieważ ciągle słyszę w
wiadomościach o nowych przypadkach zachorowań i niestety z dnia na dzień
ich liczba rośnie. Mam nadzieje, że dzięki niedawno wynalezionej szczepiące
wszystko wróci do normy.
Nigdy nie spodziewałam się,że nasze życie może, aż tak bardzo się zmienić.
Uważam jednak,że wprowadzony zakaz w odpowiednim momencie był bardzo
dobrą decyzją, może dzięki temu uniknęliśmy wielu zachorowań.
Chociaż wcześniej cieszyłam się z każdego wolnego dnia od szkoły, teraz już
bardzo chciałabym tam wrócić. Biorąc pod uwagę sytuację jaka jest na
świecie uważam ,że nie ma sensu robić długoterminowych planów.
Cieszę się z każdej chwili, doceniam kogo i co mam, a przede wszystkim to, że
jesteśmy zdrowi. Mam nadzieję, że okres pandemii szybko minie i wszystko
wróci do normy.

Wiktoria K.

M Ó J

Chomiczek
Moimi ulubionymi
zwierzętami są chomiki.
Sama posiadam jednego
chomika, nazywa się Harry.
Jego rasa to chomik
dżungarski. Harry ma 1 rok,
jest ruchliwy, lubi się bawić i
wymaga codziennej opieki.

Dbam o to, żeby zawsze miał dostęp do
jedzenia i wody do picia, a trociny
zmieniam mu co 2 tygodnie. Ostatnio
był chory, więc poszłam z nim do
weterynarza, który dał mu krople na
grzbiet i płyn do dezynfekcji
klatki.Teraz jest z nim wszystko
dobrze i co jakiś czas się z nim bawię.
Bardzo go lubię i nie wyobrażam sobie,
że mogłoby go nie być ze mną.

Survival Staszka!

Cześć ! dziś pokażę Wam jak robić węzeł Kluczka najprostszy
sposób na zawiazanie np. haka
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Chwyć linę na środku

Prawą rękę z liną przełóż pod spód
lewej strony liny i otrzymasz splot

koniec liny włóż do otrzymanego
otworu

zaciśnij węzeł i gotowe !! :)

Lina jest bardzo potrzebna, wiec poćwicz, w następnym
numerze gazetki pokażę Wam jak robić namiot
dodatkowo
otworzę moje
tajemnicze pudełku
survivalowe.

Zaproponowane liczby
należy wpisać w puste
prostokąty tak, aby po
dodaniu liczb w tej samej
kolumnie lub rzędzie
otrzymać wskazane
wyniki

0
1
8

2
7
1
-14

Jesteś kierowcą autobusu.Na
pierwszym przystanku wsiada 10
osób. Na drugim 5 osób, a
wysiada 6. Na trzecim wsiadają 3
osoby a wysiada 1 .Ile lat ma
kierowca?
Na rozwiązania
czekamy piszcie do
Naszej redakcji
pierwsze trzy osoby
otrzymają
nagrodę !!!
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Szymon przedstawia
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Część II w następnym numerze
czekamy na poprawne odpowiedzi...

Nasze roboty na wesoło, kto wie może
kiedyś i łazik MARSJAŃSKI stworzymy
praca Nikoli.K

praca Izy K.

wykonała Lila K.

Z ostatniej chwili !
Lądowanie na Marsie
Kto z Was oglądał ?
napiszcie do naszej redakcji

Popisy kulinarne naszych
uczniów
wykonała Lila

propozycja Leny

propozycja Alberta

propozycja Nadii

zdrowo i kolorowo czyli coś innego na talerzu
Oto wybrane prace uczniów z zajęć projektowych dotyczących zdrowego jedzenia
Sami przyznajcie - im bardziej kolorowo tym bardziej apetycznie i zdrowo...

Kulinarny Kącik MARIKI

MUFFIN
Składniki:

3 łyżki mąki
1 łyżeczka brązowego cukru
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1/8 łyżeczek soli
szczypta cynamonu
½ łyżki masła
3 łyżki mleka
Ulubione dodatkii
Wybierz swój ulubiony kubek. Wsyp do niego
mąkę, brązowy cukier, proszek do pieczenia,
i cynamon, a potem dokładnie wymieszaj.

sól

Dodaj masło i ugniataj palcami, dopóki nie znikną
wszystkie maślane grudki. Wlej mleko do maślano mącznej masy i mieszaj, aż będzie gładka i wilgotna
(jeśli wydaje się trochę za sucha, nie martw się - po
prostu dolej więcej mleka!)

Dodaj swoje ulubione dodatki i lekko je wciśnij w ciasto. Włóż
swój kubek pyszności do mikrofali i włącz ją na dwie minuty
na najwyższą temperaturę. Kiedy usłyszysz ,,DING!’’ ,muffin
będzie gotowy!

UWAGA !

Nasza redakcja szuka chętnej
osoby, która poprowadzi dział z
HUMOREM - napisz do nas !

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

Czekamy na Was!!

Nagrody
za matematyczne zagadki
i dyktando
do odebrania w szkole
Dziękujemy
Radzie Rodziców
za ufundowanie nagród

Wszystkim dziękujemy za pomoc, a młodym redaktorom życzymy wytrwałości
i dużo pomysłów

