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Matematyczne zagadki Bartka
Wiosenne dyktando cz.II Szymona
Lapbook Olka i Kuby
Mój piesek Luna opowiada Emilka
Szkoła przetrwania Staszka
O swojej pasji opowiada Oskar i Igor
Krzyżówka od Madzi i przysłowia od Nikoli
Szkolny humor Krzysztofa i Mariki

Tradycje wielkanocne
Każda rodzina ma swoje tradycje związane ze
Świętami Wielkanocnymi. Niektórzy urządzają
poszukiwania czekoladowych jajek na podwórku,
a inni malują jajka farbami.
W Wielką Sobotę, ja i cała moja rodzina wstajemy wcześnie, by o
U mniesiódmej
wygląda
to tak:
godzinie
rano pójść
na święcenie pokarmów. W koszyczkach
najczęściej znajduję się jedzenie, które będziemy spożywać podczas
świątecznych dni, lecz są i takie przypadki, gdy w koszyczku
znajdują się np. słodycze ( czekoladowe króliki, jajka itd.). Po
święceniu wracamy do domu; przygotowujemy się do śniadania
wielkanocnego i zdobimy wnętrze domu.
W Niedzielę Wielkanocną rano wszyscy idziemy do kościoła na
Rezurekcję. Po skończonej mszy wracamy do domu i razem przy
jednym stole jemy śniadanie. Następnie, razem z moim kuzynem,
bratem i kuzynką idziemy szukać czekoladowych jajek. W lany
poniedziałek, już od samego rana zaczyna się bitwa na balony z
wodą.
Lubię ten świąteczny czas i nie mogę doczekać się,
gdy skończy się ta pandemia.

A.

Wesołych Świąt
od całej redakcji

Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w
przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi
szczęście do Waszego rodzinnego życia.

praca Madzi

Wiadomość od pewnego ucznia...
Kiedyś byłem bardzo uzależniony od gier komputerowych.
Zamiast rozmawiać z kolegami o czymś normalnym,
rozmawialiśmy o tym, co jeszcze kupić z nowych gier.
Zrobił się ze mnie bardzo niemiły i wulgarny chłopak.
Gdy miałem jakieś pieniądze, od razu wydawałem je na gry.
W ogóle nie pomagałem rodzicom.

Trwało to ponad rok.
Wtedy coś mnie natchnęło! Zdałem sobie sprawę, czym się
stałem.
Z czasem zacząłem się zmieniać. Jednak gdyby nie rodzice, brat
i koledzy, nie wiem, czy bym z tego wyszedł.
Dzisiaj wspominam to źle.
Teraz jednak czuję, że stałem się dobrym człowiekiem. Inni
również tak myślą, Pan Bóg chyba też.
***

Pamiętaj!
chcemy pomóc

Światowy Dzień Książki
23 kwietnia 2021r.

poleca Bartek
Dla miłośników kryminałów polecam
serie pt.
"Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai"
autorstwa: Martina Widmark i Heleny
Willis. Fajne, wciągające zagadki i
niespodziewane zakończenia.

Kochasz komiksy?
To dobrze trafiłeś!
"Pułapka czasu"- wciągający
komiks, o tematyce kosmosu.
Na pewno Ci się spodoba !

"Doktor Proktor"- śmieszna
i ciekawa seria o dwójce
przyjaciół i szalonym
naukowcu. Humor i
nieprawdopodobnie
przygody gwarantowane!

Moja ulubiona książka
Aktualnie, moja ulubioną książką jest ,,Harry Potter”. To seria
siedmiu powieści autorstwa J.K. Rowling, wydawanych od 1997 do
2007 roku. Najważniejszym wątkiem powieści jest walka
czarodziejów, w szczególności Harry’ego z czarnoksiężnikiem
Lordem Voldemortem, dążącym do zyskania nieśmiertelności i
przejęcia władzy w świecie magii. Głównym bohaterem jest
oczywiście Harry Potter. Jego przyjaciółmi są Hermiona Granger i
Ron Weasley.
Harry urodził się 31 lipca 1980 roku. Jest dość niski i chudy jak na
swój wiek. Ma kruczoczarne, zawsze rozczochrane włosy po ojcu Jamesie Potter i jasnozielone oczy po swojej matce – Lily Potter. Ma
również małe usta i zgrabny nos. Nosi okulary w kształcie koła
zakupione przez wujostwo. Harry ma na czole charakterystyczny
znak w kształcie błyskawicy, którą stworzył Lord Voldemort. Gdy
Harry miał piętnaście miesięcy, Voldemort użył morderczego
zaklęcia przeciwko niemu. Był jedyną osobą, która przeżyła atak
zaklęcia ,,Avada Kedavra’’. Gdy został sam, musiał zamieszkać z
rodziną Dursley’ów.
Zachęcam do przeczytania tych książek.

Marika

Zagadki Bartka
Znajdź zaszyfrowane słowo

piszcie do nas !
redakcja@zsprzeginia.pl
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Czekamy na rozwiązanie
redakcja@zsprzeginia.pl

Oto znany wszystkim Mikołajek

W lapbooku Aleksandra jest wszystko co potrzebne :

trochę geografii

o rodzinie

oczywiście o kolegach

i koperta z przygodami

Kuba w swoim
lapbooku też o
wszystkim pamiętał

miejsce akcji...
opis rodziny

koledzy
ciekawe przygody

Oczywiście są też koleżanki

Mój piesek LUNA ( z łac. Księżyc )
Opowiada Emilka

Moim psim przyjacielem jest mój piesek
Luna. Luncia ma zaledwie 8 miesięcy i jest
białym maltańczykiem. Bardzo lubi się
bawić i biegać, dlatego często wychodzę z
nią na długie spacery.
Maltańczyki zamiast zwykłej sierści
posiadają długie włosy, które trzeba
codziennie czesać.

Zawsze jak wchodzę do domu wita się
ze mną radośnie, merdając ogonkiem i
skacząc, ale również bardzo się cieszy
gdy pokażę jej smycz, bo wie że idziemy
na spacer. W domu bardzo lubi bawić
się piłką i gryzakami, ale zdarza się, że
czasami gryzie nasze buty.

Śpi na legowisku w moim pokoju,
gdzie przetrzymuje swoje
wszystkie zabawki.
Ostatnio Luna była chora, więc
pojechaliśmy z nią do weterynarza.
Dostała odpowiednie leki, po
których szybko wyzdrowiała.
Mój pies jest moim wiernym
towarzyszem, zawsze warto mieć
takiego przyjaciela.

Moje skarby To małe pudełeczko ma dużo potrzebnych
drobiazgów. Krzesiwem można rozpalić
ognisko, kompas wyznaczy Twoje
położenie a kartą przeżycia można nawet
otworzyć Pepsi

Szałas w 4 krokach
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Staszek mój
nowy pled !

szałas gotowy

Uwaga OSTRZEGAM!
Mama może być niezadowolona

Moja pasja

Zachęcam wszystkich do gry w piłkę
nożną - jest z tego dużo frajdy i
dobrej zabawy! Kiedy tak długo
siedzimy przed komputerem, bo
mamy zdalne lekcje, dobrze jest
zażyć trochę ruchu.
Przy okazji miło jest spotkać się z
przyjaciółmi, chociaż teraz
powinniśmy ograniczać kontakty.
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Krzyżówka

Czekamy na rozwiązania!
przesyłajcie prawidłowe hasła
na adres:

redakcja@zsprzeginia.pl
nagrody czekają !

WIOSENNE przysłowia

Czekamy na rozwiązania!
przesyłajcie poprawne przysłowia
na adres:

redakcja@zsprzeginia.pl
nagrody czekają !

od Nikoli

czyli coś na wesoło
okiem Mariki i Krzysztofa

Pani w szkole pyta dzieci, jakie
kwiaty lubią najbardziej. Jaś się
- Mamo, mamo, zrobiłem
zgłasza i mówi:
dzisiaj dobry uczynek – woła
-Róże.
Jaś od progu.
Pani prosi:
-No,
mów.
-Jasiu, napisz to na tablicy.
– Koledzy położyli pinezkę na
Jaś na to:
krześle nauczyciela…
-Ja jednak wolę maki.
Już miał siadać, na szczęście
ja odsunąłem krzesło!

Pozytywnie
Zakręceni

Gdy zima nie odpuszcza można
hodować na oknie rośliny

sałatka

kapusta

rukola

koperek

pomidory

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!!
Dziękujemy za udział w dyktandzie i matematycznych
zagadkach. Nagrody otrzymują:
Wiktoria Kania, Ignacy Baranik i Dominik Sioła.
Nagrody czekają w szkolnej świetlicy.
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