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Byle
do przerwy!

Szkoła Podstawowa
w Przegini

Konstytucja 3 MAJA 1791
Sprzątamy naszą Gminę fotorelacja
Konkurs „Rady na odpady” z okazji Dnia Ziemi
10 sposobów na oszczędzanie wody
Co słychać w naszej szkole
Książka polecana przez Lenę
Matematyczne zagadki Bartka
Survival Staszka
O swoim piesku opowiada Oskar
Kącik kulinarny Mariki
Szkolny humor Krzysztofa

KONSTYTUCJA
Mija 230 rocznica uchwalenia tego
najważniejszego dokumentu
Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej

w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie
była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją

Kto jest autorem tego dzieła?
za prawidłową odpowiedz czyli podanie tytułu
i autora - zdobędziesz nagrodę

Czekamy na WAS przesyłajcie odpowiedzi
na redakcja@zsprzeginia.pl
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BRAWO!

Konkurs literacki -

" RADY NA ODPADY"
Aby wziąć udział w konkursie należy:
– napisać wypracowanie według własnego uznania,
np.: list, opowiadanie z dialogiem, rozprawkę,
kartkę z pamiętnika albo wiersz,
Pracę oddać do nauczyciela języka polskiego
do 9 maja 2021 r.

Pani Agnieszka Sioła
i Pani Maria Sygulska

Zwycięzca otrzyma celującą ocenę
cząstkową z języka polskiego. Uczniowie,
którzy zdobędą wyróżnienie,
otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z
języka polskiego.
Najlepsza praca zostanie zamieszczona
w szkolnej gazetce.

10 sposobów jak oszczędzać wodę

Poleca Bartek
1. Ręce myj sprawnie, bez zabawy wodą

2. Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie
3. Pozostawione, niedopite kubki z wodą
(np. rodzeństwa ;) ) wlewaj do kwiatków
4. Zakręć kran
podczas mycia zębów

5. Zmień końcówki od kranów
tak aby woda była rozproszona
6. Nie myj naczyń ręcznie pod bieżącą wodą korzystaj ze zmywarki

7. Podlewaj kwiaty ogrodowe deszczówką jeżeli to możliwe

8. Produkcja przemysłowe żywności pochłania wiele wody staraj się jeść produkty lokalne ze sprawdzonych źródeł

9. Edukacja!! - zdobywaj wiedzę jak
oszczędzać wodę i dziel się nią z innymi
10. Do produkcji ubrań jest wykorzystywane
bardzo dużo wody -kupuj rozsądnie!

Co słychać w szkole?
Uczniowie od października
zmagali się z ogólnopolskim konkursem
informatyczno-matematycznym.
Było trzy etapy, mamy też finalistę z
naszej szkoły.

Konkurs z angielskiego
22 kwietnia w szkole odbył się
Międzynarodowy Matematyczny
Konkurs "KANGUR"
od Malucha aż po KADETA uczniowie
zmagali się z zadaniami
wyniki w czerwcu ale i tak dziś
gratulujemy odwagi :) super było
spotkać się w szkole...

Zachęcamy większą liczbę uczniów
do udziału w konkursach
Teraz trzymamy kciuki za klasę

Nordic Walking
zbiórka

Pan Marcin kije do spacerów pokazał,
wszyscy zaskoczeni - bo to super sprawa!
Więc czekają dzieci na dalsze wędrówki,
bo nauka taka każdego uskrzydli

instruktor :)

Spacer z kijami na świeżym
powietrzu gorąco polecamy

w drogę!

Super
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Recenzja
„Julka Wróbel i przygoda
ze świnką”
Autorką książki jest Megan McDonald,
która urodziła się i mieszka w Kaliforni.
Jest to kolejna książka z serii Hania Humorek i opowiada o
przygodach opartych na doświadczeniach autorki z dzieciństwa.
Bohaterka Julka Wróbel jest przyjaciółką Hani , kocha świnki
i wszystko, co z nimi związane. Kiedy nadchodzą jej urodziny ma
nadzieję, że dostanie miniaturową świnkę.
Czy tak się stanie?
To naprawdę ciekawa książka, zachęcam do jej przeczytania
szczególnie dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę
z czytaniem. Jest ona nie tylko ciekawa, ale również zabawna.
gorąco polecam Lena P

Czekamy na wasze recenzje
przesyłajcie na:
redakcja@zsprzeginia.pl

Zagadki Bartka
tym razem proponuję zadanie z "Kangura" edycja 2014 r.
poziom Maluch
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piszcie do nas !
redakcja@zsprzeginia.pl

Łuk - bądź ostrożny
Strzelaj zawsze celnie i bezpiecznie
w wyznaczonym miejscu.
Polecam zawody np. z tatą.
Można poćwiczyć celność i precyzję

Łucznictwo to jedna ze sportowych
dyscyplin. Teren torów łuczniczych
musi być równy z wykoszoną trawą,
ustawiony w kierunku północnym.

Łuk w 6 krokach
Potrzebny patyk

Rozciągliwą linkę
wiążemy na końcach

Przygotuj
strzałę tak aby przód był cięższy
- to stabilizuje lot strzały

Celuj i strzelaj

Jestem
Dino

Pies
Oskara

Mój psi przyjaciel to mały piesek
Dino rasy shih tzu. Ma zaledwie
roczek. Jego sierść jest w trzech
kolorach: białym, czarnym i
szarym.Kocha się wygłupiać i nie
znosi być sam w domu.
Dino wita się ze mną merdając
ogonem, kładzie się na plecach, by
go drapać po brzuszku albo za
uchem. Uwielbia to!
Gdy mu powiem gdzie jest smycz,
to pędzi do ganku i merda
ogonkiem bo wie, że idziemy na
spacer.

Śpi w specjalnym koszyczku dla
piesków. Ma masę zabawek i misiów,
które chętnie gryzie.
Fajnie mieć takiego wiernego
przyjaciela, który nas nie opuszcza.
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niespodzianką
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Składniki:
1 szkl. mleka
1 ½ szkl. mąki
2 jajka
łyżeczka pdp
szczypta soli
łyżka oleju
2 łyżeczki cukru

1.Wszystkie składniki dobrze wymieszać.
2.Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni z
dwóch stron, aż się zarumienią.
3.Upieczone naleśniki smarujemy niespodzianką
(dżemem lub nutellą) i zwijamy w rulon.

okiem Krzysztofa
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J.polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich

Poznajmy swoją
miejscowość
Zaczynamy
cykl turystyczny po naszej gminie położonej w
malowniczej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Znasz ciekawe znane/nieznane
miejsca w naszej pięknej gminie?
Opowiedz nam o tym
i zrób zdjęcie.

Może znajdziecie
gdzieś
"Tajemniczy Ogród"

Zostań naszym redaktorem
terenowym

Pieszo lub
na rowerze

praca Olka

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 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

