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Święta, święta i po świętach

Wielkanoc minęła nam bardzo szybko.
W tym roku przypadła 27 marca. To święto obchodzone już od II wieku na
pamiątkę Zmartwychwstałego Pana Jezusa. Bardzo popularne w ten dzień jest
farbowanie przez dzieci kraszanek i ozdabianie pisanek. Czy wiecie może, czym
one się różnią? Otóż kraszanki to farbowane wydmuszki bez specjalnych
zdobień, a pisanki to bogato zdobione jajka. Tradycja zdobienia wydmuszek
w Polsce istnieje już od X w. Ma symbolizować odradzającą się do życia przyrodę.

W koszyku wielkanocnym nie może zabraknąć baranka, który oznacza Chrystusa
Zmartwychwstałego, chleba, który symbolizuje ciało Jezusa, wędliny,
symbolizującej zdrowie, soli, symbolu prawdy, chrzanu symbolizującego
sprawność fizyczną i jajka symbolizującego nowe życie. A po Wielkanocy na
wszystkie dzieci i nie tylko czeka śmigus – dyngus.

Zdjęcia zostały skopiowane z grafiki Google

Zwierzogród jest filmem animowanym. Opowiada o przygodzie króliczki, której
spełnia się marzenie i zostaje policjantką w mieście Zwierzogród.

Bohaterowie Zwierzogrodu
Judy Hopps - główna bohaterka, która od dziecka marzy, aby być
policjantką.

Rodzice Judy Hopps – nie zadowoleni z marzenia dziecka, wolą żeby uprawiła
z nimi marchewki.

Nick – czarujący lis, któremu buzia się nie zamyka i na każdy temat ma coś
do powiedzenia.

Bogo – naczelnik policji Zwierzogrodu.

Pazurian Clawhauser – najbardziej czarujący gepard w policji Zwierzogrodu.

Feniek – to pustynny lis z wielkim czipem przyczepionym do ramienia.

Flash - to najszybszy leniwiec w Wydziale Komunikacji.

Obłoczek – słodka owieczka o słabym głosie, której potężny Burmistrz
Grzywalski wciąż uprzykrza życie.

Dan Łasica – gadatliwa łasica i złodziejaszek. Próbuje uciec Judy podczas
jednego z policyjnych pościgów.

Burmistrz Grzywalski – to skromny przywódca miasta Zwierzogród.

Prace wykonała Zuzia Kosowska i Pola Kolasińska.
Zdjęcia zaczerpnięte z grafika Google.

DZIEŃ ZIEMI
W dniu 22 kwietnia obchodzimy światowy dzień Ziemi. W tym dniu można
zasadzić drzewo lub krzak blisko twego domu i obserwować jego wzrost.
Można zebrać makulaturę np. pudełka, gazety, ulotki i papiery. Gotową
makulaturę trzeba zanieść do punktu skupu. Wyrzucaj śmieci do
odpowiednich kontenerów. Zbieraj śmieci z otoczenia. Zwracaj uwagę osobą,
które śmiecą.

WESOŁEGO DNIA ZIEMI
INFORMACJE I ZDJĘCIA ZOSTAŁY ZEBRANE Z: Grafika Google i Wikipedia.

Hania Mazurek i Ola Filek z klasy 5a

Szkolna Akcja
„Grunt to dobre wychowanie!

W poniedziałek, 25.04.2016r. w naszej szkole rozpoczęła się akcja mająca na celu
zwrócenie uwagi uczniów na stosowanie w codziennym życiu zwrotów
grzecznościowych. W godzinach od 7.00 – 9.00 chętni uczniowie otrzymywali
plakietkę z hasłem naszej akcji, podawali swoje dane, aby wziąć udział
w losowaniu nagród. Członkowie koła teatralnego, pod okiem Pani Adrianny
Jachnickiej, zorganizowali przedstawienie, które obejrzeli wszyscy uczniowie.

Cała szkoła została ozdobiona plakatami tematycznie związanymi z akcją.
We wtorek odbyło się losowanie nagród. Szczęśliwcy otrzymali słodkie nagrody.
Mamy nadzieję, że zwroty grzecznościowe staną się codziennością i nie trzeba
będzie ich w przyszłości przypominać.
Aleksandra Filek
Hanna Mazurek 5a

KONIE - czyli o słodziakach, na których jeździmy!
Małe wprowadzenie:
1. Nie każdy docenia konie, niektórzy mówią, że te zwierzaki cuchną, ale tak
można powiedzieć o każdym zwierzęciu. Tak naprawdę chodzi o to, by koń docenił
Ciebie. Co prawda konie też lubią być doceniane…
2. Konie potrzebują choćby minimalnej wolności.
3. SAMOTNOŚĆ KONIOWI NIE SŁUŻY!!! Koń potrzebuje przyjaciela: kozy,
konia, kucyka, hucuła…

Konie są bardzo miłe i wyrozumiałe, ale nie można zamykać ich w małym ogródku
wielkości metr na metr, a potem nie wypuszczać i wymagać rzeczy niemożliwych
w tym stanie! Zanim więc będziesz błagał rodziców o konia (tak jak ja J),
przemyśl to:

o
o
o
o
o

Musisz mieć miejsce, by koń mógł się spokojnie wybiegać,
Zadaszony boks,
JEDZENIE!!! I PICIE!!!
Akcesoria konia: kantar, uwiąz, ogłowie i siodło (jeżeli chcesz jeździć),
zgrzebło, kardacz, szczotka do włosów (ogona i grzywy), ręcznik, gąbka
Czas dla konia!!! (bez tego nic nie zrobisz)

Ważne jest, aby wylążować konia (zrobić mu rozgrzewkę, rozbiegać) przed jazdą,
bo inaczej może być źle z nóżkami konia.

Gdy masz już to wszystko, możesz zacząć nudzić rodziców o konia.

Są trzy rodzaje koni: konie, hucuły, kuce. Niestety, ludzie mówią na wszystkie
rodzaje koń..
Najlepiej zacząć swoją przygodę z koniem od jazdy na nim. Ja zaczęłam już od 4
roku życia. Oczywiście jak to ja wciągnęłam do siebie moją koleżankę w wieku 8
lat. Bardzo miło jest jeździć na takiej włochatej kulce z grzywą – polecam
każdemu!

Zebra

