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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Dnia 21 marca w naszej szkole
obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny! Z tej
okazji opiekunowie samorządu szkolnego tj. p.
Kamila Lipiec i p. Magdalena Krzemińska
wraz z uczniami, zorganizowali różne
konkursy. Był to konkurs karaoke, na
najpiękniejszą marzannę i najładniejszy plakat
z odpowiednio przedstawionym hasłem, oraz
pokaz fryzur.
Jako pierwszy odbył się konkurs na
najpiękniejszą marzannę. W tym starciu były
dwa pierwsze miejsca. Zwycięzcami byli
uczniowie klasy I i II gimnazjum. W pokazie
plakatów również były dwa pierwsze miejsca

ex aequo. Nagrodzeni zostali uczniowie z
klasy V i VI b.
Kolejną kategorią był konkurs
karaoke. Wychowankowie naszej szkoły
zaśpiewali wspaniale. I miejsce zajęła Paulina
J.- klasa II g. II miejsce Maja T.- klasa VI b. III
miejsce Anna P.- klasa V. Na koniec odbył się
pokaz fryzur. I miejsce Aleksandra W. II
miejsce Maja K. i Oliwia G. III miejsce Natalia
G. Było także wyróżnienie dla Norberta S.
Tym konkursem zakończyliśmy Dzień Wiosny.
W międzyczasie uczniowie młodszych klas
poszli na spacer, by przywitać wiosnę.
Wiktoria M.
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WIOSNA NA PAPIERZE
Konkurs plakatów był jedną z atrakcji
Dnia Wiosny w naszej szkole.
Prowadziła go pani Kamila Lipiec.
Udział brały klasy od IV do III gimnazjum.
Jury zwracało uwagę na wykonanie plakatu
zgodnie z podanym przysłowiem, które
samorząd klasowy wybierał trzy dni przed
konkursem.
Żeby utrudnić zawodnikom
zadanie musieli oni nie tylko wykonać
ilustracje do wylosowanych przysłów, ale też
powiedzieć jak jej rozumieją. Dla niektórych
był to spory kłopot.
Klasa IV zrobiła plakat pod hasłem
"Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny
dla świata". Na plakacie było narysowane
drzewo obok, którego latała jaskółka
i pszczoły przy ulu. Miało to znaczyć, że te
dwa stworzenia są symbolami nadejścia
wiosny.
Uczniowie klasy V zaprezentowali
plakat na podstawie hasła "Ile w marcu dni
mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych". Po
lewej stronie było drzewo i dwa świerki przy,
których rosło dużo wiosennych kwiatów.
Między drzewami była gęsta mgła. Po prawej
stronie było pole ze zbożem i padał deszcz.
Jak rozumiecie to przysłowie?
"Jeśli w kwietniu pszczoły latają,
długie chłody się zapowiadają" takie hasło
miała klasa VI a. Plakat przedstawiał latające

pszczoły i ciepło ubrane dzieci, bawiące się
na śniegu. Tu chyba nie ma wątpliwości, o co
chodziło. Chociaż...
Klasa VI b zaprezentowała plakat na
podstawie hasła "Skowronka pieśń to
o wiośnie wieść". W swojej prezentacji
umieścili piękne kwitnące drzewo, na którym
w gnieździe siedział bocian – kolejny symbol
wiosny. Skowronek oczywiście też latał,
a pod nim rosły wiosenne kwiaty.
Starsi uczniowie, z klasy pierwszej
gimnazjum, przedstawili plakat pod hasłem
"Kto w marcu zasieje ten się na wiosnę
śmieje". Plakat przedstawiał panią wiosnę
i wiosenne kwiaty i chociaż wyglądał
ciekawie, to autorzy mieli drobne problemy
z objaśnieniem symboliki pracy. Klasa IIa
gimnazjum zilustrowała przysłowie "Jak
przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką".
Na plakacie było narysowane słońce, a także
dziewczyna jako kwiecień, która szła po
kwiecistej łące. Czekamy aż zawita do nas.
Równoległa klasa IIb pochwaliła się
pracą pod tytułem "Suchy kwiecień, mokry
maj będzie żyto jako gaj". Plakat przedstawiał
słońce, deszczową chmurę, a także gęste żyto.
Pierwsze miejsce ex aequo (czyli
równorzędnie) zajęły klasy V i VI b. Jury
wybrało te plakaty, ponieważ były
przedstawiane na temat podanego hasła. Pod
koniec wszystkich konkursów zostały
rozdane nagrody.
Adrian W.
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Sprawdzian
szóstoklasisty
Jak co roku w naszej szkole odbył
sprawdzian szóstoklasisty, podsumowujący
naszą pracę przez trzy lata podstawówki.
Tegoroczny
został
przeprowadzony
04.04.2013r. Sprawdzian pisało 35 uczniów.
Test polegał na napisaniu 26 zadań z wiedzy
zdobytej podczas trzech lat nauki w
1godzinę. Na sprawdzianie było dwadzieścia
zadań w formie testu wyboru A,B,C,D.
Oprócz nich były cztery zadanie z treścią z
matematyki i wypracowanie z polskiego w
formie listu.
Według szóstoklasistów sprawdzian
był trudny, ale na wyniki trzeba będzie
jeszcze trochę poczekać.
W
Polsce
sprawdziany
szóstoklasistów piszą wszystkie szkoły.
Kolejnym takim testem będzie egzamin
gimnazjalny przeprowadzony w III klasie
gimnazjum.
Adrian W.
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„NIE! dla
wypalania traw
na Mazowszu”

Nasza szkoła bierze w tym roku udział w akcji
przeciwdziałającej wypalaniu traw i niszczeniu
w ten sposób środowiska. Co roku na wiosnę i
jesień widzimy rolników, podpalających
zeschniętą trawę lub krzaki, których nie chce
im się wyciąć. Często sądzą, że w ten sposób
gleba staje się żyźniejsza, co niestety - jest
nieprawdą. Takie zachowanie to nie tylko
lenistwo, ale też bark odpowiedzialności,
mogący przynieść
więcej szkody niż
pożytku.
Według statystyk
w roku 2011 w
gminie
Gózd
wybuchło aż 46
pożarów
spowodowanych
wypalaniem traw.
Niechlubny rekord
pobił
jednak
Jedlińsk - 169
pożarów! W całym powiecie w 2012 roku
otrzymano aż 971 zgłoszeń, do których straż
musiała pojechać.
Koniec zimy i początek wiosny to okres
znacząco powiększającej się ilości pożarów
traw i nieużytków spowodowanych przez
ludzi. Pamiętajcie, że takie sezonowe
wypalanie jest bardzo szkodliwe dla
środowiska.
Sucha
roślinność
stanowi
doskonały materiał palny. Często trudno
opanować pożar zaprószony w jednym
miejscu. Płomienie niesione przez wiatr
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rozprzestrzeniają
się
z
niesamowitą
prędkością, a wtedy na ratunek może być za
późno.
Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi;
- skutkami wielu pożarów dla ludzi jest pobyt
w szpitalu, lub nawet śmierć,
- przez wypalanie traw zmniejsza się
widoczność kierowców, oślepianych przez
dym, co prowadzi do
wypadków na drodze,
- wypalanie traw jest
świadectwem
braku
kultury i wiedzy,
- ogień łatwo wymyka
się
spod
kontroli
i błyskawicznie
rozprzestrzenia niszcząc
kolejne obszary (pożary
w lasach są szczególnie
trudne do gaszenia),
- za każdym pożarem
idzie duży wydatek. Ludzie nie zdają sobie z
tego sprawy, ale koszty są ogromne
(szczególnie, że trzeba będzie zapłacić mandat
za nielegalne działanie i ponieść dodatkowe
koszty akcji strażackiej!!!),
Należy pamiętać!
Gdy strażacy biorą udział w akcji gaszenia
wypalanych traw, nie są wstanie dotrzeć do
kolejnych pożarów, w których zagrożone jest
ludzkie życie (pożary budynków, wypadki)

Wypalanie traw a zwierzęta.

Skutki wypalania traw w rolnictwie.

- poszkodowane są także zwierzęta, gdyż ogień
jest zagrożeniem życia dla wielu ich gatunków,
płomienie także niszczą lęgowiska/schronienie
dla zwierząt,
- w pożarach giną nie tylko rośliny, ale
i bezbronne zwierzęta, które nie są wstanie
uciec (wiosną są to niestety zazwyczaj młode,
dopiero narodzone osobniki),
- dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom
dolatywanie na łąki. W skutek tego zmniejsza
się ilość zapylanych kwiatów,
- w płomieniach ginie wiele pożytecznych
zwierząt,
- giną mrówki, a to także dzięki nim mamy
żyźniejszą glebę,

Problemem jest wiosenne wypalanie traw,
a późnym latem i jesienią resztek żniw.
Rolnicy sądzą, że to dobry sposób na pozbycie
się szkodników. Tak naprawdę ogień zabija
wiele organizmów, ale także pozbawia glebę
żyzności. Łąka czy pastwisko po wypaleniu
zazielenia się, lecz będą bezwartościowe.
Wypalanie obniża wartość plonów
Najbardziej zniszczeniu ulega warstwa
próchnicy.Nagła
zmiana
temperatury
powoduje śmierć zwierząt zamieszkujących
i spulchniających glebę.
Spalanie słomy powoduje marnotrawstwo
wartościowej paszy.

Te przykłady stanowią dowód na to, że
wypalanie traw niszczy wiele szkodników,
wszystkie organizmy żyjące w niej, a nie tylko
te szkodliwe.
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NIE WYPALAJ TRAW!!!
BĄDŹ
ODPOWIEDZIALNY!!!

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI
"Pamiętnik jedynaczki" Hanna
Kowalska-Pamięta
Trzynastoletnia Paulina boleśnie odczuwa swoją
samotność, związaną z brakiem rodzeństwa. Zauważa też
z przerażeniem, że jedna z nauczycielek z niewiadomych
powodów czuje do niej z trudem skrywaną niechęć.
Wszelkie próby rozwikłania sekretu matematyczki wciąż
spełzają na niczym. Do tego mama zdaje się ukrywać przed
Pauliną jakiś sekret...
Wszystko wskazuje na to, że pakowanie się w tarapaty
powoli staje się specjalnością bohaterki. Wtedy w jej życiu
pojawiają się tajemnicze osoby. Ich losy zaczynają się
niespodziewanie ze sobą splatać...
Co będzie dalej? Przeczytaj książkę "Pamiętnik jedynaczki" Hanny Kowalskiej-Pamięta! W
kolejnym numerze gazetki kontynuacja historii Pauliny!
Julia K.

ZAPRASZAMY DO KINA
PIĘKNE ISTOTY
produkcja: USA

premiera: 13 lutego 2013 roku.
reżyseria:Richard LaGravenese
scenariusz:Richard LaGravenese
gatunek: Fantasy, melodramat
To historia nastoletniego Ethana który
mieszka na południu Stanów Zjednoczonych.
W małym miasteczku Gatlin w Karolinie
Południowej.
Pewnego
dnia
spotyka
dziewczynę o imieniu Lana, która mieszka w
domu swojego wuja. Dom jej wujka znajduje
się daleko w lesie. Chłopak zakochuje się w
dziewczynie zauważa też, że nastolatka
zachowuje się dziwnie, wkrótce odkrywa jej
sekret. Lecz nie mogą być razem. Para
zakochanych w sobie ludzi nie daje za
wygraną i walczą o swój związek, ale nie
wiedzą, że to zmieni ich życie.
Ola K.
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WIOSENNE ŁAMANIE
GŁOWY
Rozwiąż krzyżówkę!
1. Kukła, palona i topiona na wiosnę.
2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na
rzece.
3. Miesiąc w którym rozpoczyna się lato.
4. Kwiat wyłaniający się za śniegu.
5. Kotki, które rosną na drzewach.
6. Ptak, symbolizujący wiosnę.

1. Podaj datę pierwszego dnia wiosny.
2. Jaki jest symbol odchodzącej wiosny?
3. Wymień przynajmniej 3 kwiaty wiosenne.
4. Jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę? Wymień co najmniej 3.
5. Wymień 3 kwiaty wiosenne pod ochroną.
6. Jakie są nazwy wiosennych miesięcy?
7. Który z miesięcy wiosennych ma najmniejszą ilość dni?
8. Przez jakie „rz” piszemy nazwę miesiąca marzec?
9. Na jaki czas przechodzimy wiosną? Letni czy zimowy?
10.Po
10.Po co stosujemy zmiany czasu?
11.Ile
11.Ile godzin dodajemy lub odejmujemy podczas wiosennej zmiany czasu?
12.Czego
12.Czego przybywa od wiosny dnia czy nocy?
13.Jaki
13.Jaki jest ulubiony kolor wiosny?
14.Jakie
14.Jakie zwierzęta budzą się ze snu zimowego? Wymień co najmniej 3.
15.Czym
15.Czym zajmują się ptaki po powrocie z ciepłych krajów?
16.Jakie
16.Jakie prace wykonuje się na wiosnę w polu?
17.Jakie
17.Jakie prace wykonuje się na wiosnę w ogrodzie?
18.Jakie
18.Jakie drzewa kwitną na wiosną w ogrodzie? Wymień co najmniej 3.
19.Jak
19.Jak nazywa się żartobliwy obyczaj obchodzony 1 kwietnia?
20.Dlaczego
20.Dlaczego obchodzimy Święta Wielkanocne?
21.Jak
21.Jak się nazywa niedziela poprzedzająca Święta Wielkanocne?
22.Co
22.Co święcimy w kościele w Niedziele Palmową?
23.Jakie
23.Jakie są zwyczaje Wielkanocne? Wymień co najmniej 3.
24.Podaj
24.Podaj Wielkanocną nazwę koszyczka do święcenia.
25.Podaj
25.Podaj nazwę Wielkanocnego malowanego jajka.
26.Wymień
26.Wymień co najmniej 2 nazwy tradycyjnych wypieków Wielkanocnych? ..Klaudia K.
Zagadki
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W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima .Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. _ i _ _ _ a

ZAGADKI

Mówią – że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana,
a do tego jeszcze przelatują deszcze! m _ _ _ _ _
Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie.
Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie? _ _ i _ _ _ _ ń
Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa
i co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. _ _ _
Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają. Jak się nazywają? b _ _ _ _
Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. b _ _ _ _ _ _
Co ona przekopie, to one wygładzą.
W domowym ogródku bardzo się przydadzą. _ r _ _ _ _
Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta,
a tylko kukułka, o tym nie pamięta? g _ _ _ _ d _
Są żółte jak kaczuszki. Myślicie, że mają nóżki.
Nie, lecz wcześnie wiosną na mokrej łące rosną. _ a _ z e _ _ _
Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a potem rzewnie się rozpłacze ,
gdzie spadnie łez tych liczba duża, tam z wody się zrobi wielka … _ a _ _ _ _ a
Nie listek, nie kwiatek, rośliny zadatek.
Ma go każde nasienie,
najpierw on wrasta w ziemię. k _ _ _ _ k
Biała i twarda po rzece pływa.
Wrona ci powie, jak się nazywa. _ r _
Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze
chętnie je zbieramy na bukiecik dla swej mamy. _ w _ _ _
Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni. l _ _ _
W brązowych kapturkach chowają się listki wiosną,
a potem będą zielone, gdy trochę podrosną. _ ą _ _
Przez śnieg się odważnie przebijam. Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone, tak jak wiosna, a dzwonek bielutki jak zima. p _ _ _ _ _ ś _ _ _ g
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Gdzie kto mieszka?

1 kwietnia –Prima aprilis , Międzynarodowy Dzień
Ptaków, Dzień Ryby (Francja)
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla
Dzieci, Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, Dzień Naleśnika
4 kwietnia – Dzień Geografa
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień
Trzeźwości, Dzień Marchewki
7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia, Dzień
Pracownika Służby Zdrowia
10

8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej
9 kwietnia – Światowy Dzień Pozdrawiania
Prasy, Międzynarodowy Dzień Świadomości
Brunetów
Zagrożenia Hałasem
10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Wojskowego21 kwietnia – Dzień sobowtóra
Lotnictwa
22 kwietnia – Światowy dzień pieczarek
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw
Parkinsona
Autorskich
12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności
Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień
Młodzieży, Międzynarodowy Dzień
Ptaków Wędrownych
przeciwko wiwisekcji
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar
25 kwietnia – Dzień Sekretarki
Katynia
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień
16 kwietnia – Dzień Sapera i Włókniarza
Świadomości Zagrożenia Hałasem
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony 28 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca.
Wypadków przy Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

maj

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki,
Międzynarodowy Dzień Chordofonu
Szarpanego
2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i
Polaków za Granicą
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez komputera,
Dzień Chorych na Astmę i Alergię
4 maja – Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i
Kominiarza
5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika
7 maja – Dzień Szampana Michaela z
Biedronki
8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki
Komunalnej
12 maja – Światowy Dzień Ptaków
Wędrownych
13 maja – Światowy Dzień Chorego
14 maja – Dzień Farmaceuty
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny,
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień
Niezapominajki, Dzień bez Samochodu, Dzień
Geja
16 maja – Dzień Straży Granicznej
17 maja – Międzynarodowy Dzień
Telekomunikacji
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18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja – Międzynarodowy Dzień Mycia
Brudnych Samochodów, Międzynarodowy
dzień rysowania Mahometa
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do
Mycia Naczyń
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju
Kulturalnego, Dzień Kosmosu
22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień PacMana
23 maja – Dzień Spedytora, Dzień Lśnienia
Visty
24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień
Parków Wodnych
25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara,
Mleka, Ręcznika, Dzień Bezpiecznego
Kierowcy
26 maja - Dzień Matki
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
28 maja – Dzień Bez Prezerwatywy
29 maja – Dzień Działacza Kultury
30 maja – Dzień Bez Stanika
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu
Spożywczego, Dzień Bociana Białego,
Światowy Dzień bez Tytoniu

Wiosenna Impresja

1.Pośród gamy wiosennych kolorów
szukam tylko takich odcieni,
w których światło lekko migocze
i już wszystko wokół się mieni.

Ref. To jest chwila zachwytu,
to jest chwila olśnienia,
promień słońca na wodzie,
ja i moje marzenia.

Ref. To jest chwila zachwytu,
to jest chwila olśnienia,
promień słońca na wodzie,
ja i moje marzenia.

3.Mogę zawsze świat objąć ramieniem,
w dłoniach ukryć swoje marzenia,
mogę nawet to, co zwyczajne
tak po prostu- w piękno zamieniać.

2. Jasne barwy wiosennej symfonii,
ponad głową tańczą motyle,
chcę w powietrzu z nimi wirować,
chociaż taniec trwa tylko chwilę...

Ref. To jest chwila zachwytu,
to jest chwila olśnienia,
promień słońca na wodzie,
ciche wiatru westchnienia.

Pierwszy dzień wiosny

Zastał mnie nad brzegiem morza.
Szum fal - lot białych mew.
Tak tęskniłem za tym dniem ukochanej wiosny
I wreszcie się spełniły marzenia me.
Patrzyłem w siną dal na spokojne morze
Widziałem w oddali postać Twą.
Gdy chciałem wyciągnąć dłoń w Twoją stronę
Zniknęłaś mi sam nie wiem gdzie.
Ref:
Szum fal - słońca blask
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Odtąd już porwał Cię.
Spienione widziałem tylko morze.
Nade mną mewy krążyły wciąż.
Samotny szedłem w pierwszy dzień wiosny.
Chciałbym ujrzeć jeszcze raz morza brzeg
Lot - białych mew.
Te fale, na których byłaś Ty.
Lecz cóż - cóż to jest - świat zachodzi mi mgłą
Sam nie wiem - gdzie teraz iść
Sam nie wiem - gdzie teraz iść
Sam nie wiem - gdzie teraz iść...

KOLOROWANKA
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