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Kochani!
W tym miesiącu,  ze  względu  na  panującą  sytuację,  niestety  nie  mogę
przekazać Wam „Nowinek” bezpośrednio,  do rąk własnych. Ale możecie
znaleźć je na stronie naszej szkoły (http://zss17.org/ )  w zakładce „Z życia
szkoły”.  Zachęcam  do  zapoznania  się,  wydrukowania  sobie,  rozwiązania
zamieszczonych  zadań.  Rozwiązania  przekażecie  mi,  gdy  się  wreszcie
zobaczymy :) Nagrody będą na Was czekały! Ściskam Was!

Z ŻYCIA SZKOŁY

 10 marca, tak zwanym ostatnim rzutem na taśmę,  uczniowie klasy 
II B z kolegami z klasy III B Au oraz kolegami i koleżanką z zerówki
uczestniczyli  w  fantastycznej  leśnej  przygodzie.  Poznali  różne
gatunki  drzew  iglastych,  przyglądali  się  budzącej  się  do  życia
przyrodzie. Dzielnie przemierzyli Szlak Alicji spotykając po drodze
gigantyczne owady i  żyjątka  leśne.  Po  tych wrażeniach z  pomocą
nauczycieli upiekli kiełbaski na ognisku i posileni oddali się wesołej
zabawie. Było rewelacyjnie!

 21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa. Zostaliśmy wprawdzie 
w domach, ale nie znaczy to, że go nie obchodziliśmy. Tego dnia  
na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa i  ich rodzinami
założyliśmy niepasujące do siebie, kolorowe skarpetki. Zdjęcia może
znaleźć  w  komentarzach  pod  postem  dotyczącym  tego  dnia,  
na szkolnym facebooku.

Rozpoznajecie czyje to nogi? ;))))

http://zss17.org/


 2  kwietnia  obchodziliśmy  natomiast  Światowy  Dzień  Świadomości
Autyzmu. Obchody miały wyglądać troszeczkę inaczej... Pomimo tego
pokazaliśmy,  że  jesteśmy  z  osobami  ze  spektrum  autyzmu.
Założyliśmy niebieskie koszulki, zrobiliśmy zdjęcia i powstawialiśmy
je w komentarzach pod postem.



Święta wielkanocne tuż, tuż. 
Przyjmijcie zatem najlepsze życzenia. 
Chciałabym  życzyć  Wam  oraz  Waszym  Rodzinom   abyście  odczuli
szczęście, radość i wzajemną życzliwość, niech każdy dzień przyniesie coś
pięknego. Życzę cudownych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół gdy to
wszystko wreszcie minie, zdrowia, pogody ducha i smacznego jajka.

A teraz zapraszam  do rozwiązanie krótkiego wielkanocnego quizu.

1. Kiedy święcone są palmy?
 W Wielką Sobotę,
 w Wielki Piątek,
 w Niedzielę Palmową.

2. Co symbolizuje wielkanocne jajko?
 pokutę,
 nowe życie,
 pokój na całym świecie.



3. Kiedy obchodzona jest Wielkanoc?
 w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca,
 pierwszego dnia astronomicznej wiosny,
 w drugą niedzielę kwietnia.

4. Czym się dzielimy podczas wielkanocnego śniadania?
 chlebem,
 jajkiem na twardo,
 białą kiełbasą.

5. które wielkanocne ciasto jest ozdabiane?
 piernik,
 mazurek,
 sernik.

6. Jak nazywa się msza, która rozpoczyna religijne obchody Wielkiej
Nocy?

 rezurekcja,
 suma,
 pasterka.

7. Kiedy obchodzony jest ścisły post?
 od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty,
 od Wielkiego Czwartku do niedzieli,
 w Wielki Piątek.

8. Ile dni trwa Wielki Post?
 40,
 30,
 3.



UWAGA!
Jeśli  chcesz  wziąć  udział  w  losowaniu  nagród,  rozwiąż  oba  poniższe
zadania.  Wytnij  kupon,  wpisz  poprawne  rozwiązania  i  oddaj  p.  Bogusi
Jaksinie  jak tylko będzie taka możliwość :). Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.



2. Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Jak nazywa się kukła, którą wrzuca się do wody na znak, że przybywa
wiosna:
a. Baba Jaga,
b. Marzanna,
c. Babula.           

2. Duży ptak z długim dziobem i nogami. Można go spotkać na łąkach 
w pobliżu stawów i jezior:
a. pelikan,
b. kaczka,
c. bocian.

3. Co to za miesiąc, który "miesza pogodę w garze":
a. luty,
b. marzec,
c. Kwiecień.

4. Dzieci ptaków to:
a. szczeniaki,
b. cielęta,
c. pisklęta.

5. Bazie rosną na:
a. kasztanowcu,
b. dębie,
c. wierzbie.



Pokoloruj.
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