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Gazetka Samorządu Uczniowskiego 

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, 

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają 

się być dalekie, 

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z 

równowagi, 

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność 

przeraża. 

Tego oraz wiele więcej życzymy całym sercem.  

                    Samorząd Uczniowski 

W tym numerze: 

Dzień Ziemi  

Dzień Mamy  

Z życia szkoły 

Rozrywka i humor 

Kącik kulinarny 

Kalendarz świąt nietypowych 

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień 

Ptaków, 

2 kwietnia – Dzień Książki Dla Dzieci, 

4 kwietnia – Dzień Marchewki, 

5 kwietnia – Dzień Leśnika, 

6 kwietnia – Dzień Sportu, 

7 kwietnia – Dzień Zdrowia, 

12 kwietnia –Dzień Czekolady, 

12 kwietnia –Wielkanoc, 

13 kwietnia- Lany Poniedziałek 

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień 

Ziemi, 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich, 

29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień 

Tańca. 

 

Szkolna biblioteka poleca 



22 kwietnia = Dzień Ziemi. Jest to akcja prowa-

dzona corocznie wiosną, której celem jest promo-

wanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Or-

ganizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i 

obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety lu-

dzi. Na obchody składa się wiele wydarzeń organizo-

wanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obser-

wacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, 

która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. 

W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu mamy są zwykle obda-

rowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne 

dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu okazanie mamom szacunku, 

miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce Dzień Matki 

obchodzono po raz pierwszy w 1914roku w Krakowie.  



Z życia szkoły—fotorelacja 

Turniej "Bezpieczna zima" w gru-

pach wychowawczych  

Międzygrupowy Turniej Futbolu Stołowego Zwycięzca-

mi zostali: I miejsce - Łukasz Klimek i Amelia Mendel 

II miejsce - Łukasz Klimiuk i Ania Trześniak 

III miejsce - Klaudia Kuśmierczyk i Kamila Łachnowicz 

„Dzień Bezpiecznego Internetu” 

Konkurs plastyczny: „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112” Nasza wychowanka 

Natalia Kowalczyk zdobyła II miejsce.  

Zabawa Karnawałowa 

Konkurs Pięknego Czytania. Zwycięzcami zostali: 

w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce- Tymoteusz Gajos, II miejsce

- Maciej Baj, III miejsce- Natalia Kowalczyk  

w kategorii szkoła ponadpodstawowa: I miejsce- Damian Namczuk,       

II miejsce- Dominika Sawicka, III miejsce- Kamil Prabucki  

Rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej „POZNAJ 

RYZYKO – WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ”  

Warsztaty Wielkanocne ze Stowarzyszenie "Lepsze Jutro"  

Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych 

Wieczornica w grupach wychowawczych.  

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Tenisie 

Stołowym . Milena Litomska zajęła II miejsce  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lepsze-Jutro-320035058205246/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQGROcLfMV1BMC1BgrzohlhCJMUtjAywh00icr-KTeYfIy6tt5lsTwT8moW7Fn47HZG7Xl3WBAcPbMRmFprAzf_zU6NJDu9GK1yETMDgQN8d6RxNi8kH_OQbpImvnIcrOMJ8ADAOV5jyR7wIfkttbX7XUAG


             Rozrywka i humor 

https://www.przepisy.pl/przepis/koktajl-z-mleka-i-banana, www.iioo.pl/znajdz-roznice, www.printoteka.pl, www.dziecionline.pl/

rozrywka/dowcipy.htm 

Składniki: 

 Mleko– 1 litr 

Średni banan—4 sztuki 

Kącik kulinarny 

Przygotowanie: 

Wlej mleko do wysokiego naczynia. Banany umyj, obierz banany ze 

skóry i pokrój. 

Dodaj do mleka banany i zblenduj. Gotowy koktajl przelej do 

szklanki .                                           SMACZNEGO ! 

 

Znajdź 10 różnic 

Co jest na obrazku? 

 Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 

tylko rozpoczyna się rok szkolny 

 

 Kaziu, czy umyłeś już uszy? 

- Nie, ale jeszcze słyszę! 

 

 Mama pyta się Jasia: 

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbar-

dziej lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 

 

 Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi 

ojciec do syna - na pewno wiesz, ze dwa 

razy dwa jest cztery, a ile to będzie 

sześć razy siedem?  

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz 

dla siebie łatwiejsze przykłady?! 


