
Ekstra klasa Kwiecień 2019 

Gazetka Samorządu Uczniowskiego 

 

W tym numerze: 

Bezpieczny w sieci  

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, 

21 kwietnia – Wielkanoc, 

22 kwietnia – Lany Poniedziałek, 

Międzynarodowy Dzień Ziemi, 

23 kwietnia – Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich, 

29 kwietnia – Międzynarodowy 

Dzień Tańca. 

 

Szkolna biblioteka poleca 

 

 

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, 

pełnych miłości i nadziei,  

a także wielu okazji do miłych 

spotkań 

w gronie najbliższych. 



Bezpieczni w sieci 

 



Konkurs plastyczny pt. "Maska karnawałowa" zorganizowa-

ny przez Samorząd Uczniowski. Zwycięzcami zostali : 

I miejsce- Igor Maruszak- Polak 

IImiejsce- Amelka Mendel 

III miejce- Sylwia Chałupnik  

Nasza drużyna wzięła udział w Mistrzostwach Województwa 

Lubelskiego w halową piłkę nożną w Hrubieszowie i zajęła I 

Miejsce. GRATULACJE!!!  

Wzięliśmy udział w Turnieju warcabowy zorganizo-

wanym w Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Przystań" 

we Włodawie. Dziękujemy za zaproszenie  

Z życia szkoły—fotorelacja 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania: 

Szkoła podstawowa: I miejsce - Maciej Baj, 

II miejsce - Kamil Romaniuk, III miejsce - Tymoteusz Gajos 

Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne 

I miejsce - Kamil Prabucki, II miejsce - Dominika Sawicka 

III miejsce - Magdalena Krzaczyńska GRATULACJE!!! 

 IV Integracyjny Turnieju w Unihokeju w Chełmie. W 

obu kategoriach :szkoła podstawowa i gimnazjum, nasze 

drużyny zajęły I miejsca. Dodatkowo Karol Przybyła zdo-

był tytuł najlepszego bramkarza.  

Turniej w Zbijaka. Rozgrywki zakończyły 

się remisem.  

https://www.facebook.com/pow.przystan/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4kqd5HgHbfR31Wit-QAr8EC0K0tbPcSmYoLhddQA9l61gHY2_26KZtwEp__rvqftyoaZJOCUBi5d53Dt3D12nYo5aKQrYyhl7JtUWJwNzKKY0PoEGAc2YyW8Us50jVGe1euykjYvYsD7LRouMMhaYBJAe9-XpNVKM2hT3as-Om9s2OySn1KBXzjY5
https://www.facebook.com/pow.przystan/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4kqd5HgHbfR31Wit-QAr8EC0K0tbPcSmYoLhddQA9l61gHY2_26KZtwEp__rvqftyoaZJOCUBi5d53Dt3D12nYo5aKQrYyhl7JtUWJwNzKKY0PoEGAc2YyW8Us50jVGe1euykjYvYsD7LRouMMhaYBJAe9-XpNVKM2hT3as-Om9s2OySn1KBXzjY5


      Rozrywka i humor 

Rozwiąż rebusy  

Znajdź różnice 

Kącik kulinarny 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta 

Pawełka: 

- Wnusiu, dobrze się chowasz? 

- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w koń-

cu znajdzie i wykąpie.  

 

- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciast-

ka, teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem 

tego drugiego.  

 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierw-

szy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.  

 

A my mamy w domu wszystko! - chwali się kole-

żankom mała Ala. 

- Skąd wiesz? 

- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to 

mama powiedziała że tylko tego brakowało.  

 

Składniki:  

-ulubione pieczywo    

-rzodkiewka 

-sól i pieprz 

-jajo 

-sałata 

-żółty ser 

 

-zielony ogórek 

-szczypiorek 

-pomidor 

-masło 

-szynka 

WIOSENNE KANAPKI  

Wykorzystano materiały ze strony http://maluchwdomu.pl, http://eduzabawy.com, http://www.wcipy.pl,https://

katarzynarzepecka.pl 

Wykonanie: 

Jajo ugotować na twardo, ostudzić, orać i pokroić w plastry. Warzy-

wa umyć, oczyścić z części twardych i nie jadalnych, także pokroić w 

plastry. Szczypiorek posiekać. Pieczywo posmarować masłem i ukła-

dać kolejno: sałatę, szynkę ser, pomidor, jajo, ogórek, rzodkiewka. 

Posypać szczypiorek i doprawić do smak szczyptą soli oraz pieprzu. 

Smacznego!   


