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26 MAJA – DZIEŃ MATKI
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Wszystkim mamom dziś w podzięce
za ich trudy dają serce,
przepraszają za swe psoty,
za wybryki i kłopoty.

W tym numerze:
Aktualności z naszej szkoły,
Ciekawostki,
Łamigłówki,
Wywiady,

KUPON na zadanie domowe!

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Symbole Narodowe:

Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego - polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny
hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Flaga Polski – prostokątna, podzielona na dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze,
czerwony na dole. Barwy państwowe Polski (biel i czerwień) pochodzą z godła państwowego białego orła w koronie na czerwonym polu. Są to barwy ustanowione w polskiej konstytucji.

Godło Polski - biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony
w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej.
Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane
we wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3
Maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało
zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989
roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest
również na Litwie.

ANKIETA OBIADOWA
Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów klas I-III SP ,,Jakie danie na szkolnej stołówce najbardziej wam
smakuje i co chcielibyście jeść częściej na obiad?” Oto wyniki ankiety:

A nkieta Obiadowa
S c habowe
Naleś niki
K os tka rybna
K iełbas a, udka z
kurc z aka, hot-dogi i
piergogi

R os ół
R ac uchy
S paghetti
S z ynka piec z ona

WYCIECZKA

Aktualności:

W dniach od 08 do 09.05.2017r. klasy IV-VI SP były
na dwudniowej wycieczce, podczas której zwiedziły Uczniowie, którzy zapisani są na
m.in. Woliński Park Narodowy, Świnoujście, Gryfino, projekt realizowany w naszej
Międzyzdroje i Szczecin.
szkole proszeni są o
,,Najbardziej podobało mi się na basenie Laguna w
uczęszczanie na zajęcia .
Gryfinie” - powiedział Kinga Sz. z kl. IV.
W ramach projektu
edukacyjnego organizowane są
warsztaty. Dla uczniów klas 1-4
odbyły się one 23 maja,
natomiast dla klas 5 i 6 SP oraz
gimnazjum - 24 maja.
31 maja na orliku w ramach
projektu odbędą się kolejne
warsztaty edukacyjne dla całej
szkoły. Będzie to atrakcja z
ZAGADKI MIESIĄCA
okazji Dnia Dziecka, natomiast 1
czerwca odbędą się planowe
 Ile jest żółtych doniczek na świetlicy szkolnej ?
lekcje.
 Ile jest zegarków ściennych działających w naszej
szkole?
W piątek 16 czerwca uczniowie
 Przełóż dwie zapałki, aby otrzymać trzy trójkąty.
klas 1-6 SP wybiorą się na
wycieczkę do Centrum
Eksperyment w Gdyni.
Odliczanie! Za 4 tygodnie
koniec roku szkolnego! W
związku z powyższym życzymy
wszystkim świadectw z
lampasami i wyróżnieniami.





Stopień trudności
Łatwy
Średni
Trudny

Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redaktorek z
prawidłową odpowiedzią, zostaną nagrodzone!!!

TEMAT NUMERU – TESTY
GIMNAZJALNE 2017
Spytaliśmy trzeciogimnazjalistów o RADY DLA
UCZNIÓW 2 GIMNAZJUM, KTÓRYCH
EGAZAMINY CZEKAJĄ W PRZYSZŁYM
ROKU. Oto niektóre z nich:
 Najważniejsze, żeby słuchać na lekcjach, jeśli
będziecie zapamiętywać i przyswajać materiał z
lekcji, to nie będziecie musieli tyle pracować w
domu. – Andrzej ,,Berbeć’’ Różek

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
PROJEKTU




 Nie stresujcie się, to w niczym nie pomaga.Manuela Hoppe
 Uczcie się pilnie.- Paweł Cysewski
Przeprowadziłyśmy ankietę wśród uczniów 3
gimnazjum dotyczącą trudności egzaminów
gimnazjalnych. Wyniki przedstawiają się
następująco:
12
10
8

matematyka
jęz yk pols ki
jęz yk obc y
prz yrodnic z a

6
4
2
0
Najtrudniejs z a c z ęś ć

POLECANE – czyli książki na
wakacje
W pierwszej dziesiątce bestsellerowych książek dla
młodzieży w maju 2017r. znalazły się m.in.:
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć – Joanne
Kathleen Rowling
13 powodów – Jay Asher
Margo – Tarryn Fisher



Robotyka była bardzo
ciekawa, a informatyk
bardzo otwarty i
radosny. Natomiast
dzięki chemikowi
mogliśmy dowiedzieć
się więcej na temat
chemii ognia. uczennice z kl. 6
Chemik był
sympatyczny i
zabawny. Mogliśmy z
bliska przyjrzeć się
doświadczeniom,
których nie mamy
okazji oglądać na co
dzień. - uczennica z kl.
2 gim
Najbardziej podobało
mi się budowanie
robotów w grupach.
Eksperymenty
chemiczne również
były bardzo ciekawe. uczennica kl. 5

Przepis na szybką i smaczną sałatkę.
(czas przygotowania 15min. ilość porcji: 4)
SKŁADNIKI :
Majonez ( 2 łyżki )
Jogurt naturalny ( 3 łyżki )
Ser mozzarella ( 150g)
Rukola ( 150g )
Ser pleśniowy ( 100g )
Winogrona ciemne i zielone ( 250g )
Orzechy włoskie ( 2 łyżki )
Sól, pieprz (do smaku )

PRZYGOTOWANIE:
1.Majonez wymieszaj z jogurtem, dopraw solą i pieprzem.
2.Mozzarellę odsącz z zalewy.
3.Ser pleśniowy pokrój w kostkę.
4.Winogrona umyj, odsącz, przekrój na połowę i usuń pestki.
5.Rukolę rozłóż w szerokiej misce.
6.Na to wyłóż mozzarellę i winogrona. Polej sosem majonezowym.
7.Wierzch sałatki posyp serem pleśniowym i połówkami orzechów.

Uwaga gimnazjaliści! Do ogłoszenia wyników zostały 17 dni! (16 czerwca)
,,Tak niedawno żeśmy się poznali, a już rozstania nadchodzi czas..."

Czy poznajecie te słodkie dzieci?
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