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Wiosna.
Wiosna to piękna pora roku, w której
po odpoczynku zimowym przyroda
„budzi się do życia”. Zmęczeni zimą
i ponurym krajobrazem,
z niecierpliwością wyczekujemy
pierwszych oznak wiosny. Kiedy
drzewa i krzewy zaczynają się
zielenić, szybko zapominamy o
smutnym widoku za oknem.
Zwiastunami wiosny są
przebiśniegi,krokusy, zawilce,
przylaszczki i pierwiosnki jak
również zwierzęta wracają z
ciepłych krajów tak jak szpaki,
skowronki, bociany i jaskółki albo
budzą się po zimowym śnie jak
niedźwiedzie. 21 marca jest
pierwszy dzień wiosny, wtedy to
dzień jest równy nocy. Potem dni
robią się coraz dłuższe, coraz
cieplejsze,zdarza się pada ciepły
wiosenny deszcz.

       Aleksandra Pieńkowska kl. 3a
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Dziś witamy wiosnę w lesie...

Po długiej i mroźnej zimie, wszystkie dzieci z
utęsknieniem oczekiwały przyjścia wiosny. Z okazji
przyjścia wiosny w dniu 22 marca dzieci klasy II d i III
b pod opieką pań Anny Łukasiak, Doroty Kownackiej i
Anety Maciocha przygotowały wiosenne
przedstawienie. Podczas przedstawienia można było
zaobserwować, jak dzieci wcieliły się w swoje role i z
jakim zaangażowaniem prezentowały swoje
umiejętności zgromadzonej widowni. Całości dopełniły
ciekawe kostiumy dzieci, przygotowane przez ich
rodziców. 
                                 Zuzanna Oklińska kl. 3f
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Wiosna w Krainie Lego.

Z każdym dniem robi się coraz cieplej, a my
spędzamy coraz  więcej czasu na świeżym
powietrzu. A co z naszym Lego, czy będzie czekać
do jesieni?
Oczywiście, że nie, na szczęście są deszczowe
popołudnia i długi majowy weekend, więc każdy
może znaleźć coś dla siebie.
Nawet jeśli pada deszcz, wiosenną pogodę i
zabawę sami możemy sobie wyczarować.Zamknij
oczy i wyobraź sobie, ogród pełen kwiatów i
krzewów. Na świeżej trawce siedzi niemowlę,
bawiąc się czymś kolorowym i pachnącym. Mała
sarenka patrzy na nie, pewnie myśli „dziecko – to
są kwiaty, nie zabawki”. Jeżyk wyruszył już ze
swojego zimowego schronienia, a kotek z płotu
spogląda, czy nie widać z góry młodziutkich
myszek.
A co Wy widzicie? Jaki macie pomysł na wiosnę?
Dla podróżników mamy kilka interesujących
propozycji, gdzie można pogodzić poznawcze cele
Rodziców z naszymi zainteresowaniami.
W dniach 4/03/2017-14/05/2017 w Gdańsku dobywa
się wystawa budowli z klocków Lego.
Pod jednym dachem wspólną pasję będą rozwijać
fani:
- Gwiezdnych Wojen
- Hobbita
- Sportu (R. Lewandowski, M. Gortat, A.
Radwańska, R. Sonik z klocków w naturalnych
rozmiarach)
- lotnictwa (model Air Force One – Samolot z
miliona klocków)
- historii, architektury
- i wielu innych dziedzin
Więcej informacji pod adresem:
http://www.wystawaklockow.pl
Na wiosnę ponownie kuszą atrakcjami parki Lego,
gdzie Rodzice mają nas z głowy cały dzień – może
przyda im się trochę odpoczynku?

                           Pozdrawiam
                        Klaudia Borowicz kl. 3a
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Ptasi śpiew.
Wiosna, wiosna wkoło nas, możemy zaobserwować
piękne oznaki wiosny to pąki na drzewach, to krokusy
nas radośnie witają, słońce również częściej nam
towarzyszy. wszystko to widzimy, ale czy słyszymy
już oznaki wiosny? Oczywiście, że jak idąc do szkoły
możemy usłyszeć cudowny śpiew ptaków, które już
wróciły do nasz z dalekich krajów.
Liczba gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce i
wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 
1 stycznia 2017 r. 452.
Ptasi śpiew – to wydawanie głosu w okresie godowym
przez niektóre spośród ptaków, należących do
podrzędu śpiewających (Oscines). Poszczególne
gatunki ptaków, w wyniku ewolucji, wykształciły w
swoich zachowaniach odruch odzywania się
wczesnym rankiem o charakterystycznych dla
każdego z nich porach, zależnych od pory doby.
Niektóre z gatunków zaczynają jeszcze przed
brzaskiem, inne, dopiero po wschodzie Słońca, ale
pory te ściśle z dokładnością do kilkunastu minut
zależą od pory brzasku. Ptaki śpiewające - podrząd
ptaków z rzędu wróblowych obejmujący około 4000
gatunków. Mają specyficzną budowę podniebienia,
krtani (z wieloma mięśniami głosowymi umożliwiającą
im wydawanie głosów godowych zwanych śpiewem)
oraz stóp. Uważa się, że ptaki śpiewające
wyewoluowały około 50 mln lat temu na kontynencie
Gondwany. 
                                Patryk Czerwiński kl. 2g

Maratony.
Piękna pogoda zachęca nas do spędzania wolnego
czasu na dworze. Jak to mówi przysłowie " Sport to
zdrowie" dlatego napiszę kilka słów o biegach a
dokładnie o maratonach. Biegać może każdy z nas i
dzieci i dorośli. Od stu lat na ulicach największych
miast świata są rozgrywane biegi masowe mniej
więcej na tym samym dystansie co biegi maratońskie.
Nazwa maraton  pochodzi od miasta Maraton w
Grecji.W przeciwieństwie do Igrzysk Olimpijskich i
mistrzostw świata, w maratonach ulicznych udział
może wziąć każdy.W pierwszych Igrzyskach
Olimpijskich bieg maratoński był rozgrywany na
dystansie 40 km.W rzeczywistości dystans między
Maratonem, a Atenami wynosi 37 km, jednak
postanowiono tę liczbę ,,zaokrąglić''. Na Igrzyskach w
Londynie dystans zwiększono o 2195 m. Maraton dla
kobiet został włączony do programu Igrzysk
Olimpijskich w roku 1984 w Los Angeles.  W
największych imprezach w Londynie, Nowym Yorku,
Bostonie, Chicago, Wiedniu i w Berlinie udział bierze
ponad 30 tys. ludzi.  Pierwsza edycja biegu
maratońskiego w Polsce odbyła się w Dębnie w 1969 r.
Na większości maratonów obowiązuje limit czasowy
pokonania dystansu wynoszący 5 lub 6 godzin. Każda
osoba która ukończy maraton, otrzymuje medal
pamiątkowy i dołącza do grona ,,maratończyków’’
                                Szymon Werner kl.3a
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Nasze propozycje...

Czytamy...
Wpraw się w humorek Hani Humorek!
Paskudne humorki, świetne humorki, a nawet humorki,
które towarzyszą rozpoczęciu roku szkolnego - Hania
zna je wszystkie! Ale kiedy nowy nauczyciel zadaje
klasie pracę domową, która polega na zrobieniu
wyklejanki pod tytułem "To ja", Hania ma przy tym tyle
zabawy, że prawie zapomina o swoich humorkach!
Poznajcie Hanię, jej młodszego braciszka, Smrodka,
najbliższego przyjaciela, Ryśka, i utrapionego Franka
Perełkę.
Na pewno ich przygody wprawią was w świetny
humorek!Książka Megan McDonald, przeznaczona dla
uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, to
zabawna historia o ich nieco zakręconej rówieśniczce,
pełnej fantazji i najdziwniejszych pomysłów.
Przysparzają jej one nieustannych kłopotów, a w
połączeniu ze zmiennymi nastrojami dają wręcz
wybuchową mieszankę. Chociaż trzeba uczciwie
przyznać, że nie zawsze Hania jest winna
problemów…
Serdecznie polecam przeczytanie książki "Hania
Humorek"                    Oliwia Łukasiak kl. 3a .

Dla smakoszy...
Sałatka wiosenna

3 pomidory
1 długi ogórek
1 awokado
1/2 czerwonej papryki
pęczek świeżej kolendry
1 cytryny
oliwa z oliwek
orzeszki pinii, sól, pieprz
Wykonanie: Pokroić ogórka i pomidora w kostkę.
Awokado obieramy ze skóry, wyjmujemy pestkę i
kroimy w kostkę. Kolendrę posiekaj, cebulę obrać i
pokroić w piórka. Wszystko mieszamy, wciskamy sok
z cytryny dodajemy przyprawy, orzeszki pinii i
polewamy oliwą.
                                           Życzę smacznego
                                           Aleksandra Lecko kl. 3f
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Zwiedzamy-
odwiedzamy. Łazienki Królewskie.

Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane
"najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", to letnia
rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją
klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można
się tam wybrać w każdej chwili, znajdują się blisko
Centrum Warszawy. Można tu odpocząć, obserwując
przyrodę, oraz odwiedzając takie perły architektury
jak: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię,Pałac
Myślewicki, Biały Domek, Podchorążówkę z Salonem
Pamiątek Ignacego Jana Paderewskiego, czy
malowniczo położony Amfiteatr. W ogrodach Łazienek
Królewskich spaceruje się ścieżkami oraz alejkami
wśród drzew, krzewów i kwiatów. Do dyspozycji
zwiedzających jest: Ogród Królewski, Ogród
Romantyczny, Ogród Modernistyczny, a także Nowy
Ogród Chiński. Latem dostępna jest również strefa
leżakowania, mieszcząca się nieopodal Nowej
Oranżerii. Spacerując można spotkać sympatyczne
"wiewiórki" i dostojne pawie. Polecam spacery
w Łazienkach Królewskich
                                    
                           Patrycja Narożańska kl. 3a

.

Muzeum
Geologiczne.

Jest w Warszawie takie miejsce,
gdzie można zobaczyć przekrój
wulkanu, dinozaury, skarby, jakie
znajdują się we wnętrzu Ziemi, a
także dowiedzieć się, jakie są
początki życia na Ziemi. Jedyne
muzeum geologiczne w Polsce,
które eksponuje w sposób pełny
zagadnienia budowy geologicznej
Polski. 
Zapraszam na ulicę Rakowiecką 4
do Muzeum Geologicznego, które
czynne jest przez cały tydzień,
oprócz sobót. 
Można je zwiedzać za darmo!

          Życzę miłego zwiedzania
         Natalia Chrzanowska kl. 3a
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