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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 7/2019 wydanie siódme – wiosna 

 
 

 

 

 

I przyszła… Jeszcze chłodna, nawet zimna, czasem 

pochmurna i deszczowa, ale jest! Czekamy aż na dobre 

zaświeci słoneczko, a temperatura znacznie się 

podniesie. Wszyscy o tym marzymy. Każdy tęskni już 

za zielenią, za intensywnymi kolorami pierwszych 

kwiatów i za pierwszymi wycieczkami na łono natury. 

Wiosno zapraszamy Cię do nas. Przybywaj!!! 

Na razie przedstawiam Wam kochani uczniowie  

namiastkę wiosny w kolejnym numerze szkolnej 

gazetki. Przesyłam dla Was wiosenne, zielone i ciepłe 

pozdrowienia. Wasza Sówka!!! 
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Kartki z kalendarza 
Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zapraszam do zapoznania się z kartą 
kalendarzową. Warto wiedzieć! 

 

 

21marca 2019 

początek astronomicznej wiosny 

 

31 marca 2019 

zmiana czasu na letni 

 

1 kwietnia 2019 

Prima Aprilis 

 

10-12 kwietnia 2019 

egzaminy gimnazjalne 

 

15-17 kwietnia 2019 

sprawdzian ósmoklasisty 
 

 

21 kwietnia 2019 

Wielkanoc 

Uwaga!!! 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 wiosenna przerwa świąteczna  
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Święta znane i mniej znane w 
marcu i w kwietniu 

 
 

27 marca 2019 Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

30 marca 2019 Godzina dla Ziemi (wyłącz na 

godzinę światło oraz urządzenia elektryczne) 

 

2 kwietnia 2019 Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Autyzmu 

 

6 kwietnia 2019 Światowy Dzień Sportu 

 

7 kwietnia 2019 Światowy Dzień Zdrowia 

 

8 kwietnia 2019 Międzynarodowy Dzień Romów 

 

11 kwietnia 2019 Dzień Radia 

 

12 kwietnia 2019 Dzień Czekolady 
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Wiosna do nas pędzi już!  

Zaprojektuj dla pani wiosny sukienkę.  

Co na niej narysujesz? 
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Wiosna na świecie 

Tańce na koniec zimy 

Na Litwie z okazji przyjścia wiosny 

organizowany jest kiermasz kaziukowy, 

na którym można kupić ludowe 

rękodzieło. Podczas trzydniowej 

zabawy ludzie tańczą, grają na 

instrumentach i dają sobie prezenty z 

kory lub gliny. 
 

 

 

Wiosenne ptaki 

Bułgarzy witają wiosnę świętem Babci 

Marzec. To złośliwa staruszka, która 

nie pozwala, by odeszła zima. Żeby ją 

udobruchać, ludzie obdarowują się 

martiniczkami – ozdobami z czerwonej 

i białej włóczki. 

 

Palenie kukieł 

W hiszpańskiej Walencji w połowie 

marca obchodzi się Święto Ognia. Na 

ulicach pojawiają się kukły z trocin i 

kartonu. Po kilkudniowej zabawie kukły 

zostają spalone na głównym placu. 

 
 

 

Kolory, kwiaty, radość 

W momencie zrównania dnia z nocą 

Hindusi obchodzą radosne święto Holi. 

Posypują się nawzajem kolorowym 

proszkiem i polewają farbami. Jest to 

czas wybaczania innym błędów i 

zapominania o przykrościach. 
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21 marca to nie tylko początek astronomicznej wiosny. W 1999 roku 

UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Poezji. Święto to obchodzone jest na 

całym świecie właśnie 21 marca. Do poezji zaliczamy utwory pisane 

wierszem, zapisane wersami, najczęściej podzielone na zwrotki (strofy). 
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             27 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski pt. „Zima 

wierszem pisana”. Wzięło w nim udział 20 recytatorów.  Wszyscy uczestnicy 

zasługują na słowa podziwu i uznania. Niektórzy z nich musieli zmierzyć się z 

ogromną tremą, która zawsze pojawia się podczas wystąpień publicznych. 

   Celem konkursu było kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie 

recytatorskich a także aktorskich uzdolnień uczniów. Jury w składzie P. Dyrektor 

P. Mochol, B. Koczur, R. Spodarek-Borkowska zdecydowało, że w tegorocznych 

zmaganiach laureatami zostali: 

1. Jakub Grela „Bałwan” F. Klimek 

2. Wiktor Gdula „Zimowe rady” M. Walczak 

3. Mikołaj Kramarczuk i Igor Drzazgowski „Kłopoty ze śniegiem” L. J Kern   

   Spotkanie uświetnił występ uczniów kl. 1F z wierszem „Przyszła zima do 

bałwana” pod kierunkiem p. A. Dudy oraz kl. 3 D pod kierownictwem p. J. 

Węglińskiej. Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy oraz słodkie upominki wręczone przez p. Dyr. P. Mochola, a ufundowane 

przez Radę Rodziców. 

   Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania była pięknym 

dopełnieniem uroczystości. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursowych 

zmaganiach. 
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Kochani, przed Wami wiosenne zadania! Zapraszam 

do rozwiązywania! 

Czekam na Wasze prace i przewiduje nagrody!!! 

Połącz kropki od 1 do 113 i powiedz, jak nazywa się ten 

wiosenny kwiat, który ma odwagę przebić się przez 

śnieg! 
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Wiosenne poszukiwania 

Znajdź wskazane pod obrazkiem elementy 
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Krzyżówka 

Wpisz do krzyżówki nazwy roślin i zwierząt kojarzących się z początkiem wiosny 

i z zaznaczonych pól odczytaj rozwiązanie. 
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Odporność – promujemy zdrowy styl życia 

(opracowanie: Agnieszka Hankiewicz, Marzena Szulecka) 

Odporność organizmu jest jego naturalną zdolnością do walki z atakującymi go 

bakteriami i wirusami. Jeśli odporność jest osłabiona lub jeśli jej nie ma, zarazki 

bez większego problemu wnikają do organizmu i rozpoczynają jego kolonizowanie 

– zaczynamy chorować…..  

Sposoby na wzmocnienie odporności: 

1. Sen – ważna jest jego odpowiednia ilość; gdy jesteśmy wyspani, nasz 

organizm znacznie łatwiej zwalcza wirusy i bakterie. 

 
2. Dieta – w naszym jadłospisie powinny się znaleźć warzywa i owoce; cukier 

należy zastąpić miodem! Ma on działanie antybakteryjne! Należy pamiętać 

o śniadaniu! 

 
3. Sport – sport to zdrowie; wystarczą już klasyczne spacery, które powinny 

trwać minimum 40 minut przynajmniej 3 razy w tygodniu. Pamiętaj! 

Wykonując ćwiczenia należy brać pod uwagę możliwości swojego organizmu 

– wysiłek nie może być ponad miarę! 
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4. Odstawienie używek – alkohol, papierosy i kawa nie sprzyjają wzmacnianiu 

odporności, a nawet ją obniżają! Im szybciej zrezygnujemy z używek tym 

szybciej nasz organizm wzmocni swoją odporność. 

 
5. Zioła – części roślin i niektóre zioła doskonale wpływają na układ 

odpornościowy, np.: jeżówka, żeń-szeń, aloes, tymianek, bez czarny 

 
 

Najważniejsze to prowadzić zdrowy tryb życia: 

 spać 8 godzin na dobę 

 spożywać żywność bogatą w witaminy, świeżą i nieprzetworzoną 

 przebywać w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, zarówno w 

miejscu nauki i pracy jak i w domu 

 często przebywać na świeżym powietrzu 

 pić dużo wody między posiłkami, dzięki czemu łatwiej pozbędziemy 

się szkodliwych produktów przemiany materii oraz zapewnimy 

naszym tkankom dobre nawodnienie 

 unikać stresów 

 wystrzegać się nałogów, zwłaszcza palenia papierosów 
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 „Sówkę” można również znaleźć  
na stronie internetowej naszej szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy 

głównie z Internetu oraz z pozycji: 

„Świerszczyk”, „Nauczycielka Szkoły 

Podstawowej” 

 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 

 
 

Informujemy, iż przyjmujemy rozwiązania 
zadań konkursowych z tegorocznych 
numerów „Sówki”. Pod koniec roku szkolnego 
przewidujemy nagrody dla aktywnych 
czytelników.  
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