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                                      Polecamy: 

 Wyjątkowi goście!!! 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

 Nasze zwierzaki… 

 Dla każdego coś śmiesznego 

 

 

 



 
    Dnia 14 marca 2012r. gościliśmy w naszej szkole dzieci klas IV-V                  

z  Ozierska. Na początku zaprezentowaliśmy swoje talenty wokalne                        

i taneczne, później sportowe. Szczególnie zabawa przygotowana przez       

pana  G. Orła sprawiła wiele radości. 

    Po przełamaniu pierwszych lodów podzieliliśmy się na grupy                              

i udaliśmy się do sal, w których panie z uczniami naszej szkoły             

przygotowały różnego typu zajęcia: od robienia breloczków, kolczyków           

po wykonywanie kart okolicznościowych. Szczególnym powodzeniem 

cieszyły się zajęcia przygotowane przez panią J. Rynkowską, w których 

uczestniczyły wszystkie dziewczynki. Na tym krótkim spotkaniu wykonywały 

one kolczyki, które wzięły jako pamiątki po wizycie w naszej szkole.  

 

  
 

   
   Dnia 16 marca o godzinie 12:00 w ECK w Ełku w sali „Zebra” odbył się 

wyjątkowy międzynarodowy koncert. Na początku zaprezentowano popisowy 

układ poloneza. W dalszej części koncertu wystąpiły zespoły muzyczne                     

i taneczne z Polski, Białorusi i Rosji.   

   

 
Wycieczka szkolna w muzeum  

Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć? - pyta kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka. 

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych 

ocen.  

 Wchodzi Murzyn do baru z papugą na ramieniu. Barman pyta: 

 - Skąd to masz?  

Papuga na to:  

  - Z Afryki! 

 

 Mój Azor jest taki mądry, że jak wraca ze spaceru to naciska dzwonek do 

drzwi. Czy pana pies też to potrafi?  

- Nie musi. Ma własne klucze do mieszkania. Mój pies jest równie  

   mądry jak ja.  

-To dziwne, że tak mówisz. Właściciele zwykle chwalą swoje zwierzęta... 

 

Do apteki wpada blady, drżący chłopiec: 

-Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

-A co cię boli chłopcze? 

-Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda 

moje świadectwo! 

 

Na lekcji matematyki Filipek mówi 

do nauczyciela: 

-Jestem zbyt zmęczony, żeby rozwiązać te równania! 

-To śmieszne, od pracy nikt jeszcze nie umarł! 

-Zawsze jest ten pierwszy, więc czy ja muszę ryzykować!!! 

 

Nauczycielka pyta Jasia:  

- Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki odlatują gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

 

 



 
 

Baran (21.03–20.04) 
Kamień ochronny lub talizman - Złota moneta. 
Noszona w czerwonym portfeliku nie pozwoli na pustą kieszeń. 

Byk(21.04-20.05) 
Kamień ochronny lub talizman – Podkowa.   
Zawieszona w mieszkaniu, najlepiej w pobliżu głównych drzwi lub bezpośrednio na nich jest 
popularnym talizmanem przynoszącym szczęście domownikom.  

Bliźnięta(21.05-21.06) 
Kamień ochronny lub talizman - Koniczynka, ale tylko czterolistna. 
Pierwszy listek koniczynki to symbol wiary, drugi nadziei, trzeci miłości, a czwarty szczęścia. 

Rak(22.06-22.07) 
Kamień ochronny lub talizman - Gwiazda ochronna z kwarcu lub diamencików. 
Wisiorki z jasnymi kamieniami w kształcie gwiazdki to skuteczne talizmany wspomagające Raki 
w codziennych zmaganiach.  

Lew (23.07-23.08) 
Kamień ochronny lub talizman - Słońce w kręgu. 
Nieważne, czy Lew nosi ten znak szczęścia, w postaci wisiorka, pierścionka lub ozdabia nim 
przedmioty codziennego użytku. 

Panna(24.08–22.09)  
Kamień ochronny lub talizman - Kryształ górski. 
Panny często nadmiernie zamartwiają się sprawami zdrowotnymi. 
Waga(23.09-23.10) 
Kamień ochronny lub talizman - Symbol Jing i Yang. 
Chiński znak uchroni Wagi przed wpadaniem w nieuzasadniony gniew. 

Skorpion(24.10-22.11) 
Kamień ochronny lub talizman - Pierścień Atlantów. 
Biżuteria ze wzorami Atlantów, pierścienie lub wisiorki, lepiej pozwolą im zrozumieć intencje 
oraz potrzeby otoczenia.  

Strzelec(23.11-21.12) 
Kamień ochronny lub talizman - Budda pogodny. 
Budda z okrągłym brzuszkiem, który figlarnie uśmiecha się i podnosi dłoń w górę, wyraża 
nieokiełzaną radość życia.  

Koziorożec(22.12-20.01) 
Kamień ochronny lub talizman - Piramida z kryształu. 
Kształt kryształowej piramidki działa witalizująco na ich organizm. 

Wodnik(21.01-19.02) 
Kamień ochronny lub talizman - Moneta obfitości. 
To chiński złoty pieniążek z dziurką w środku, na którym widnieją szczęśliwe znaki. 

Ryby(20.02-20.03) 
Kamień ochronny lub talizman - Oko proroka. 
Oko Proroka ma za zadanie chronić właściciela przed złym spojrzeniem, negatywną energią, 
urokami. 

 

 
 

WYKREŚLANKA 

 

D P R E Z E N T Z 
P O W O A N E K N 
O G I M B O W Ó Z 
L O G A A L P Y P 
S D Ł R W A Z E K O T 
K A A R A L B A W K U 
A K R O B A T A Ę O R 

 
PREZENT, AKROBATA, ZABAWA, ALBA, POGODA, OLA, 
POLSKA, KOT, GIMBOWÓZ, TUR, IGŁA, OKO, ALPY 
   

Kk           

           

          

           

            

            

            

 

1.Grasz na nim game-padem. 

2.Stolicą tego państwa jest Paryż. 

3. Niezbędny składnik do szarlotki. 

4. Może to być nazwa cukierka, a także zwierzęcia. 

5. Pracowite zwierzę mieszkające w mrowisku.                 

6. Siała baba ….  

7.Lekcja z cyframi.            

                                                       



 
 

                                      ŻÓŁW WODNY 
   Budową ciała upodabniają się do żółwi skórzastych. Karapaks jest normalnie 

wykształcony, plastron  trochę zredukowany, na końcu szczęki nie mają 

dzioba. Pancerz pokryty rogowymi płytami zbudowanymi keratyny mn (z tego 

samego białka zbudowane są ludzkie paznokcie). Skorupa duża i spłaszczona   

o opływowych liniach. Wszystkie kończyny przekształcone w szerokie, płaskie 

wiosła. Pływają zamaszyście uderzając przednimi odnóżami pływnymi niczym 

ptaki skrzydłami. Tylne odnóża pływne działają jak stery w łodzi utrzymując 

lub zmieniając kierunek. To jedyne żółwie, które nie mogą wciągnąć głowy, 

nóg i ogona do skorupy. Całe życie spędzają w morzu, a jedynie samice na 

krótki czas wychodzą na ląd w celu złożenia jaj. Większość życia spędzają na 

otwartych wodach, a jedynie od czasu do czasu są spotykane w pobliżu raf. 

  

               
       Żółwie pojawiły się na przełomie paleozoiku i mezozoiku, ok. 250 mln lat 

temu. Już wcześniej, w środkowym permie żyli ich domniemani przodkowie, 

roślinożerne. Największe znalezione jak dotąd szczątki żółwia należą do 

późnokredowego żółwia morskiego Archelon z Ameryki Północnej, którego 

szkielet mierzy około 4,5 m długości od dzioba do ogona. Rozpiętość 

płetwiastych przednich kończyn wynosiła ok. 5,25 m, a masa ciała jest 

szacowana na ponad 2200 kg. Niewiele mniejszym jest plioceński żółw 

Stupendemys geographicus należący do rodziny żółwi pelomeduzowatych. 

Jego skamieniałości odkopano w Wenezueli. Zamieszkiwał 

południowoamerykańskie rzeki 3 miliony lat temu i mógł mierzyć do 3 m 

długości i ważyć 2 tony. 

 
 

 

 

Idzie wiosna polną dróżką 

podśpiewuje, tupie nóżką, 

rozsypuje polne kwiaty, 

przywitały ją dzieciaki. 

 

Roztopiły się bałwanki, 

pochowały dzieci sanki. 

 

Przyszła wiosna piękny czas, 

świeci słońce, śpiewa las. 

 

Świerszcze małe piszczą w trawie, 

a skowronek wita nas. 

 

 

Zuzanna Brzozowska 

klasa IVb 

 

 

 

 

WIOSNA!!!  CIEPLEJSZY WIEJE WIATR……. 

                                                

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paleozoik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezozoik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archelon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pliocen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stupendemys
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenezuela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa

