
Opracoła Iwona Knapik wieecie



OZDOBY WIELKANOCNE 

Z MASY SOLNEJ



WYNIKI KonkursU plastycznEGO
„zajĄczek wielkanocny”.



wYRÓŻNIENIA
Lena Buczek kl.2b

Emilia Rudowska kl.1a

Aleksandra Świerk kl.2a



3 MIEJSCE

Ewa Trybulec kl.1b Sylwia Śmiałek kl. 3a



2 MIEJSCE

Bartłomiej Kos kl. 3a Wojciech Rusek kl.2b



1 MIEJSCE

Joanna Szostek kl.1a



Wszystkim zwyciĘzcom
gratulujemy!



Dzień PIDZ



Dzień PIDZW kwietniu uczciliśmy Światowy Dzień Pingwina. Święto, które zostało 
ustanowione na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zaobserwowali, że 
przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na 
morzu, wracała na Antarktydę do swoich terenów lęgowych za każdym 
razem 25 kwietnia.

Ptaki, których wizytówką jest wrodzona elegancja, wywołują u nas 
uśmiech swoją nieporadnością - ale to tylko pozory. Niezgrabnie 
poruszają się na lądzie ale w wodzie są mistrzami. Pingwin cesarski jest 
rekordzistą w nurkowaniu – osiągnął głębokość ponad 500 metrów. 
Wyobraźmy sobie – ponad pół kilometra pod wodą… Robi wrażenie:)

Te niezwykłe ptaki są niestety zagrożone wyginięciem. Chrońmy 
przyrodę – podejmujmy działania chroniące klimat. 



Dzień PIDZ

Daria Bodziony kl.1c

Aleksandra Świerk kl.2a



DZIE

W kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Tapira. Przy okazji
mogliśmy się dowiedzieć o kilku ciekawostkach z ich życia. Tapiry
zwracają na siebie uwagę wyjątkowym nosem – ruchliwą i elastyczną
trąbką. Mogą nią zakreślić kółko o średnicy 30 cm nie ruszając przy tym
głową! Żyją na Ziemi od około 50 mln lat i… niewiele się zmieniły!

W 2013 r. odkryto nowy – piąty – gatunek tapira, co znaczy, że nadal
mają przed nami tajemnice.

Chrońmy przyrodę, poszerzajmy wiedzę o tych niezwykłych zwierzętach!



MiĘdzynarodowy dzieŃ taŃca

Święto, które zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Dzień obchodów 29 kwietnia
wybrano na pamiątkę chrztu francuskiego tancerza i choreografa Jeana –
Georges'a Noverre'a. Z okazji święta każdego roku inny artysta związany
z tańcem przygotowuje orędzie do jego miłośników.

Kiedy szukamy dla siebie jakiejś aktywności, zwykle zastanawiamy się, co
sprawi nam najwięcej radości. A tak się składa, że taniec… to czysta radość!:)
Tańczyć mogą osoby w każdym wieku dlatego absolutnie każdy może
czerpać z tańca korzyści dla zdrowia i poczucia dobrego nastroju.


