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Zeskanuj kod QR i czytaj gazetkę online

Święto Niepodłegłości - krzyżówki,

rebusy, rysunki

Andrzejkowe zwyczaje, zagadki,

wróżby

Dzień Ciasta - Zdrowe słodycze -

ulubione przepisy, quizy, zagadki

Pamiętamy o tych co odeszli -

Zaduszki

Zapraszamy 

wszystkich Uczniów

do wspólnego redagowania 

"PRYMUSKA"

 
Tematy do numeru

listopadowego:

 



JESIEŃ WOKÓŁ NASJESIEŃ WOKÓŁ NASJESIEŃ WOKÓŁ NAS

2 15

Jesień zaczyna się 23. września, 
a kończy 22. grudnia.  

spadające kolorowe liście z drzew
często deszczowe dni

Oznaki jesieni: 

Jesienią przygotowujemy 
przetwory na zimę

Zbieramy liście i kasztany

Nosimy 
kalosze

i parasol
od deszczu Zobacz film -> 

Jak powstają chmury
deszczowe?

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film

Wycieczka na PGE Narodowy - 1a i 1b

Klasa 0a wita jesień

Klasa 0a dba o bezpieczeństwo



Pokoloruj jesienny obrazek

14 3

Dzień Kropki - klasa 2a i 3a 

Sprzątanie świata w 1a

Wycieczka do Kampinosu 2a i 2c 



4 13

Dzień Jabłka

Dopisz przymiotniki jakimi możemy określić jabłko

Ela 2a



12
 

5

30 wrześniaJesienna galeria

Laura 3a



6 11

DZIEŃDZIEŃ
EMOTIKONAEMOTIKONA

Mało, kto wie, że pierwszy znaczek  pojawił się 
30 marca 1881 roku.

 
 Natomiast komputerowy emotikon po raz pierwszy

został użyty przez profesora Scotta Fahlamana 
19 września 1982r. o godzinie 11.44. 

Stąd właśnie, na tę datę przypada święto tych minek.
 

Historia powstania emotikony :)

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film



10 7

EMOTKIEMOTKIEMOTKI
   OCZAMI UCZNIÓW 

Laura 1a

Alicja 2a

Basia 2a

Agatka 2a

Lena 2b



8 9

Wszystkie dzisiaj nucą szkoły,
że dzień bardzo jest wesoły,

Bo to Dzień Nauczycieli,
święto tych, co uczyć chcieli
i wytrwali w swym wyborze

korzystając z iskry bożej.
Bo to zawód z powołania,

a niezwykłe są zadania
– to szerzenie cennej wiary,

że nauka to nie czary,
że nauka to podstawa,

a z nauką idą brawa
i postępy, które dają

klucze, co drzwi otwierają,
kiedy się trochę poduczę.
Doceniamy te starania,

dla nas warte są uznania.
I choć czasem trudno bywa,
motywacji niech przybywa –

praca warta poświęcenia,
nauczyciel nasz świat zmienia!i

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę
wydarzenia, jakim jest ustanowienie 

Komisji Edukacji Narodowej 
14 października 1773r. 

 
 Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

Wszyscy nasi kochani Nauczyciele
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeże kwiaty pachnące,

kwitnące na naszej polskiej łące.

Uczniowie SP52


