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PRYMUSEK
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Zeskanuj kod QR i czytaj gazetkę online

zimowy wypoczynek
dzień kota

tłusty czwartek - tradycje
historia walentynek

Bezpieczne ferie zimowe
rysunki zimowe i rebusy

Zapraszamy 
wszystkich Uczniów

do wspólnego redagowania 
"PRYMUSKA"

 
Tematy do numeru lutowego

zbieramy do 15.Stycznia:

 
 

 

Razem gramy dla WOŚP  
31. Finał - 29.01.2023

Puszka stacjonarna w szkole
oraz ESkarbonka 

https://eskarbonka.wosp.org.pl
/vvp2bt
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Zimowa krzyżówka
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sałata lodowa – ½ główki
pomidory malinowe – 2 szt.

zielony ogórek– ½ szt.
czerwona cebula – ½ szt.

zielone oliwki – 15 szt.
ser feta – 200 g
rukola – 1 garść

świeżo mielony pieprz – 1 szczypta
sól – 1 szczypta

oliwa z oliwek – ¼ szklanki
suszone oregano – 1 łyżeczka

sól – 1 szczypta

SKŁADNIKI

SOS

 KROK 1: KROIMY I ŁĄCZYMY SKŁADNIKI SAŁATKI
Grubo siekaną sałatę łączymy w misce z pokrojonymi w
ósemki pomidorami bez skórki. Dodajemy oliwki, cebulę

pokrojoną w piórka, ogórek pokrojony w półkrążki,
rukolę i pokrojony w kostkę ser feta.

Doprawiamy solą i pieprzem.
KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY SOS

W osobnej misce łączymy i mieszamy wszystkie składniki
sosu.

KROK 3: MIESZAMY SKŁADNIKI
Sałatkę polewamy sosem i dokładnie mieszamy, 

aż składniki się połączą.
 

Fit sałatka grecka

Andrzejki w świetlicy

Mikołajkowe warsztaty Lego w 2a

Klasa 1b w Centrum Pieniądza

Wycieczka 1a i 1b do fabryki bombek

Wigilia świetlicowa

Gr
ud

ni
ow

e 
w

yd
ar

ze
ni

a 
 



Według tradycji chrześcijańskiej karnawał trwa
od święta Trzech Króli do wtorku przed Środą

Popielcową. Jest to czas zabawy, zimowych balów 
i zabaw.  Obecnie najsłynniejszym karnawałem

na świecie jest ten, który odbywa się w
brazylijskim Rio de Janeiro. W ostatnich latach
zanotowano nawet ponad 1 mln uczestników.

Historia karnawału w Wenecji
Początki weneckiego karnawału sięgają XI wieku.

Historia mówi, że powstał on z połączenia
tradycji pogańskich i obrzędów świąt płodności
oraz chrześcijańskich, które były symbolicznym

przejściem w okres postu.
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Karnawał - czas radości

Hubert K.

Pokoloruj balony

Karnawałowe kolorowanki



Święto Trzech króli jest obchodzone 6 stycznia  
i zostało ustanowione na pamiątkę narodzin Pana
Jezusa i przyjazdu trzech króli: Kacpra, Melchiora i

Baltazara. Ci trzej Królowie pochodzili z różnych
kontynentów Kacper z Europy, Melchior z Afryki 

i Baltazar z Azji. Musieli podążać za gwiazdą
Betlejemską. Przynieśli ze sobą trzy dary Kacper
przyniósł Złoto, Melchior kadzidło a Baltazar Mirę.

Każdy z darów był symbolem danej rzeczy: 
Złoto symbolizowało godność królewską, kadzidło

- godność kapłańską, a mirra zwiastowała
wypełnienie proroctwa i zapowiadała śmierć.

Hubert K.
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Nauczyciel j.hiszpańskiego - p.Magdalena Kopeć

Święto Trzech Króli
 

KĄCIK KĄCIK HISZPAŃSKIHISZPAŃSKI

Pokoloruj  trzech króli w stajence


