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Zeskanuj kod QR i czytaj gazetkę online

Zapraszamy 
wszystkich Uczniów

do wspólnego redagowania 
"PRYMUSKA"

Tematy do numeru kwietniowego
zbieramy do 10.Marca:

WIELKANOC
PRIMA APRILIS

PALMY WIELKANOCNE
DZIEŃ ZIEMI

 
 

 Konkurs dla kl. 0-3Konkurs dla kl. 0-3Konkurs dla kl. 0-3
"Jajo wielkanocne""Jajo wielkanocne""Jajo wielkanocne"

Wielkość pracy: duże jajo styropianowe
Technika dowolna wg. pomysłu

Termin zbierania prac: 
do 22.03.2023r.(środa)

Prace przynosimy do sali nr.13
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Dzień Kobiet
8. marca 2023r. 

 Wydłuża się dzień  
przedwiośnie zaczyna się na

Pojawiają się pierwsze wiosenne rośliny
 Przylatują ptaki

 Dojrzewają owoce bluszczu pospolitego
 Ze snu budzi się żaba trawna
 Pojawiają się pierwsze owady

 Ożywiają się ssaki

Wiosenne zmiany w przyrodzie:

przełomie lutego i marca

Wiosna
Natura budzi się do życia,

kwiaty rozkwitają.
Mama mówi, co za piękny dzień -

wyjdziemy na spacer, co Wy dzieci
na to tak!

Chcemy wyjść na spacer i tak
rozpoczyna się pierwszy dzień wiosny.

 
Marysia L. 3a



 Pierwszy Dzień Wiosny
 

W każdym roku Dzień Wiosny
przypada 21.marca. Pierwszy dzień

wiosny był dla naszych słowiańskich
przodków jednym 

z najważniejszych dni w roku. 
Wtedy to świętowano narodziny

nowego życia po mroźnej i
wyczerpującej zimie. 

Tradycyjnym zwyczajem związanym 
z pierwszym dniem wiosny jest
topienie lub palenie Marzanny.

Zwyczaj ten wywodzi się ze
słowiańskich wierzeń pogańskich 

i związany był kiedyś z
Jarymi Godami, czyli cyklem

obrzędów przypadających na czas
równonocy wiosennej.
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Pokoloruj obrazek

Hubert K.



4 13

Nasza gazetka
"PRYMUSEK"
ma już rok!

Pokoloruj tort urodzinowy

Marzec - skąd ta nazwa?

Marysia L. 3a
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Urodzinowa łamigłówka
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Wiosenne rebusy

Spotkanie z pszczelarzem

Zimowe przedstawienie kl. Oa

Wycieczka do Teatru Raj
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Wiosenne kodowanieZwiastuny wiosny
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Nauczyciel j.hiszpańskiego - p.Magdalena Kopeć

KĄCIK KĄCIK HISZPAŃSKIHISZPAŃSKIWiosenna kolorowanka


