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Wiosna
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Konkursy
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Ważne tematy:
 Wiosna-21 marzec
 Modowe hity
 Lekcja żywej historii

21 marzec jest pierwszym dniem wiosny a
ostatnim dniem zimy.
Wiążą się z tym dniem
obrzędy, takie jak np.
topienie Marzanny na
znak pożegnania zimy.
Wiosna jest jedną z
czterech pór roku.
Charakteryzuje się
umiarkowaną tem-

peraturą powietrza i
małą ilością opadów
a tm o sf e ryczn ych .
Świat roślin i zwierząt
przechodzi
okres budzenia
się do życia, a
następnie rozpoczyna
się
pierwsza faza
okresu rozmnażania,
czyli
dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a
u roślin kwitnienie i
zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują
z ciepłych krajów.
Wiosna
astronomiczna rozpoczyna
się w momencie
równonocy jesiennej
i trwa do momentu
przesilenia letniego ,
co w przybliżeniu
oznacza na półkuli
północnej okres pomiędzy 20 marca a
22 czerwca. Pod-

czas wiosny astronomicznej dzienna
pora dnia jest dłuższa od pory nocnej,
a ponadto z każdą
kolejną dobą dnia
przybywa, a nocy
ubywa.
Wiosną
temperatura waha
się między 6 - 16stopni Celsjusza. Za
początek
wiosny
uważa się kwitnienie
przebiśniegów i krok u só w.
W io sn ą
wszystkie organizmy
zwiększają
swoją
aktywność po zimowym uśpieniu. Zwierzęta rozpoczynają
rozmnażanie.
W każdym środowisku, a więc i na łące,
sieć pokarmowa jest
bardziej skomplikowana niż zimą .

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary,
nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
wesołego Alleluja
życzy redakcja Szkolnej Soczewki

W dniu 19 marca podczas rekolekcji wielkopostnych Zespół flażoletowy „Flażoletki SP2” pod kierunkiem
K.Żmijewskiej wystąpił w czasie mszy św. prezentując
utwory religijne.
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Tej wiosny neony wciąż
królują !
Hitem są masywne naszyjniki ,a także turkusowe dodatki. Miniówka to obok
szortów i sukienek najbardziej pożądany element wiosennej garderoby. Podstawowym kolorem jest czerń,
którą najprościej łączy się z
bielą uzyskując modny wygląd. Królują również legginsy w kwiecistych wzorach .Abstrakcja i świecidełka prowadzą wiosnę 2013.
Dla mniej odważnych wskazane są stonowane kolory :
karmel, ciepła żółć, zieleń i
turkus. Modne są również
kolorowe rzucające się w

Dnia 13 marca 2013r
na zaproszenie nauczycielki historii pani
I.Domańskiej gościło w
naszej szkole Bractwo
Rycerskie „Kerin”, które
w barwny sposób przedstawiło uczniom okres
Złotego Wieku Rzeczypospolitej . Na pokazie
uczniowie zobaczyli :
-strój szlachecki ,
-scenkę, która unaoczniła
zależności między kulturą
wschodu i zachodu i nawiązywała do kultury polskiego baroku ,
-oddział muszkieterów
złożony z przebranych
uczniów, by zilustrować
przebieg potopu szwedzkiego,

oczy nadruki. Tej wiosny
można śmiało wkładać baleriny. Powróciły także buty za
kostkę. Natomiast biżuteria
powinna być odważna i żywa.
Marysia

-ucznia przebranego w
zbroje husarską , który
stanie ,,pod Wiedniem” .
Jednym z istotnych założeń ,,żywej lekcji historii”
było też kształtowanie
postaw patriotycznych ,świadomości obywatelskiej i szacunku dla
państwa polskiego.

Dzień Otwartych
Drzwi
W sobotę, 16 lutego w naszej
szkole odbył się Dzień Otwartych Drzwi, na który zaprosiliśmy rodziców i dzieci ze
wszystkich kolskich przedszkoli.
Niewątpliwym "hitem" dnia była
możliwość pracy i zabawy na tablicach interaktywnych, które
dla większości rodziców i dzieci
są zupełną nowością.
Źródło: http://zs1kolo.szkolnastrona.pl

I konkurs - Plastyczny
Warunki uczestnictwa.
Konkurs trwa do 27.03 2013 i jest skierowany
dla uczniów należących do SKO
Temat „Zbieram na ... ”lub
plakat reklamujący SKO
Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem
malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu.
Format prac plastycznych nie mniejszy niż
A4 i nie większy niż A3.
Każda praca powinna zawierać następujące
informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
2. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna,
pod kierunkiem którego uczeń przygotował
pracę.
II konkurs - Aktywnie oszczędzamy
Konkurs trwa do 30 marca 2013
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