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Pierwsza połowa
kwietnia to okres
w którym świat
zwierząt i roślin
wchodzi w kolejny
po zaraniu wiosny okres
fenologiczny, zwany pierwiośniem. Pory fenologiczne nie są wyznaczane
przez daty w kalendarzu
jak np. początki miesięcy
czy święta. Terminy te
wyznaczane są przez biotop czyli środowisko przyrodnicze. Świat roślin i
zwierząt budzi się do życia w swoim właściwym
porządku.
Kwiecień to miesiąc w
którym bardzo szybko
przybywa dnia. Pierwszego kwietnia długość dnia
wynosi blisko 13 godzin.
W ostatnim dniu dzień
trwa niemal 15 godzin. Z
początkiem kwietnia znikają zwykle z pól resztki
śniegu. Rzadko ale jednak, są takie lata w których pokrywa topnieje
dopiero w połowie kwietnia. Miesiąc ten jest na
ogół chłodny, jeśli nawet
w ciągu dnia jest ciepło,
noce, poranki i wieczory
są zimne, bardzo często
występują
przymrozki.
Średnia temperatura miesiąca waha się w granicach 4,2 st C do 8,4 st C.
Wzrasta liczba opadów,
gdzie średnio w kwietniu
spada 40 mm.

Jak już wskazuje sama
nazwa, kwiecień jest miesiącem kwitnienia. Rzeczywiście w kwietniu a
szczególnie w jego drugiej
połowie rozkwitają liczne
drzewa i krzewy jak np.
brzoza, jodła, klon, grab,
tarnina i wiele innych. W
lasach liściastych zakwitają liczne wczesnowiosenne byliny, jak fiołek, zawilec.
W świecie zwierzęcym
zachodzi w kwietniu wiele
ciekawych zjawisk. Większość zwierząt zakończyła
już sen zimowy. Jelenie i
sarny zmieniają „strój”
zimowy na letni. Przyleciało wiele ptaków zimujących na południu i w
Europie zachodniej. W
kwietniu wracają bociany,
jaskółki, wilgi. Liczne gatunki ptaków odbywają
gody. Liczne ptaki składają w kwietniu jajka. Pod
koniec miesiąca z zimowych jaj wychodzą larwy
owadów.
Zjawiają
się
również motyle: cytrynek
listkowiec, rusałka pokrzywnik,
wierzbowiec,
bielinek kapustnik. Pojawiają się pierwsze biedronki. Pod koniec kwietnia
przylatują
słowiki
rdzawe, prędzej, bo w
pierwszej połowie kwietnia jest u nas słowik szary, jednak jego śpiew nie
jest tak bogaty jak rdzawego. Na początku kwiet-

nia zjawiają się się nasze
krukowate:
Gawrony,
kawki, wrony. W połowie
kwietnia przylatują pierwsze jaskółki.
Najpierw
przylatuje dymówka później oknówka.
Wiele krzewów
ozdobnych kwitnie przed rozwinięciem liści, na innych
krzewach kwiaty pojawiają się równocześnie z rozwojem liści. Kwitną drzewa owocowe czereśnie,
wiśnie, morele i brzoskwinie. Na trawnikach kwitną
białe stokrotki i żółte
mniszki.
Rolnicy energicznie sieją
zboża jare, kukurydzę i
buraki, pod koniec kwietnia sadzi się ziemniaki w
tym czasie pojawiają się
pierwsze szkodniki.
W lasach pod koniec
kwietnia pojawiają się
kwiaty buku, dębu szypułkowego. Kwitnie modrzew
europejski, borówka czernica.
W końcu miesiąca pojawiają się młode kuny,
dziki , wilki i lisy.
Pierwiośnie trwa mniej
więcej do pierwszej połowy maja. W tym okresie
pierwiośnie przechodzi w
kolejną porę fenologiczną
zwaną pełnią wiosny, pojawiają się wtedy kwiaty
na drzewach, które w
pierwszej fazie wegetacji
wytwarzają
liście
np.
kasztanowiec, jarzębina.

Czerwiec
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21 marca 2013 r. o godzinie 10. uczniowie i nauczyciele SP w Zębowicach rozpoczęli
uroczyste obchody Dnia Wiosny. Wśród pięknych, niezwykle kolorowych dekoracji na
wiosennych uczestników czekały liczne atrakcje i ciekawe konkursy. Wybrano najładniejsze marzanny, których wykonawczyniami okazały się Katarzyna Gmyrek z klasy I
oraz Jesika Lysy z kl. VIb. W konkursie na najbardziej wiosenne przebranie, w
młodszej grupie wiekowej, zwyciężyła klasa I, drugie miejsce zdobyła klasa II, a na
trzecim uplasowała się klasa III. W starszej grupie wiekowej najlepiej prezentowała
się klasa IVa (I miejsce), a następnie klasa VIa (II miejsce) i Va (III miejsce).
Imprezę uświetnił występ uczniów klasy IVb, Va i Vb w ciekawym i zabawnym przedstawieniu pt. „Marzanna”.
Pomimo niezbyt wiosennej, kapryśnej pogody i odwołanego w związku z tym korowodu,
wszystkim uczestnikom zabawy dopisywał świetny humor, a wokół panowała bardzo
wiosenna i ciepła atmosfera.
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Uczniowie PG przedstawili tradycje związane z przesileniem wiosennym, po czym nastąpił gwóźdź programu : wybór najpiękniejszej wiosennej wychowawczyni oraz szereg konkurencji, w której zmierzyli się
uczniowie i nauczyciele. Podsumowaniem był szkolny kabareton. Wszyscy nauczyciele i brać uczniowska z zaangażowaniem brała udział w
konkurencjach sportowych i tych bardziej poważnych. Szkolnym kabaretom towarzyszyły salwy śmiechu – więc imprezę należy uznać za udaną.
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W dniu 22.03.2013 odbył się koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej z Olesna oraz Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej. Zaprezentowały
się przed nami różne zespoły instrumentalne, wokalne oraz soliści.
Mieliśmy możliwość poznać z bliska wygląd i brzmienie różnych instrumentów. Wykonawcami były zarówno małe dzieci jak i dorosła młodzież.
Koncert bardzo nam się podobał i chętnie usłyszelibyśmy go ponownie.
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Avalanche w finale konkursu „Pokaż Język – I know
I can”

13 kwietnia 2013 w NCPP w Opolu odbył się finał konkursu „Pokaż Język – I know I can”, w trakcie którego 60-ciu gimnazjalistów z województwa opolskiego zaśpiewało napisane przez siebie utwory. Wśród finalistów znalazł się również Zębowicki zespół Avalanche, stworzony na
potrzeby konkursu, w skład którego wchodzą Stefania Czaja, Julia Panic, Karolina Pyć i Anna Tokarczyk.
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20 marca 2013 roku, po raz czwarty, odbył się w naszej szkole KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA pod hasłem
„ Z KRÓLEM MACIUSIEM I ZA PAN BRAT”. Był on jednym z działań w realizowanym w tym roku szkolnym projekcie „ Z KRÓLEM MACIUSIEM PIERWSZYM KU DOROSŁOŚCI”.
W eliminacjach klasowych wyłoniono 25 uczniów z klas IVI do etapu szkolnego. Czytali oni fragmenty książek Janusza Korczaka „Król Maciuś I” i „ Król Maciuś na bezludnej
wyspie”.
Pod czujnym okiem jury w składzie: p. Elżbieta Hudzik,
p. Elżbiety Wróbel oraz p. Gabrieli Zając laureatkami konkursu zostały:
1. W kategorii klas I-III uczennice klasy III:

Agnieszka Krawczyk—I miejsce

Wiktoria Nita—II miejsce

Emilia Lempa i Marlena Zyzik—III miejsce

Adriana Obstój—klasa II—wyróżnienie
2. W kategorii klas IV-VI :

Julia Sikora—kl.IV a i Agnieszka Kania—kl.V a—I miejsce

Jesika Lysy—kl.VI b—II miejsce

Dopminika Lisy—kl. VI b—III miejsce

Weronika Syma—kl. V
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
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Uczniowie klas I – III wraz ze swoimi wychowawczyniami
przygotowali inscenizację na temat zwyczajów wielkanocnych,
którą pokazali całej szkole na apelu w dniu 27 marca. Recytowali wiersze, śpiewali skoczne piosenki oraz przedstawili zabawną scenkę z kogucikiem i „dyngusiarzami”. Wszyscy świetnie
się bawili. Uczniowie młodszych klas wprowadzili widzów w
świąteczny nastrój.
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Klasa III
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Klasy VI

Numer 4
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Festiwal Nauki i Promocji - Dobrodzień
9 kwietnia uczniowie klas VI-tych uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Promocji
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Program imprezy był
bardzo bogaty i urozmaicony:
1.”Modelarstwo-moje hobby” B.Brylka
2.”To nasz cudowny świat eliksirów, czarów, wróżek, różdżek, elfów”
3. Zajęcia warsztatowe: zajęcia z j.angielskiego oraz logiczne układanki
z drewna
4.”Odkryj w sobie handlowca”- Quiz ekonomiczny (warsztaty)
5. Teatr lalek
6.”Zasady zdrowego odżywiania się”
7. Gry i zabawy matematyczne
8. Studio urody
9. Przedstawienie pt:„Trzy świnki”
10.Pokaz broni
11.Pokaz strażaków
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Podsumowanie projektu o Korczaku

Ewaluacją projektu „ Z królem Maciusiem ku dorosłości” był apel przeprowadzony przez p.Barbarę Puchałę. Dziewczyny z klasy V b przedstawiły prezentację multimedialną ukazującą realizację poszczególnych zadań . Można
też było podziwiać prace plastyczne dotyczące życia Janusza Korczaka lub
jego utworów.
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Ziemia jako nasza żywicielka stanowi istotę naszej egzystencji.
Każdy z nas powinien zastanowić się, jaka jest jego rola w ochronie
przyrody w najbliższej okolicy. Od niej uzależnione jest życie nasze i naszych
dzieci, dlatego powinniśmy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale każdego
dnia.. Z tej okazji klasy VI pod kierunkiem p. Marzeny Dutkiewicz przygotowały ciekawy program artystyczny. Zasadzono też kolejne drzewko przed
szkołą.
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Trzeci maja to piękne, radosne polskie święto.
Od chwili ogłoszenia Konstytucja stała się swego rodzaju testamentem dla kolejnych pokoleń
narodu polskiego. Pozostaje bogatą skarbnicą
myśli politycznej i państwowej. Z okazji 222
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole odbyła się
akademia. W uroczystości wzięła udział dyrekcja, grono pedagogiczne i młodzież. Wszyscy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali montażu słowno - muzycznego. Spotkanie to stało się formą
przekonania młodych ludzi do pamiętania o dokonaniach naszych
przodków i świętowania tego dnia narodowej dumy.
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Dn.10.05.2013r. odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi naszej szkoły- Powstańcom Śląskim. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pana Konrada Dzikowskiego i pani Eweliny Pokorskiej. W ramach programu artystycznego uczniowie przedstawili charakterystyki powstańców śląskich,
deklamowali wiersze i śpiewali pieśni powstańcze. Po występach artystycznych odbył się konkurs „Wiedzy o powstaniach śląskich”.
W konkursie zwyciężyli: Kamil Pytel, Daniel Piegza, Mateusz Jeziorowski i Gabriel Niesłony. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci dyplomów
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11 czerwca uczniowie klas I – III uczestniczyli w zorganizowanej w naszej szkole akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”. Akcję rozpoczęto od
zaśpiewania piosenki oraz przeczytania „Lokomotywy” J. Tuwima. Następnie dzieci wysłuchały innych ciekawych utworów czytanych przez:
panią dyr. szkoły – M. Stelmach, panie: Z. Laskowską – Qach i E.
Wróbel, koordynator akcji z Olesna – pani E. Żak oraz bibliotekarkę –
pani G. Zając. Uczniowie mogli też usłyszeć swoje dobrze czytające koleżanki i kolegów.
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Uczniowie SP wyróżniający się w nauce
w roku szkolnym 2012/2013
KLASA I
Daniel Dragon
Michał Dragon
Julianna Jendrzej
Julia Koj
Kamila Kubiciel
Monika Miozga
Karolina Niemiec
Magdalena Obstój
Laura Okwieka
Klaudia Panicz
Vanessa Płotnik
Mikołaj Sowa
Filip Sykoś

KLASA IV a
Karolina Niemiec
Aleksandra Mateja
Julia Sikora
Magdalena Kania
Rafał Krohn
Oliwia Ledwig

KLASA V b
Daria Rajnoga
Martina Zyzik
Aleksandra Wulczyńska
Ewa Tokarczyk
Oliwia Jewczuk
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KLASA II
Partyk Beneda
Michał Gawlita
Zuzanna Grabowska
Laura Jagoda
Marcel Janczyk
Julia Koch
Agata Kozłowska
Ewelina Krohn
Szymon Kusiak
Karolina Miozga
Adriana Obstój
Paweł Plottnik
Szymon Sadowski
Sonia Wróbel

KLASA III
Dominik Koch
Agnieszka Krawczyk
Simona Ledwig
Emilia Lempa
Wiktoria Nita
Kacper Nowak
Karolina Sacha
Marlena Zyzik

KLASA V a

KLASA IV b
Laura Bryś
Wiktoria Gawlita
Tomasz Klyszcz
Marta Kozłowska
Brygida Maniurka
Aleksandra Pyć
Marta Twardawska

Patrycja Panicz
Agnieszka Kania
Karol Koprek
Kamila Michalczyk
Aleksandra Ledwig
Weronika Syma
Karolina Suschlik
Teresa Lasończyk

KLASA VI a
Weronika Kuliberda
Anna Pryszcz
Filip Sowa
Laura Seidel
Anna Dejnak
Jessica Niedworok
Martyna Blozik

KLASA VI b
Jesika Lysy
Dominika Lisy
Mateusz Jeziorowski
Daniel Piegza

Z życia szkoły

„ Co sądzę o czytaniu książek? „
Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie V b ,
przygotowanej przez Darię Rajnogę.
1.

Najwięcej wolnego czasu uczniom klasy V b zajmuje: komputer—6,
zabawa na świeżym powietrzu—3 , książki i czasopisma—2 i sport—2

2.

Książki lubi czytać: 5 uczniów, raczej tak—1, raczej nie—4 i zdecydowanie nie—3.

3.

Codziennie czyta—1 uczeń, raz w tygodniu—6, tylko wtedy kiedy muszą
np..lektura—6

4.

Rodzaje czytanych książek: przygodowe—4 uczniów, tylko lektury
szkolne— 6, książki śmieszne i zabawne—1.

5.

Nie lubią czytać: grubych książek—6, z małą czcionką—4, z długimi
opisami—1, bez ilustracji—2.

6.

W klasie V b przeczytanie 50 stron zajmuje: mniej niż 2 godziny—
7 , około 2 godzin—5 , 3 godzin— 1

7.

Dlaczego lubisz czytać książki z ilustracjami: bo: są ciekawe—7
uczniów, bo pomagają zrozumieć treść—5, nie lubi, bo ograniczają wyobraźnię—1 .

8.

Najwięcej książek mają: z biblioteki—12 uczniów, kupuje—2.

9. Jak wyobrażam sobie książkę za 100 lat:
Nie będzie takich książek jak je audiobooki i e-booki. Niektórzy myślą, że
wcale nie będzie książek, bo i tak nikt ich nie będzie czytał ze względu na
brak czasu i chęci
Podsumowanie:
Zalecam czytanie książek, bo wspomagają wyobraźnię i umysł.
Opracowała: Daria Rajnoga kl. V b

Numer 4

Str. 19

REDAKCJA 4 numeru gazetki:
uczennice klasy V a
OPIEKUN: Gabriela Zając ,
Zofia Laskow ska-Qach

PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE
WAKACJI!!!!
WAKACJE
Lubię, kiedy są wakacje,
trzeba tu mi przyznać rację.
No, bo przecież jak nie lubić,
kiedy budzik Cię nie budzi?
I spać do oporu,
potem szaleć po Opolu,
biegać, skakać, piłkę kopać
I w basenie się wykąpać.
Lecz gdy skończą się wakacje,
Czas powiedzieć:
„Witaj szkoło’’,
Znowu mi przyznacie rację,
wśród kolegów jest wesoło!

