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                  POMAGAMY!

29 marca odbył
się XX Szkolny
Festiwal
Piosenki, a 31
marca miał
miejsce koncert
laureatów.

 Po dwóch próbach
mikrofonowych w
finałową sobotę
uczniowie
zaprezentowali się
przed niezależną
komisją w
wybranym
repertuarze.

        Redakcja
  składa życzenia

sp4namyslow.psis.edu.pl

XX SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ZA
NAMI!!

Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy! A
także wszystkim,
którzy mieli odwagę
zmierzyć się w
rywalizacji.
Festiwal
przygotowują:
Kazimierz Fiała,
Tomasz Śniadecki,
Eugeniusz Miś,
Joanna Skorupska.
Współtworzą:
niezależna komisja
oraz zaproszeni
goście. 

W kwietniu w
naszej szkole
zorganizowana
została zbiórka
karmy dla
bezdomnych i
potrzebujących
zwierząt.
Zdecydowaliśmy
się  pomóc Azylowi
Nadziei w Opolu,
gdyż fundacja ta
współpracuje

z osobami z
Namysłowa.
Wolontariusze oraz
członkowie
Fundacji na terenie
Namysłowa
dokarmiają też
zwierzęta
przebywające w
złych warunkach
bytowych oraz
organizują dla nich,
w miarę

możliwości,domy
tymczasowe.
Karma została
przekazana w ręce
członkini Azylu
Nadziei. Funpage
pomocy na
Facebooku:
"Pomoc
bezdomnym i
potrzebującym
zwierzętom z
Namysłowa i okolic. M

Pogody, słońca,
radości, w niedzielę
wielu gości, w
poniedziałek dużo
wody - to dla
zdrowia i urody,
dużo jajek
kolorowych, świąt
wesołych, no i
zdrowych:)
Nina, Iza, Krystian,
Milena, Jana :)

TS

www
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                            Wiosna!!!!!!!!!

PRZEDWIOŚNIE PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY

Temperatura
dzienna
wzrasta, rzadko
spada poniżej
zera. Zasadniczo
wiosnę
poprzedza
zima, jednak
pomiędzy tymi
okresami
znajduje się
etap
przejściowy,

Wiosna
astronomiczna
zaczyna się
w momencie
równonocy

tzw
przedwiośnie.
Za początek
prawdziwej
wiosny uznaje
się moment
kwitnienia
krokusów i
przebiśniegów.

nina

nina

Za przedwiośnie
przyjmuje się
okres roku na
styku zimy i
wiosny,  w
którym średnie
temperatury
powietrza wahają
się pomiędzy 0
a 5 stopni
Celsjusza. Okres
przedwiośnia, w
odróżnieniu od
przedzimia,
charakteryzuje
się wieloma

intensywnymi
przemianami w
przyrodzie.
Ziemia zaczyna
rozmarzać, co
powodować
może powodzie
wiosenne.
Rośliny kiełkują,
w drzewach
budzi się życie.
Jest duża
różnica
temperatur
dziennych i
nocnych.

wiosennej i trwa
do momentu
przesilenia
letniego.
Oznacza to
okres w
przybliżeniu
pomiędzy 20 a
22 czerwca. Dni
stają się coraz
dłuższe, a noce
krótsze.

W tym roku
pierwszy dzień
wiosny wypadł
21 marca. Dzień
ten u większości
osób wywołuje
radość, a
przynajmniej
uśmiech na
twarzy.
Nareszcie
koniec z długą,
męczącą zimą!
Zaczyna się
okres słońca,
ciepłego wiatru

i wysokich
temperatur!
Czas zabaw na
świeżym
powietrzu,
zieleni i kwiatów.
Ptaki zaczynają
śpiewać, życie
staje się
prostsze! A co
najważniejsze -
wielkimi krokami
zbliżają się....
WAKACJE!!!

internet

internet
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Przezroczyste
tęczowe jaja

    Koszyczek 

Jaja Wielkanocne

Zgodnie z
tradycją w
koszyczku
wielkanocnym
powinny znaleźć
się: chleb,
wędlina, sól,
jajka, chrzan i
baranek. Często

do święconki
dodawane są
także słodycze i
owoce, ale
możesz włożyć
do koszyczka
również to, co
lubisz.

Iza

       Wielkanoc
              w Polsce i na świecie

Wydaje się, że
bez nich święta
Wielkanocne nie
mogłyby się
udać. Jaja
symbolizują
odradzające się
życie i nadzieję
na wieczność
istnienia. 
Jest wiele

pomysłów na
ozdoby
wielkanocnego
stołu.
Najszybciej
zafarbujemy jaja
gotowymi
barwnikami.

Praktykuje się
biczowanie
domowników
gałązkami
jednak
delikatnie.

W Szwecji

Chłopcy biją
dziewczęta
długimi
gałęziami
zakończonymi
kolcami.

W Czechach

Jest zwyczaj,
by przynosić do
domu wodę ze
strumienia,
która zapewnia
zdrowie i urodę.

We Francji 

Ludzie po
nabożeństwach
idą bawić się na
ulicach, gdzie
tańczą i
śpiewają.

W Afryce

Takie piękne
pisanki
przygotujemy
za pomocą kilku
rodzajów
kolorowych
galaretek
smakowych. 

Tęczowe
jajeczka

N

http://www.praskagieldaspozywcza.pl/pl-
PL/jajka__podstawa_wielkanocnego_stolu.html

Iza

Int
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Okaż dobroć dla
bezdomnych zwierząt!

Kochamy Zwierzaki: Konie

"Ach, żeby tak mieć swojego Pana!
By otrzeć pysk na jego kolanach,
By leżeć przy nim do góry brzuchem,
I żeby drapał mnie za uchem.
I by dał pić, gdy jestem spragniony,
No i odpocząć, gdy jestem zmęczony."

Pomóż bezdomnym psom i kotom z Namysłowa!
W bibliotece szkolnej trwa zbiórka karmy.

"Pieska dola tego psa, który w misce pusto ma."

Przydadzą się również legowiska, koce i zabawki.

"Oddam Ci całą moją miłość,
Oddam Ci całe moje serce,
Oddam Ci nawet moją dusze,
Tylko mnie przytul, weź na ręce."

Koń maści izabelowatej

Koń został udomowiony prawdopodobnie na terenie
północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj.
około 3,5 tys. lat p.n.e.
Niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe,
następnie wyparte przez maszyny. Dziś używany w
celach rekreacyjnych i sportowych, jako zwierzę
pociągowe – jedynie w biedniejszych gospodarstwach.
Przeciętna długość życia koni wynosi 25-30 lat. 
Wyhodowano wiele ras koni. Najpopularniejsze to:

czystej krwi arabskiej – jej krzyżówki dały
początek wielu innym rasom
pełnej krwi angielskiej – konie wyścigowe

Polskie rasy koni:
konik polski oraz jego odmiana konik biłgorajski
rasa huculska
rasa małopolska
rasa śląska
rasa wielkopolska
kuc feliński
polski koń szlachetny półkrwi
polski koń zimnokrwisty

Rozróżniamy następujące maści koni:
siwa
gniada (brązowa; grzywa, ogon i nogi czarne) 
kara (cała czarna)
kasztanowata (brązowo-żółta; ogon i grzywa taka
sama lub jaśniejsza)
izabelowata (bardzo jasno brązowa; ogon i grzywa
białe z brązowymi przesmykami)
bułana (żółtawobrązowa; grzywa i ogon czarne)
myszata (jak szara mysz)

Są to maści zasadnicze. 
Są też maści złożone, jak: 

srokata (kolory innych maści z białymi plamami
tarantowata (maść siwa z jednokolorowymi
plamami; różne kolory plam u różnych koni)

źródło:  http://konskie-
fakty.bloog.pl/id,3634751,title,Umaszczenie-koni-i-
zdjecia,index.html
           http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84
             

koniara12.bloog.pl
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          Kącik Miłośników Zwierząt Domowych

              Chomik dżungarski  Żywienie

Kluska

Kluska

Długość ciała
chomika
dżungarskiego
wynosi do 9 cm,
ciężar ciała 30-
40g. Jest więc
najmniejszym z
chomików.
Można go
oswoić, wtedy
nie będzie
gryzł. 
Naturalne
środowisko
dżungarków to
stepy i tundry

Syberii
Zachodniej. Tam
sobie żyją
wesoło na
wolności nie
zapadając w
sen zimowy i
wykazując dużą
aktywność
przez cały
rok.Chomiki są
zwierzętami
wszystkożernymi.
Należy podawać
małe porcje.

   Oprócz ziarna,
które jest
podstawowym
daniem, chętnie
jedzą jabłka,
marchew, biały i
żółty ser, rzepę,
szpinak,
orzechy, seler
oraz inne
warzywa i
owoce, a także
pieczywo
(najlepiej
wysuszone).
Chomik

powinien
dostawać
przede
wszystkim
pokarm roślinny
z niewielkim
dodatkiem
produktów
pochodzenia
zwierzęcego.
Pokarm nie
może być
spleśniały ani
zanieczyszczony.

Krystian

Krystian
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Milena Stocka

                                     Justyna Kowalczyk

Justyna
Kowalczyk
urodziła się
19 stycznia
1983 roku w
Limanowej.
Jest
najbardziej
znaną
polską
biegaczką,
wielokrotną
mistrzynią
olimpijską.

Justyna aż
czterokrotnie
zdobyła Puchar
Świata w
biegach
narciarskich. Ze
złamaniem
śródstopia
zdobyła złoto
olimpijskie w
Soczi. Narty to
niemal całe
życie Justyny,
ale… nie całe.
Na każdy
wyjazd zabiera

ze sobą torbę
wypełnioną
książkami.
Miała już w
swoim życiu
okres
fascynacji
Gombrowiczem,
literaturą
francuską,
zaczytuje się
także dziełach
rosyjskich
pisarzy, które
chętnie czytuje
w oryginale.

Trzeba bowiem
podkreślić, że
dzięki trenerowi
Wierietielnemu
Justyna jest
mocno
związana z
ludźmi
wschodu. To
właśnie z
przyjaciółmi z
Rosji ma
najlepszy
kontakt i
najchętniej
przebywa

w czasie
zawodów.
Intensywny
trening, częste
wyjazdy nie
przeszkodziły
także Justynie
Kowalczyk w
zdobyciu
wykształcenia.
W 2009 roku
została
magistrem.
Przed nią
Mistrzostwa
Świata w Falun,

do których
zacznie
przygotowywać
się już w
sierpniu.
Pierwsze
zgrupowanie
odbędzie się
najprawdopodobniej
w Nowej
Zelandii.

Źródło: http://justyna-
kowalczyk.pl/

Milena Stocka
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