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Drogie dzieciaki!!!
Mam dla Was pierwszy kwietniowy numer gazetki 
szkolnej. Wiem, że dużo się uczycie, czasami 

stajecie na głowie, żeby wszystkiemu sprostać. 
Zachęcam Was, abyście w wolnym czasie zerknęli na 

to, co dla Was przygotowałam.  B.Miziniak-nauczyciel świetlicy



Kwiecień Plecień

Czy wiecie, którym miesiącem w roku jest kwiecień?
Ile ma dni? Zastanówcie się lub sprawdźcie 

w kalendarzu.
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Znacie przysłowia 
o kwietniu? Zapytajcie o to swoich rodziców bądź  dziadków!

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie 
dużo.    
Pogody kwietniowe-słoty majowe.
Kwiecień, co deszczem rosi wiele owoców przynosi.
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę 
lata.



W kwietniu obchodzimy:
22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia- Światowy Dzień Książki
25 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Świadomości 

Zagrożenia Hałasem, 
25 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Sekretarki.

Pozdrawiamy naszą Panią Sekretarkę!



Książka i film na kwiecień
Po pierwsze - obowiązkowa lektura.

Po drugie - to, co masz na półce lub nietknięte 
dotąd w szufladzie.

Film “Zwierzogród” bądź “Baranek Shaun” - polecam 
maraton z kilku odcinków, działa jak antidotum.



Kwietniowa Moda
Wiosna w pełni, dlatego zobaczcie co macie w 
szafach. Tej wiosny królują ubrania z waszych 

szuflad, komód i szaf. Od wyboru do koloru. Zróbcie 
kwietniowy pokaz mody! Bądźcie TOP MODELKAMI, TOP 

MODELAMI!!!



Kwietniowe 
Imieniny

Gościsław, Cieszyrad, Drogomił, Spycymir, 
Chwalisława, Ermentruda, a oprócz tego pozdrawiamy 
wszystkie uczennice i wszystkich uczniów o imieniu 

Natalia, Oliwia, Maja, Piotr, Oskar.



Kwietniowe porady dla 
dziewczyn i nie tylko!

Weź 1 miękkie awokado, tylko 2 plasterki ogórka.
Awokado rozgnieć widelcem lub zmiksuj blenderem, 
nałóż na skórę twarzy awokado, a ogórki na oczy. 
Relaksuj się, relaksuj się i jeszcze raz relaksuj 
się przez 15 minut. Możesz zaprosić do “twojego 

salonu kosmetycznego” mamę, siostrę lub kogoś kto 
jest w pobliżu.



koktajle  Kwietniowe 

Weź 2 szklanki mleka lub maślanki, trochę truskawek 
lub innych owoców, które masz w domu, łyżkę cukru 
ale niekoniecznie, bo przecież dbasz o zdrowie 

i miksuj. Potem wypij. Smacznego koleżanko, kolego!



Wiosenne Zgadywanie
1.Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi, daje ludziom 

znak, że wiosna nadchodzi.
2.Żółte są jak kaczki lubią rosnąć w wodzie, ale 

nigdy tych kwiatków nie spotkasz w ogrodzie.
3.Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka, na 

drzewie rosną kiedy zima ucieka.
4.Brodzi po łące czerwonymi nóżkami, nigdy się nie 

przyjaźni z zielonymi żabkami.
przebiśnieg, kaczeńce, bazie kotki, bocian



Pamiętajcie drodzy 
uczniowie jesteście super!!!

Razem musimy dać radę! Bo jak nie my to kto?
Kolejny numer już wkrótce.
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