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Od redakcji 
Witajcie! Przygotowaliśmy dla WAS wiosenny numer e-gazetki szkolnej, a 

w niej łamigłówki, rebusy oraz pomysły pachnące wiosenną świeżością. 

Tym razem mamy dla was niespodziankę. Przygotowaliśmy dla trzech 

osób, które najszybciej dostarczą nam rozwiązania zadań - 

NIEPYTAJKĘ, dzięki której zyskacie tydzień bez pytania w szkole. 

Liczymy na owocną współpracę!!!!!!! 

 

 
 

 



KRZYŻÓWKA NA WI OSNĘ 
 

1. Wiosenny kwiat z białymi płatkami. 
2. Srebrne futerko mają wiosną i rosną na wierzbie. 
3. Budzi się do życia wraz z nadejściem zielonej pory 

roku. 
4. Podobna do pszczoły. 
5. Odcień wiosennego nieba. 
6. Wiosną zieleni się, zakwita, stanowi mieszkanie dla 

wielu zwierząt. 
 
 
 
           
           
           
           
           
           

 

 
HASŁO: ……………………………………. 

 
 
 



 

 
1. Na łące jest 1456 krokusów i 2789 
chabrów. Ile jest razem kwiatów jeżeli 
krowa Bronia zjadła 1245 kwiatów? 

 
2. Królik Kornel zjadł z zimowej spiżarni  
1347 marchwi i 1903 listki sałaty. Gdy zrobił 
wiosenne porządki i okazało się, że zostały 
mu jeszcze 4 marchewki. Ile marchewek i 
listków sałaty miał królik w spiżarni na 
początku?  

 



3. OBLICZ: 

�+�+�=3 
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�+�+�+�+�+�+�=? 
 

4. CZY WIESZ…….? 

 
a) Jak miał na imię pierwszy polski 

kronikarz? 
 

b) Najwyższy szczyt świata to Mount 
Everest. Jaki był najwyższy szczyt 
świata przed odkryciem Mount 
Everest? 

 
Jeśli znasz odpowiedzi na pytania, rozwiązałeś 
prawidłowo zadania i krzyżówkę, zgłoś się do nas po 
NIEPYTAJKĘ – tydzień bez pytania!!!!! 

 
 

 



WIOSENNY  ŁASUCHA 

Wiosenne Zdrowie – Wiosenna, Lekka Sałatka  

Składniki : dojrzałe jabłko, kiwi, truskawki 

Składniki na sos : 

czekolada gorzka/deserowa, mleko 

Sposób przygotowania :  

1. Owoce umyj i obierz ze skórki 

2.  Owoce pokrój w kostkę 

3. Przełóż owoce do osobnej miski  

Sposób przygotowania sosu : 

1.  Czekoladę i mleko roztop w kąpieli wodnej 

2. Polej owoce czekoladą 

 



 
 
 

Początkiem kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości 
AUTYZMU. Jest to czas, gdy wiele fundacji, szkół, organizacji 
społecznych i media starają się pomóc w zrozumieniu osób z 
zaburzeniami ze spektrum AUTYZMU. Wielu ubiera się w kolorze 
niebieskim, by pokazać innym, że sprawy autyzmu traktują poważnie i 
chcą dowiedzieć się więcej na jego temat lub przekazać swoją wiedzę 
innym. W naszej szkole z tej okazji Szkolne Koło Teatralne pod 
kierunkiem p. Lucyny Raszki przygotowało film o typowych 
zachowaniach osób ze spektrum autyzmu. Film dostępny jest na 
stronie szkoły w zakładce filmy profilaktyczno-wychowawcze 
(www.sp6.ustron.pl/filmy.htm). Warto zobaczyć! 

 

 
 

 

 



                                                             
 

Wiosna ciepła i pachnąca przynosi niezwykłe rzeczy 
np.: pąki kwiatów, soczystą zieleń, śpiew ptaków. 
Wszystko pięknie, ale …ale wciąż mamy na sobie 
ciepłe swetry, zimowe kurtki i czapki. Czas, żeby to 
zmienić! 
Oto kilka pomysłów na wiosenną przemianę.               

 
   
                         
 



                               
 
 

 
22 KWIECIEŃ 

 

 
29 kwiecień 

 

 
25 kwiecień 

 

 
23 kwiecień 

 

 
 

14 kwiecień 
 

 

                                    
 
               
 
 



  
 

 
 

 
 

Łańcuszki literowe 
Pan Patryk  poszedł po pomidory, potem pocałował 

panią Paulinę. 

Wczesną Wiosną we Wrocławiu wolno wyszły 
wyprostowane wydry. 



 
 
 

O to nasze pomysły na pupile w wielkanocnej odsłonie. Z 
niecierpliwością czekamy na wasze pomysły i zdjęcia. 
Przesyłajcie je do nas : krecie.newsy@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
                                                                                                           
 
 
 

Wesołych i pogodnych świąt z waszymi 
pupilami życzy redakcja z  Krecich Newsów 
 
 
 



 
 
 
 

   

Melanie Martinez urodziła się 28 kwietnia 1991.  
Jej najlepsze przeboje to: 
-Cry baby 
-soap 
-carousel 
-Tag, You're It 
 

   
Sylwia Grzeszczak słynna polska piosenkarka urodziny 
obchodzi 7 kwietnia. 
Jej przeboje to: 
-Zaćmienie 
-Księęniczka 
-karuzela 



 
 
 

 
 

 
IMIĘ ULUBIONY  

KOLOR 
ULUBIONA 
KSIĄŻKA 

ULUBIONE 
ZWIERZĘTA  

HOBBY 

KORNELIA amarantowy „ Żożo i Lulu” kameleon bieganie, czytanie 
MARTA  turkusowy „Odyseusze” psy Narciarstwo, 

czytanie, 
EMILIA szary „Wojownicy – 

las tajemnic” 
psy Psy 

WIKTORIA 
T. 

czarny „Czerwony koń”  koń jazda konna 

JULIA C. błękitny „Magiczne 
drzewo” 

koń Plastyka 

HAWIER pomarańczowy „Harry Potter” gryzonie spotkania z 
przyjaciółmi 

ADAM K. jaskrawa zieleń  „Dziennik 
cwaniaczka” 

psy granie w gry 

BARTOSZ F. biały „Więzień 
labiryntu” 

jednorożec sztuki walki 
dalekiego wschodu 

MILENA SZ. czarny „Spotkanie nad 
morzem” 

konie i psy Śpiewanie 



 

WIOSENNE MALOWANIE 
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