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Plac Kościelny 5
43-400, Cieszyn

Numer 8 03/16

Kochani Czytelnicy! Ostatnio widzieliśmy się, a właściwie czytaliśmy - jak zza ramienia niektórzy redaktorzy
podpowiadają - przy okazji jubileuszu dziesięciolecia szkoły. Dziś już wiosna do okien zagląda, zajrzała też do "Okna
na Szkołę", które postara się Wam przekazać szkolne nowinki, sukcesy i radości, podpowie co czytać i czego słuchać
wiosną, uśmiechnąć Wam się pozwoli, da zaszaleć zmysłom i podrzuci nieco poezji. Bo jak wiadomo poezja jest
ważna! Zwłaszcza wiosną. Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Leopold Staff

Marzec
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima.

Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy.

Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy,

Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma.

Z upojonymi wonią wracamy oczyma,

Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy,

Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej
,
Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma.

W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnia.

Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie;

Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni.

A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni,

Idziem w miasto po płytach suchych już chodników.

Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików.

Wielkanoc tuż tuż
***
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Paulina Panek
Wiosna

Wiosną wszystko zielenieje
rośnie, kwitnie i pięknieje
tu wróble skaczą, tam sójki śpiewają
ciekawskie dzięcioły w drzewa stukają
borsuki, misie i jeże wstają
po kwiecistej polanie biegają
Cieszmy się słońcem, delektujmy majem,
wiosna jest wspaniała, radości dodaje!

Wiosna

Wiosna coraz bliżej - żyć chce się jakby trochę bardziej. Jeśli ponura pogoda za oknem się
przytrafi, z jednej strony denerwuje nas to, bo przecież ciepła się już doczekać nie możemy,
ale ze strony drugiej patrzymy z lekkim politowaniem na te ostatnie próby podboju świata
przez zimę. Wiemy doskonale, że wiosna przyjdzie, wcześniej czy później pozwoli nam
zrzucić ciepłe ubrania i poczuć słońce... Na razie sprawdźmy co nam w duszy gra:

WIOSENNA   LISTA  PRZEBOJÓW 

1. Hailee Steinfeld  ”Love Myself” – świetna do śpiewania w pogodny dzień.

2. Clean Bandit ft. Jess Glynne “Rather Be” – gdy masz dużo energii.

3. Pentatonix “Cheerleader” – na poprawienie humoru. :)

4. Jessie J “Flashlight” – na spędzenie miłego czasu na zewnątrz.

5. Adele “Hello”- do śpiewania pod prysznicem.

6. KHS “2015 MASHUP” - kiedy jedziesz samochodem.

7. Major Lazer & DJ Snake “Lean On” - wspaniała do tańczenia.

8. The Weeknd “Can’t Feel My Face” – idealna do słuchania, gdy jedziesz
autobusem.

9.Sabrina Carpenter “Can’t Blame A Girl For Trying” – na dobry początek
dnia, do śpiewania przy śniadaniu.

10. Tori Kelly “Should’ve Been Us” – kiedy jesteś w mieście.

Zaproponowała Paulina Panek Hailee Steinfeld

obrazkowo.com

***
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SYNESTEZJA  - KOMPLETNE ZMYSŁÓW POMIESZANIE

Wiosna to pora roku, która wyostrza zmysły. Wraz z nadejściem wiosny
zanurzamy się w świat dźwięków, kolorów, zapachów, łaskoczą nas
promienie słońca, owiewa wiatr, pod palcami poczuć możemy źdźbła
trawy... Ptaki, kwiaty, motyle... Ech... Nie wiadomo już czy kolory cieszą
oczy, dźwięki uszy, dotyk trawy palce... A może  trawa cieszy oczy,
szumiąca rzeka palce, a ptaki śpiewają tak, że aż widzimy unoszące się
ich trele?

Kiedy, zapytana przez moich redaktorów, zaczęłam się zastanawiać z
czym kojarzy mi się wiosna, przyszła mi na myśl SYNESTEZJA. 
Podobno niektórzy ludzie mają ciekawą zdolność do odczuwania
bodźców otrzymywanych jednym zmyłem przez zmysł inny. Brzmi w
sposób skomplikowany? To tak jakby ktoś widział kolor dźwięków, są
pisarze, którzy ponoć widzą kolory liter (np. według Władimira
Nabokowa litera M ma kolor różowy :) ).

Śpiew ptaków słyszymy, odbieramy go za pomocą zmysłu słuchu,
wyobraźmy sobie, że do określonych dźwięków przyporządkowany jest
kolor. Wówczas śpiew słowika moglibyśmy widzieć na złoto, a
skowronka, dajmy na to, jako błękit…
Według psychologów zdolność takiego odbierania świata ma jedna
osoba na dwadzieścia pięć tysięcy.

Cóż ma piernik do wiatraka a synestezja do polonistki? Otóż ma!
SYNESTEZJA  to także środek poetycki.

Kazimierz Przerwa - Tetmajer pisze w wierszu „Widok ze Świnicy do
Doliny Wierchcichej”:

Ponad doliną się rozwiesza
srebrzystoturkusowa cisza
nieba w słonecznych skrach.

Srebrzystoturkusowa cisza - przepiękne! Srebrzystoturkusowy – zmysł
wzroku; cisza – zmysł słuchu. Kiedy odnajdziecie w wierszu takie
wymieszanie zmysłów, łączenie różnych zjawisk zmysłowych, macie do
czynienia z synestezją właśnie.

W „Wysokich drzewach” Leopolda Staffa odnajdziemy takie zdanie:
"zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu". Zielony zapach wody
 - znów synestezja…

Zabieg taki odnajdziecie także w wierszu na pierwszej stronie naszej
gazetki. Daję wam trzy minuty na odnalezienie go, nie sądzę, by było
potrzebne więcej. Gotowi? Wy wracacie na pierwszą stronę – ja mierzę
czas. Zatem: start!

…………………………………………………………………………….........

Udało się? Brawo! „Z upojonymi wonią wracamy oczyma” – o to
właśnie chodziło!

Kolor dźwięków

Wy też możecie się pobawić synestezją językową, to nie tylko domena
poetów. Podejrzewam, że zdarzało się wam już korzystać z tego środka
stylistycznego. Mawiamy przecież:

Ostry dźwięk                    ostry-smak                     dźwięk-słuch
Aksamitny głos                aksamit-dotyk                głos-słuch
Ciepły akord                    ciepły-dotyk                    akord - słuch
Zimne światło                   zimne-dotyk                   światło-wzrok

Synestezja jako środek językowy bywa wykorzystywana w reklamach, po to
by pobudzić wszystkie nasze zmysły. Niedawno przeczytałam taką reklamę
perfum: "Perfumy te raczą nas czymś tak kruchym i delikatnym, że każda
nuta, która rozbrzmiewa w nosie jest delicją." 
To dopiero pomieszanie z poplątaniem: nuta-dźwięk, rozbrzmiewa w nosie-
węch, delicja-smak.
To też przykład doskonały, że z niczym, nawet ze środkami poetyckimi,
przesadzać nie należy! :)

Pozdrawiam z ciepłą nutą w sercu 
Alicja Czauderna

***
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WIELKANOCNA ZAGADKA
Odnajdź wskazane litery, podkreśl je, wpisz w pola 1-11 i odgadnij hasło.
Rozwiązaną zagadkę podpisz i przekaż swojej nauczycielce j. angielskiego.
Czeka nagroda :)

1. What’s the first letter in the word HOLY? 

2. What’s the second letter in the word LAMB?

3.  What’s the first letter in the word PALM?

4.  What’s the fourth letter in the word EMPTY?

5.  What’s the last letter in the word SUNDAY?

6.  What’s the second letter in the name JESUS?

7.  What’s the second letter in the word PASSION?

8.  What’s the last letter in the word CROSS?

9.  What’s the first letter in the word TOMB?

10.  What’s the fourth letter in the word ANGEL?

11.  What’s the third letter in the word MIRACLE?

1.  H    2.                3.               4.            5.              

6.       
                  

7.                8.               9.              10.            11.           

Krzyż Zmartwychwstałego

Bazie

***

Gosia Jaskłowska
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KĄCIK  MAJSTERKOWICZA    KĄCIK   MAJSTERKOWICZA

A teraz przedstawię sposób na
stworzenie patery idealnej do
podania wielkanocnej babki.

Potrzebne będą:
-duży kielich
-gorący klej
-talerz średniej wielkości

opcjonalnie:
-taśma izolacyjna
-2 kolory sprejów/farb

Sposób wykonania:
Nałóż klej na stopkę kielicha;
Przyklej go do spodu talerza.
Kielich można ozdobić:
Na kielich przyklej taśmę izolacyjną tworząc przy tym
ozdobny wzór;
Stronę zewnętrzną kielicha pomaluj na jeden kolor, a
wewnętrzną na drugi;
Odklej taśmę izolacyjną

W ten sposób stworzyliśmy paterę za koszt mniej niż 10zł
mam nadzieję że się przyda :D

Mikołaj Swkaoń

Wielkanocna Babka wg Babci Maryli  :D

Potrzebne będą:
-30dag mąki
-20dag cukru pudru
-12dag margaryny
-4 jajka
-1 proszek do pieczenia
-1 cukier wanilinowy
-8 łyżek śmietany

Sposób wykonania:
Oddzielić żółta od białek;
Białka ubić na pianę;
Ucierać cukier, żółtka i margarynę;
Dodawać śmietanę, mąkę, proszek i na końcu dodać pianę (cały czas
ucierać na gładką masę);
Piec w 200 st. C do 40 min

Smacznego!!!

Poleca Mikołaj Swakoń

Wielkanocna babka ***
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Pływacka reprezentacja Pływacka reprezentacja

SZKOLNE  SUKCESY    SZKOLNE  SUKCESY    SZKOLNE  SUKCESY    SZKOLNE  SUKCESY    SZKOLNE  SUKCESY    SZKOLNE  SUKCESY

Ostatnio możemy się cieszyć dobrymi wiadomościami napływającymi z różnych stron.
Radują nas osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów naszej szkoły. Poniżej słów kilka o nich.
 O tych naukowych napiszemy obszerniej w kolejnym numerze, kiedy będziemy się mogli
podzielić z Wami zdjęciami z gali rozdania dyplomów. Dzisiaj szerzej o naszych sportowcach.

FINALIŚCI, LAUREACI, ZWYCIĘZCY
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe to zawsze
nie lada wyzwania dla uczniów szkół
podstawowych, którzy biorąc w nich udział muszą
się wykazać szczególną znajomością danego
przedmiotu. Każdy taki konkurs ma trzy etapy:
szkolny, rejonowy i wojewódzki.  Najlepsi
uczestnicy ostatniego etapu zostają Laureatami
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego i
zwolnieni są z pisania sprawdzianu szóstoklasisty
z języka polskiego i matematyki uzyskując
maksymalną liczbę punktów.
W tym roku do III etapu konkursu
matematycznego dotarli: Edyta Bolek i Łukasz
Wesołowski, ta sama sztuka w konkursie
polonistycznym udała się Edytce Bolek, Paulinie
Panek i Łukaszowi Wesołowskiemu. Tutaj sukces
okazał się tym większy, że wszyscy troje znaleźli
się w gronie najlepszych uczniów, doskonale
poradzili sobie z testem i zostali Laureatami
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
To doprawdy ogromny sukces! Gratulujemy
wiedzy, pracowitości i wytrwałości! 
Do wiadomości z ostatniej chwili możemy
zaliczyć tę, że Edyta Bolek wygrała konkurs
biblijny Sola Scriptura. Wygrała to mało
powiedziane: jest najlepsza w Polsce!
Gratulujemy gorąco! Radość i duma nas
rozpierają! :) :)  

SPORTOWE  WIEŚCI    SPORTOWE  WIEŚCI   SPORTOWE  WIEŚCI   PORTOWE  WIEŚCI

Ostatnimi czasy nasza szkoła brała udział w kilku sportowych imprezach, w większości  z nich nasi
uczniowie świetnie się spisali! W grudniu nasze wspaniałe szóstoklasistki oraz dwie absolwentki naszej
szkoły zajęły drugie miejsce w Turnieju Siatkarskim o Puchar Prezesa Miłośników Dzięgielowa!
Dziewczyny wystąpiły w składzie: Dominika Bogdał, Ola Wąs, Ola Kisza, Julia Wąs, Natalia
Urbańczyk, Karolina Grusiecka oraz nasze, wcześniej już wspomniane absolwentki – Zuzanna
Wadowska oraz Laura Łośko. Oczywiście nie można zapomnieć o Oliwii Łośko, która fantastycznie
kibicowała naszym siatkarkom! Oliwia niestety nie mogła grać ze względu na niedyspozycję , lecz
mamy nadzieję, że będzie mogła reprezentować naszą szkołę na następnych zawodach. Turniej był
nadzwyczaj udany, ponieważ oprócz tego, że nasza drużyna zdobyła wysokie, drugie miejsce, jedna z
naszych utalentowanych reprezentantek została uhonorowana statuetką dla najlepszej zawodniczki
zawodów. Była to Natalia Urbańczyk – ogromne gratulacje!

Ostatnio odbyły się również zawody w tenisie stołowym. Naszym chłopcom w składzie: Kamil Szarzec,
Wojciech Górniak, Paweł Markuzel, Mikołaj Swakoń i  Dawid ligocki  nie udało się wejść na podium, ale
jesteśmy pewni, że następnym razem zdeklasują konkurencję! Dziewczynom poszło nieco lepiej,
ponieważ zajęły bardzo dobre trzecie miejsce! SPTE reprezentowały: Ola Kisza, Dominika Bogdał,
Nikola Niżnikiewicz i Julia Markuzel. Gratulujemy! Rolę trenerki oraz opiekunki pełniła pani Dorota
Kasprowicz za co serdecznie jej dziękujemy!

W marcu nasi uczniowie wzięli udział w zawodach pływackich na UŚ w Cieszynie. Chłopcy zdobyli
drugie miejsce, zaś dziewczęta miejsce…. Składy naszych zawodników możecie zobaczyć poniżej :)
Ciekawe czy rozpoznacie naszych reprezentantów :)

Balbina Sikora

Dorota Kasprowicz Dorota Kasprowicz
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    KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA   KULINARIA  KULINARIA

Przepisy wielkanocne nie należą do najłatwiejszych w wykonaniu, wszystkie mazurki, baby, pieczenie. Doszliśmy do
wniosku, że to wyższa szkoła jazdy. Tym razem chcemy wam zaproponować przystawki, które z pewnością będziecie
mogli wykonać samodzielnie. Może staną się ozdobą wielkanocnego śniadania? Tylko nie zapomnijcie nastawić
budzika, by wstać przed mamą i zrobić jej niespodziankę! ;)

Jajka w polędwicy łososiowej
Składniki

4 jajka
2 ogórki kiszone
16 plasterków polędwicy łososiowej
4 łyżki jogurtu
2 łyżki chrzanu
łyżeczka pietruszki

Przygotowanie
Ugotowane jajka kroimy na ćwiartki. 
Ogórki przekrawamy na 8 części. 
Każdą ćwiartkę jajka wraz z kawałkiem ogórka kiszonego zawijamy w
plasterek polędwicy. 
Jogurt mieszamy z chrzanem i pietruszką. 
Ruloniki polewamy powstałym sosem chrzanowym. 

Jajeczka z łososiem
Składniki

jajka 10 sztuk
łosoś wędzony 15 dekagramów
majonez 6 łyżek
chrzan w słoiczku 5 łyżeczek
ketchup 5 łyżeczek
szczypiorek 0.5 pęczka 

Przygotowanie
Jajka gotujemy na twardo. Studzimy i obieramy. Kroimy na pół.
Łososia kroimy na mniejsze części, nakładamy na jajka.
Majonez przekładamy do szprycy do dekorowania ciast i ozdabiamy nim
jajka w koło.
Na środku jajek nakładamy ketchup oraz dodajemy troszkę chrzanu.
Siekamy szczypiorek i posypujemy nim jajeczka.

Jajka w polędwicy

Regaty na liściach sałaty
Składniki

nieduże jajka kurze (z jednego powstaną 2 koreczki)
kilka cienkich plasterków sera żółtego twardego
kawałek sera (plaster grubości 5-10 mm)
do smaku: sól, papryka mielona
do przybrania: kilka liści sałaty, kilka gałązek cienkiego szczypiorku
wykałaczki lub szpadki
sos:
3-4 łyżki majonezu
1-2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego
1-2 łyżki pikantnego ketchupu

Przygotowanie
Jajka myjemy, gotujemy  na twardo a gdy dobrze wystygną obieramy ze
 skorupek i przekrawamy wzdłuż na pół. Gruby plaster sera kroimy na
 kawałki ok. 2x2 cm. Z cienkich plasterków wycinamy trójkąty. Każdą
połówkę jajka układamy na kostce sera, oprószamy solą i papryką.  Na
wykałaczkę nakładamy żagiel (trójkątny plasterek sera) i wbijamy ją  aż do
podstawy czyli poprzez jajko do kostki sera pod spodem. Żaglówki
 ustawiamy  na półmisku wyłożonym liśćmi sałaty, posypujemy posiekanym
 szczypiorkiem. W miseczce obok podajemy sos. Do tych koreczków
wybierajmy jajka małe aby łatwo było je jeść.  
Sos: majonez mieszamy z jogurtem i ketchupem, doprawiamy ew. solą i
 mieloną papryką w/g własnego smaku, mieszamy dokładnie.  

Regaty na liściach sałaty

***

***
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Mazur czy mazurek?

A Mikołaj w Wielkanoc...

HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR  HUMOR
W Wielkanoc Fąfara pojechał w odwiedziny swoją siostrę i jej rodzinę. Gdy
przyjechał, jego najmłodszy siostrzeniec, sześcioletni Jasio, akurat pomagał
mamie piec babeczki. Gdy zostały upieczone, Jasiowi pozwolono aby sam
je polukrował. Niedługo potem przyniósł z kuchni całą tacę babeczek.
- Wyglądają bardzo apetycznie, Jasiu - pochwalił chłopca wujek Fąfara, po
czym wziął jedną i skosztował.
Po zjedzeniu babeczki, mówi:
- Babeczki są wspaniałe, a ten lukier świetnie wygląda! Jak ci się to udało, że
jest taki równo położony i cienki?
- To było łatwe ? mówi Jasio. - Wygładzałem je językiem!
Wujek nieco zbladł:
- Lizałeś wszystkie ciastka?
- Nie wszystkie. Gdy mój język się zmęczył, pozwoliłem dokończyć
naszemu pieskowi.

Stopka redakcyjna

"Okno na Szkołę"  stworzyła redakcja ulotna i
zmienna w składzie:

Paulina Panek
Balbina Sikora
Mikołaj Swakoń
Łukasz Wesołowski
Hubert Kleczek
pani Agnieszka Pastucha

wsparciem i bezustannym zwracaniem uwagi
służyła chętnie pani Alicja Czauderna

Biedronka, żuk i
stonoga umówili się na
naradę na starym
dębie.
Biedronka i żuczek
przyszli punktualnie.
Stonoga spóźnia się.
Minęły już dwie
godziny. Biedronka
zdenerwowana chce
już iść do domu.
Otwiera drzwi, a tu
stonoga.
- Gdzie się
podziewałaś?! - pyta
żuk.
- Nad drzwiami jest
napisane, aby wytrzeć
nogi...

Jedna jaskółka mówi
do drugiej:
- Dziś będzie padał
deszcz.
- Dlaczego tak
sądzisz?
- Bo ludzie się na nas
patrzą.

Mucha spotyka
stonogę:
- Dlaczego nie byłaś
na lodowisku?
- Bo zanim założyłam
łyżwy przyszła
wiosna.

Sekretarka wchodzi
do gabinetu dyrektora i
krzyczy:

- Panie dyrektorze
wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!

- Zajączku, dlaczego
masz takie krótkie
uszy?
- Bo jestem
romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem
na łące i słuchałem
śpiewu słowika.
Tak się zasłuchałem,
że nie usłyszałem
kosiarki...

Zima. Dwa jelenie
stoją na paśniku
i żują ospale siano
nałożone tu przez
gajowego.
W pewnej chwili jeden
z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już
była wiosna.
- Tak ci mróz
doskwiera?
- Nie, tylko już mi
obrzydło to
stołówkowe jedzenie!

Zajączek zamówił
ciastko i herbatkę.
Kelner przyniósł
zamówiony
deser,kiedy zajączek
wyszedł do toalety. 
- Kto zjadł

moje ciastko? - pyta
po powrocie.
- Ja,a bo co? -
odezwał się
niedźwiedź.
- A dlaczego nie
wypiłeś herbatki?

Sroka siedzi na gałęzi
drzewa i patrzy, że
jakaś krowa wdrapuje
się na drzewo.
Wreszcie krowa się
wdrapała i sroka pyta:
- Dlaczego weszłaś
na drzewo?
A krowa na to:
- Wisienki sobie
pojeść
Sroka:
- Ale to jest sosna.
Krowa:
- Spokojnie, wisienki
mam w słoiczku

A propos wiosennych
porządków:
Mówi żona do męża:
- Ciągle muszę
sprzątać: pranie,
prasowanie,
zmywanie, ścieranie..
W dodatku nie mam
co na siebie włożyć.
Czuję się jak
Kopciuszek!
- Mówiłem ci, że
będziesz się ze mną
miała jak w bajce! 

Po co kotu telefon?

- Żeby miau

Jak się nazywa
przesolona firanka?

-Zasłona

Jak się nazywają
spodnie spełniające
życzenia?

Dżinsy.

-Jak nazywa się
czworonożny
przyjaciel człowieka? 

-Łóżko

Dlaczego ściany nie
prowadzą między
sobą wojen ?

- Bo między nimi jest
pokój !

Jak długo działa
FlashPlayer?

- Adobe

***

***




	Kochani Czytelnicy! Ostatnio widzieliśmy się, a właściwie czytaliśmy - jak zza ramienia niektórzy redaktorzy podpowiadają - przy okazji jubileuszu dziesięciolecia szkoły. Dziś już wiosna do okien zagląda, zajrzała też do "Okna na Szkołę", które postara się Wam przekazać szkolne nowinki, sukcesy i radości, podpowie co czytać i czego słuchać wiosną, uśmiechnąć Wam się pozwoli, da zaszaleć zmysłom i podrzuci nieco poezji. Bo jak wiadomo poezja jest ważna! Zwłaszcza wiosną. Zapraszamy do lektury!
	Marzec
	Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima.
	Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy.
	Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy,
	Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma.    Z upojonymi wonią wracamy oczyma,
	Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy,
	Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej
	, Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma.
	W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnia.    Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie;
	Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni.
	A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni,
	Idziem w miasto po płytach suchych już chodników.
	Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików.
	Wiosna coraz bliżej - żyć chce się jakby trochę bardziej. Jeśli ponura pogoda za oknem się przytrafi, z jednej strony denerwuje nas to, bo przecież ciepła się już doczekać nie możemy, ale ze strony drugiej patrzymy z lekkim politowaniem na te ostatnie próby podboju świata przez zimę. Wiemy doskonale, że wiosna przyjdzie, wcześniej czy później pozwoli nam zrzucić ciepłe ubrania i poczuć słońce... Na razie sprawdźmy co nam w duszy gra:

	Paulina Panek Wiosna
	Wiosną wszystko zielenieje rośnie, kwitnie i pięknieje tu wróble skaczą, tam sójki śpiewają ciekawskie dzięcioły w drzewa stukają borsuki, misie i jeże wstają po kwiecistej polanie biegają Cieszmy się słońcem, delektujmy majem, wiosna jest wspaniała, radości dodaje!
	WIOSENNA   LISTA  PRZEBOJÓW


	SYNESTEZJA  - KOMPLETNE ZMYSŁÓW POMIESZANIE
	Wiosna to pora roku, która wyostrza zmysły. Wraz z nadejściem wiosny zanurzamy się w świat dźwięków, kolorów, zapachów, łaskoczą nas promienie słońca, owiewa wiatr, pod palcami poczuć możemy źdźbła trawy... Ptaki, kwiaty, motyle... Ech... Nie wiadomo już czy kolory cieszą oczy, dźwięki uszy, dotyk trawy palce... A może  trawa cieszy oczy, szumiąca rzeka palce, a ptaki śpiewają tak, że aż widzimy unoszące się ich trele?
	Kiedy, zapytana przez moich redaktorów, zaczęłam się zastanawiać z czym kojarzy mi się wiosna, przyszła mi na myśl SYNESTEZJA.  Podobno niektórzy ludzie mają ciekawą zdolność do odczuwania bodźców otrzymywanych jednym zmyłem przez zmysł inny. Brzmi w sposób skomplikowany? To tak jakby ktoś widział kolor dźwięków, są pisarze, którzy ponoć widzą kolory liter (np. według Władimira Nabokowa litera M ma kolor różowy :) ).
	Śpiew ptaków słyszymy, odbieramy go za pomocą zmysłu słuchu, wyobraźmy sobie, że do określonych dźwięków przyporządkowany jest kolor. Wówczas śpiew słowika moglibyśmy widzieć na złoto, a skowronka, dajmy na to, jako błękit… Według psychologów zdolność takiego odbierania świata ma jedna osoba na dwadzieścia pięć tysięcy.
	Cóż ma piernik do wiatraka a synestezja do polonistki? Otóż ma! SYNESTEZJA  to także środek poetycki.
	Kazimierz Przerwa - Tetmajer pisze w wierszu „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej”:
	Ponad doliną się rozwiesza srebrzystoturkusowa cisza nieba w słonecznych skrach.
	Srebrzystoturkusowa cisza - przepiękne! Srebrzystoturkusowy – zmysł wzroku; cisza – zmysł słuchu. Kiedy odnajdziecie w wierszu takie wymieszanie zmysłów, łączenie różnych zjawisk zmysłowych, macie do czynienia z synestezją właśnie.
	W „Wysokich drzewach” Leopolda Staffa odnajdziemy takie zdanie: "zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu". Zielony zapach wody  - znów synestezja…
	Zabieg taki odnajdziecie także w wierszu na pierwszej stronie naszej gazetki. Daję wam trzy minuty na odnalezienie go, nie sądzę, by było potrzebne więcej. Gotowi? Wy wracacie na pierwszą stronę – ja mierzę czas. Zatem: start!
	…………………………………………………………………………….........
	Udało się? Brawo! „Z upojonymi wonią wracamy oczyma” – o to właśnie chodziło!
	WIELKANOCNA ZAGADKA
	Odnajdź wskazane litery, podkreśl je, wpisz w pola 1-11 i odgadnij hasło. Rozwiązaną zagadkę podpisz i przekaż swojej nauczycielce j. angielskiego. Czeka nagroda :)
	1. What’s the first letter in the word HOLY?   2. What’s the second letter in the word LAMB?  3.  What’s the first letter in the word PALM?  4.  What’s the fourth letter in the word EMPTY?  5.  What’s the last letter in the word SUNDAY?  6.  What’s the second letter in the name JESUS?  7.  What’s the second letter in the word PASSION?  8.  What’s the last letter in the word CROSS?  9.  What’s the first letter in the word TOMB?  10.  What’s the fourth letter in the word ANGEL?  11.  What’s the third letter in the word MIRACLE?

	1.  H
	Wielkanocna Babka wg Babci Maryli  :D
	Potrzebne będą:


	A teraz przedstawię sposób na stworzenie patery idealnej do podania wielkanocnej babki.
	Potrzebne będą:
	Sposób wykonania:
	-duży kielich
	-gorący klej
	-talerz średniej wielkości

	opcjonalnie:
	Smacznego!!!
	-taśma izolacyjna
	-2 kolory sprejów/farb

	Sposób wykonania:
	Nałóż klej na stopkę kielicha;
	Przyklej go do spodu talerza.
	Kielich można ozdobić:
	Na kielich przyklej taśmę izolacyjną tworząc przy tym ozdobny wzór;
	Stronę zewnętrzną kielicha pomaluj na jeden kolor, a wewnętrzną na drugi;
	Odklej taśmę izolacyjną
	W ten sposób stworzyliśmy paterę za koszt mniej niż 10zł mam nadzieję że się przyda :D
	Ostatnio możemy się cieszyć dobrymi wiadomościami napływającymi z różnych stron. Radują nas osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów naszej szkoły. Poniżej słów kilka o nich.  O tych naukowych napiszemy obszerniej w kolejnym numerze, kiedy będziemy się mogli podzielić z Wami zdjęciami z gali rozdania dyplomów. Dzisiaj szerzej o naszych sportowcach.
	Przepisy wielkanocne nie należą do najłatwiejszych w wykonaniu, wszystkie mazurki, baby, pieczenie. Doszliśmy do wniosku, że to wyższa szkoła jazdy. Tym razem chcemy wam zaproponować przystawki, które z pewnością będziecie mogli wykonać samodzielnie. Może staną się ozdobą wielkanocnego śniadania? Tylko nie zapomnijcie nastawić budzika, by wstać przed mamą i zrobić jej niespodziankę! ;)
	Jajka w polędwicy łososiowej
	Jajeczka z łososiem


	Regaty na liściach sałaty
	Składniki
	Przygotowanie

	Przygotowanie



