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jgffggfgfsdggfggsgdsswojej Gerdy, ale
niestety reżyser musi za to zapłacić dużą
cenę. Jaka? Tego dowiecie się po
obejrzeniu całego przedstawienia.
Sztuka oprócz przepięknych kreacji
aktorskich wyróżnia się przepiękną
scenografią. Naprawdę polecam! Warto 
wybrać się z rodzicami do teatru, żeby
sami mogli sobie przypomnieć emocje
związane z rozterkami  Gerdy. Bo bajkę o
królowej śniegu zna przecież każdy z
nas...

fot.DKR

Oliwia Lewoń
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Kobieta w przysłowiach i frazeologizmach

8 MARCA
DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet to święto
obchodzone co roku 8 marca.
Początki tego święta wywodzą
się z ruchów robotniczych w
Ameryce Północnej i Europie.

Pierwsze obchody Narodowego
Dnia Kobiet odbyły się 

28 lutego 1909 r. 
W Polsce święto było popularne

w okresie PRL-u. 
W latach 70. do popularnych

podarunków dołączyły kwiaty.
Najpopularniejszym

podarunkiem były goździki, 
a później tulipany. Z okazji tego

dnia publikowano
w prasie portrety kobiet.

 W naszej szkole jest to
szczególny dzień, w którym
wszyscy uczniowie płci męskiej
obdarowują nas drobnymi
upominkami. 
                            Julia Młynarska

PRZYSŁOWIA I AFORYZMY
Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.

Czego kobieta chce, tego Pan Bóg chce.
Kobieta ma tyle lat, na ile wygląda.

Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej możliwości nie ma.
Kobiety te są najlepsze, o których najmniej mówią.

Łatwiej wroga pokonać, niż kobietę przekonać.
Nie jest prawdą, że kobietę trudno jest zrozumieć - jest to po prostu niemożliwe.

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
FRAZEOLOGIZMY

femme fatale - kobieta piękna, zmysłowa, ale przynosząca zgubę mężczyznom,
sprowadzająca nieszczęście, łamiąca serce, karierę, życie mężczyzny.

amazonki - bajeczny lud wojowniczych kobiet, zamieszkujących krańce poznanego
świata. Kobiety te żyły bez mężczyzn, spotykając się z nimi sezonowo w celu

podtrzymania ciągłości rodu. Nowo narodzonych chłopców zabijały lub okaleczały.
Obcinały sobie prawą pierś by łatwiej naciągać cięciwę łuku.

kobieca intuicja - przeczucie, że coś się wydarzy - dobrego lub złego.

"Brzydsza" część redakcji
"Żaczka" życzy wszystkim
Kobietom szczęścia i bycia

sobą!fot. Julia Młynarska

fot. SP10

fot. SP10
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Wiosna, Wiosna, Wiosna
- ach to Ty!

Wreszcie wiosna!!!
Zdaniem wielu ludzi wiosna to

najpiękniejsza pora roku. Wtedy przyroda
budzi się do życia. Do życia budzą się

kwiaty, takie jak: sasanki, krokusy,
przebiśniegi, żonkile, tulipany 

i inne piękne kwiaty, które można by tu
wymienić. Wiosna kalendarzowa 
rozpoczyna się w dniu 21 marca. 

O tej porze roku zwierzęta budzą się 
z zimowego snu. Są to: borsuki,

niedźwiedzie, wiewiórki i można by tak
dalej wymieniać... 

Są też zwierzęta przylatujące do nas
 w tę piękną porę roku, między innymi są

to: bociany, jaskółki, kukułki.

Uwielbiam tę porę roku, ponieważ
nastraja każdego optymistycznie,
przyroda budzi się do życia i po prostu
chce się żyć !!!

Agnieszka Gołębiowska

TO NIE BYŁ ZWYCZAJNY DZIEŃ!!!
Mimo iż kalendarzowa wiosna za "sprawką" roku przestępnego przyszła
dzień wcześniej, uczniowie naszej szkoły powitali ją 21 marca. Chcąc
odpędzić zimę uczniowie klas IV-VI musieli wykonać cztery zadania.
Pierwszym z nich było ubranie się w tym dniu na kolor zielony. Każda z
klas musiała też posiadać w swoim gronie Panią Wiosnę - oraz 
Marzannę. Nasi uczniowie nie zawiedli – panie Wiosny pięknie
prezentowały się w swoich barwnych strojach, a każda z kukieł była
wyjątkowa i oryginalna. Ostatnim etapem był udział klas w quizie z wiedzy
o wiośnie i szkole. Każda klasa dała z siebie wszystko a zdobyte punkty
zasiliły konta w szkolnym konkursie SUPER KLASA.

SP10

fot. Oliwia Ostrowska

fot. SP10 fot. Oliwia Ostrowska fot. Oliwia Ostrowska
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Tradycje Wielkanocne
w Polsce

Obchody Święta Wielkiej Nocy rozpoczynamy Niedzielą Palmową, która wprowadza
nas w Wielki Tydzień. Tego dnia święcimy w kościele palmy - rózgi wierzbowe lub
gałązki bukszpanu. Według tradycji poświęcone palmy chroniły mieszkanie przed
nieszczęściem, a sama Niedziela Palmowa upamiętniała wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Ten radosny dzień jest również wstępem do całotygodniowej żałoby i zadumy nad
śmiercią Chrystusa. Pierwszym dniem tzw. Triduum Paschalnego jest Wielki
Czwartek, kończący się Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której odbywa się obrzęd
obmycia nóg dwunastu osobom. W Wielki Piątek przeżywamy Drogę Krzyżową, a
dzień kończy Liturgia Męki Pańskiej, czyli przedstawienie po kolei historii zapisanej w
Biblii aż do momentu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. To dzień również wielkiego
postu, w którym nie powinniśmy spożywać potraw mięsnych. Wielka Sobota to czas
oczekiwania na Zmartwychwstanie. Tego dnia przynosimy do kościoła koszyki pełne
pokarmów, które symbolizują między innymi: zmartwychwstanie (poświęcone jajko),
męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu (baranek), odradzającą się przyrodę
(zajączek), ciało Chrystusa (chleb). Najważniejszym dniem Wielkiej Nocy jest Wielka
Niedziela - dzień Zmartwychwstania Jezusa. To właśnie tego dnia spożywamy wraz z
rodziną uroczyste śniadanie i składamy sobie życzenia, dzieląc się jajkiem. Ulubionym
przez dzieci zwyczajem jest śmigus-dyngus - Lany Poniedziałek, w którym oblewamy
się wodą. Tradycja ta nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, symbolizujących
budzenie się przyrody do życia, wiosennym oczyszczaniem z brudu i chorób.
Święta Wielkanocne w Polsce wypełnione są szeregiem ludowych i religijnych
obrzędów oraz symboli chrześcijańskich. Pozwalają nam przeżywać śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa, a także spędzić czas z naszymi
bliskimi.                                     Antoni Dzida

Wielkanoc to najważniejsze 
i najstarsze święto

chrześcijańskie. Obchodzi się je
od 966 r. W różnych regionach

świata panują odmienne
zwyczaje celebrowania tego

święta. Od siedemnastu wieków
Wielkanoc obchodzimy w

pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca. Święto

mieści się w przedziale
czasowym między 22. marca a
25. kwietnia, dlatego określane

jest jako święto ruchome.
fot. DKR

fot. DKR

fot. DKR
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„Rodzeństwo. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo sobie dokuczali... Gdy
przyjdzie niebezpieczeństwo jedno drugiego nie pozwoli skrzywdzić...
Dokuczać możemy sobie wzajemnie, ale inni nie mogą, bo nie kochają
nas tak, jak my siebie nawzajem... I w tym tkwi nasza siła.”

Był rok 2012. Wtedy wiele w moim życiu się zmieniło. Na świat przyszedł mój młodszy brat –
Borys. Przez siedem lat byłem jedynakiem – jedynym dzieckiem mamy i taty, jedynym
wnukiem. A tu bęc i stało się. Rodzice poinformowali mnie, że będę miał brata. Wszystko
fajnie, nawet się cieszyłem, bo nie chciałem już dłużej być sam. Czasami zastanawiałem się,
jak to będzie, jaki on będzie, czy będzie zabierał moje zabawki, czy będzie do mnie podobny,
czy fajnie będzie dzielić z kimś mój mały świat. Przyszedł czerwiec i na świecie pojawił się
ON – mały stworek z czarnymi włoskami. Inaczej sobie go wyobrażałem. Nie wiedziałem, że
ktoś może być taki mały i śmieszny. 

Nigdy przedtem nie widziałem i nie dotykałem takiego małego człowieczka.
Po kilku dniach rodzice przywieźli mojego braciszka do domu. Jaki on był głośny, ciągle
płakał, spał i jadł i nic więcej. Chciałem się z nim pobawić, ale wszyscy mówili, 
że jeszcze jest za mały, że jeszcze przyjdzie na to czas. Jaki byłem wtedy zły na cały świat.
W dodatku wszyscy cieszyli się na jego widok i każdy chciał go zobaczyć. Myślałem sobie „i
co w tym fajnego?”, przecież on nawet nie mówi i ciągle beczy.  Kiedy nikt nie widział,
stawałem przy jego łóżeczku i gapiłem się na niego z uśmiechem. Był taki słodki, malutki i
bezbronny.

Wtedy postanowiłem sobie, że zawsze będę go bronił, że nauczę jego
kilku fajnych sztuczek i zabaw, pokażę mu nasz świat, naszą rodzinkę.
Byłem przy nim, jak pokazał pierwszy ząbek, jak gaworzył, cieszył się, jak
stawiał pierwsze kroczki. Codziennie przyjeżdżał po mnie z mamą do
szkoły, a ja cieszyłem się, gdy go widziałem. Kiedy zaczął chodzić, już nie
było tak super. Zabierał mi moje zabawki, kiedy oglądałem bajki, wyłączał
mi telewizor. Denerwowałem się, ale mama mi wytłumaczyła, że on jest
malutki i pewnie chce się ze mną pobawić. 

Czasami nie miałem ochoty na zabawę i krzyczałem na niego, żeby sobie poszedł, a on patrzył się na mnie tymi
wielkimi, ciemnymi oczkami. Wtedy robiło mi się przykro, że tak postąpiłem. Przytulałem go i bawiliśmy się
razem. Szkoda, że on nie jest trochę starszy, wtedy moglibyśmy razem grać na konsoli, razem biegać po parku,
grać w piłkę, jeździć na rowerze.
Mój braciszek robił się z dnia na dzień coraz większy. Zaczął mówić, interesować się wszystkim dookoła i
czasami mnie naśladował. Ciężko mi było przyzwyczaić się do tego, że już nie jestem sam, że muszę z nim się
dzielić, że mamy wspólny pokój, wspólne zabawki – ten sam świat.  Czasami się bijemy i kłócimy, robimy sobie
na złość. Ale i tak bardzo kocham swojego brata i jestem z niego bardzo dumny.

Borys, tak ma na imię mój brat, jest małym modelem. Od małego lubi, jak ktoś robi jemu
zdjęcia. Mama wysłała kiedyś jego fotki na jakiś konkurs i wygrał. Już ma na swoim koncie
parę sesji zdjęciowych i reklamuje kilka polskich marek odzieżowych. Śmiałem się, że to
mały celebryta. Lubię oglądać jego zdjęcia i czasami jeżdżę z nim i z moją mamą na różne
sesje zdjęciowe. Cieszę się, kiedy widzę jego zdjęcia na różnych folderach, ulotkach, czy
stronach. On jest jeszcze malutki, bo dopiero ma trzy i pół roczku, więc każda sesja to dla
niego fajna zabawa. Najzabawniejsze jest to, że on chodzi swoimi własnymi ścieżkami i jest
bardzo uparty. Nikt go nie zmusi, aby stanął grzecznie do zdjęcia, to fotograf musi się
nagimnastykować, aby zdjęcia się udały i uchwycić Borysa w akcji. 

www.juniormedia.pl

fot. A.
Blomberg

fot. A.
Blomberg

fot. A. Blomberg

fot. A.
Blomberg
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Takie sytuacje są bardzo zabawne. Ale dzięki temu mamy również dużo
pamiątek i fajnych wspomnień. Przy okazji zwiedzamy różne miasta i
dobrze się razem bawimy.
Borys i ja – rodzeństwo. Ja mam już prawie jedenaście lat, a on w tym
roku skończy cztery. kochamy, że czasami potrafimy się dogadać,
świetnie bawić i razem śmiać się
z różnych głupot. Czasami się kłócimy i bijemy – ale zawsze znajdziemy
wspólny język.

Mój mały braciszek chodzi do przedszkola. Bardzo lubi rysować, bawić się autkami 
i klockami. Ma mnóstwo pomysłów, z których mama czasami nie jest zadowolona. Lubi jeść,
a po śniadanku od razu pyta, co będzie na obiad - to jest takie śmieszne. Jak maluje farbkami, to przy okazji
zmienia na chwilkę kolor naszych podłóg i mebli. Nie mamy czasu, aby się przy nim nudzić. Musimy mieć go na
oku przez cały czas. Nie kombinuje i nie wymyśla tylko wtedy, kiedy słodko śpi.
Pomimo wszystkiego, nie zamieniłbym go na innego brata. Jest częścią mnie i częścią całej mojej rodziny.
Kocham go, chociaż mu tego nie mówię. Dzięki niemu się nie nudzę. On jest zabawnym dzieckiem i wszędzie go
pełno. Taki właśnie jest mój mały braciszek – mój mały urwis. Zawsze będzie łączyła nas braterska miłość i
zawsze będzie mógł na mnie liczyć.
Szymon Blomberg

ZA SWÓJ REPORTAŻ SZYMON OTRZYMAŁ WYRÓŻNIENIE

Postanowiliśmy podjąć kolejne
wyzwanie #juniorlab. Zadaniem

konkursowym było zrobienie
zdjęcia w jednej z trzech

kategorii: selfie, przyjaciele, moja
pasja. Oto kilka zdjęć

wykonanych przez naszych
dziennikarzy. Wszystkie

zgłoszone do konkursu zdjęcia
można obejrzeć na stronie:

www.juniormedia.pl

CYKAJ SUPERFOTY I.... ZGARNIAJ
NAGRODY - KOLEJNE WYZWANIE

#juniorlab

fot. K. Cieplińska

fot. Maja Kotarba

fot. Adrian Cichy

fot. Agnieszka Gołębiowska

fot. Oliwia Lewoń

fot. Szymon Blomberg

fot. Julia Młynarska
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KSIĄŻKA

GRA
PLANSZOWA

TEATR             ,,Królowa Śniegu’’
Zdrojowy Teatr Animacji
reżyseria Bogdan Nauka

Inscenizacja na podstawie baśni Hansa Christiana
Andersena, opowiada o dziewczynce, której
przyjaciel Kai zaginął. Podczas poszukiwań
spotyka na dworcu pewnego reżysera, który
podpowiada jej, że Kai może być w pałacu
Królowej Śniegu. Proponuje jej pomoc w
odnalezieniu przyjaciela. W pociągu spotykają
grupkę ludzi, która po rozmowie z nimi zaczyna
przypuszczać, iż mężczyzna chce porwać
dziewczynkę. Sztuka kończy się optymistycznie,
jak w książce, Kai wraca do swojej Gerdy, ale...
reżyser musi za to zapłacić dużą cenę. Jaką? Tego
dowiecie się po obejrzeniu całego przedstawienia.
Inscenizacja, oprócz przepięknych kreacji
aktorskich, wyróżnia się przepiękną scenografią.
Naprawdę polecam! Warto wybrać się z rodzicami
do teatru, żeby sami mogli sobie przypomnieć
emocje związane z rozterkami  Gerdy. Bo bajkę o
królowej śniegu zna przecież każdy z nas...
                                           Agnieszka Gołębiowska

„Zwiadowcy” to bestsellerowa seria książek dla
starszych dzieci i młodzieży, napisana przez
australijskiego pisarza, Johna Flanagana. Autor
znakomicie trafił w zainteresowania czytelników,
osadzając swoje powieści w czasach średniowiecza i
wypełniając je przygodami fantastycznych postaci. Nie
bez przyczyny książki znalazły się na liście
bestsellerów New York Timesa, a autor uhonorowany
został nagrodą Australian Book Publishers
Association’s of the Year.
John Flanagan prowadzi czytelnika do królestwa
Araluenu, gdzie rządzi sprawiedliwy król Duncan.
Głównym bohaterem powieści jest Will, któremu udało
się dostać do elitarnej grupy zwiadowców. Ich
zadaniem jest obrona królestwa przed armią
Morgharatha, złożoną z Wargali i potężnych Karkali.
Każdego zwiadowcę cechować muszą więc
wyjątkowe zdolności. W codziennej pracy Willowi
pomaga jego mistrz Halt, a także grupa przyjaciół z
sierocińca, w którym wychował się Will - Horace,
Cassandra, Alyss i Gilan. Wspólnie pokonują
przeszkody i zwalczają zło. 
Książka wciąga czytelnika od pierwszych stron, tak,
że nie sposób się od niej oderwać. Na szczęście John
Flanagan napisał aż 13 tomów serii. Każdą z nich
czyta się z równym zainteresowaniem. Myślę, że
sukces autora polega na tym, że najpierw chciał
stworzyć opowieści na dobranoc dla swojego syna.
Dopiero później powstała książka, która trafiła w gusta
innych dzieci na całym świecie.

Antoni Dzida                       

/www.rebel.pl

Są gry ciekawe oraz nieciekawe. Mistakos należy do
tej pierwszej kategorii.
"Mistakos: Walka o stołki!" to gra, której zasady łatwo
zrozumieć, gdyż jest tylko jedna zasada: Pozbądź się
jak najszybciej swoich krzeseł.
W Polsce wypromowała tę grę firma Trefl.
Może grać od 1 do 3 graczy w wieku od 5 lat wzwyż.
Jest to gra zręcznościowa podobna do gry "Jenga"
oraz do gry dla najmłodszych "Zwierzak na
zwierzaku".
Na początku dostajemy 8 plastikowych krzeseł, kolory
tych krzeseł to:zielony, niebieski i czerwony, ich
siedzenia mają inne kształty.

Jeden z dwóch krzesło ma po bokach cztery wcięcia,
a to drugie krzesło ma dwa wcięcia na środku.
Gdy wieża się przewróci krzesła dostaje ten, który
przyczynił się do jej zawalenia. 
Niektóre osoby twierdzą, że pudełko jest za duże, a to
dlatego, gdyż krzesła "latają" w pudełku.
Instrukcja jest wydrukowana na spodzie opakowania
od gry.

Zachęcam do grania w nią, gdyż jest ciekawa i trudna.
Adrian Cichy

www.juniormedia.pl
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GRA
KOMPUTEROWA

KINO

  Kilka tygodni temu w sobotę wybrałam się do kina  na
film  twórców filmów "Kraina Lodu" i "Wielka
Szóstka","Zwierzogród". Reżyserią zajęli się: Byron
Howard, Rich Moore i Jared Bush, a scenariuszem
Jared Bush.
  Film ten przedstawia przygody króliczki Judy Hops i
szczwanego lisa - Nicka Bayera. Judy od zawsze
chciała zostać policjantką, mimo namów rodziców na
porzucenie marzeń.  

Kiedy w końcu spełniło się jej marzenie (po bardzo
trudnych treningach), dostała zadanie, które nie
spodobało jej się w ogóle - pilnowanie parkometrów! Na
patrolu zobaczyła kłótnię w kawiarni i tak spotkała
Nicka, który w rzeczywistości oszukiwał
sprzedawców, wzbudził litość w Judy, która kupiła mu
jumbo - loda. Jednak po przeprowadzeniu śledztwa w
jego sprawie, dowiedziała się, że wraz ze wspólnikiem
roztapiają kupione lody, i zamrażają je jeszcze raz, ale
w zupełnie innych kształtach, po to aby je sprzedać.
Który policjant by się nie zdenerwował?  Gdy tylko
wróciła na komendę, próbowała przekonać swojego
szefa, by jako króliczka policjantka (pierwsza w
historii) mogła  zajmować się sprawami bardziej
poważnymi niż parkometry. Kiedy podsłuchała
rozmowę szefa z pewną łasicą, zaproponowała, że
podejmie się rozwiązania kryminalnej zagadki, z
umową, że albo w przeciągu dwóch dni dowie się,
dlaczego mąż tej pani łasicy zaginął, albo skończy
swoją przygodę w policji. 
Film obfitował w wiele zabawnych scen, jednak
uważam, że najśmieszniejszą sceną było sprawdzanie
numeru rejestracyjnego w Wydziale Komunikacji."Nie
bój się, pójdzie jak z płatka!" powiedział Nick,
wchodząc do budynku wydziału razem z Judy, która
zaraz potem zaniemówiła, widząc LENIWCE, z
którymi praca miała być taka szybka...
  Nie będę opowiadać całej historii, ale powiem tyle:
znalezienie samochodu o numerze rejestracyjnym,
którego szukali spowodowało wiele niebezpiecznych
zdarzeń. Ich życie było zagrożone, gdyby nie pewien
pączek...
 Szczególnie polecam ten film na rodzinne wypady do
kina lub z przyjaciółmi. Popcorn i dobry humor -
obowiązkowe!

Zofia Kwiatek
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„Boom Beach studia Supercell"

Jedną z popularniejszych gier jest słynna Boom
Beach, wyprodukowana przez studio Supercell. Nie
jest to zwykła gra strategiczna. Wcielamy się w niej w
postać dowódcy pewnych sił zbrojnych, a naszym
zadaniem jest rozwijanie swojej wioski oraz
zdobywanie medali za podboje wiosek przeciwnika.
Możemy grać w nią również w grupie sojuszników,
czyli z innymi użytkownikami. Tworzymy wówczas
klany, przydzielając sojusznikom różne stopnie i
funkcje. Dzięki klanom możemy startować w
operacjach, w których najbardziej liczy się współpraca.
Nie możemy również zapominać o naszej wiosce,
którą powinniśmy ciągle ulepszać. Możemy to robić
przy pomocy, zdobytych w podbojach, surowców.
Złoto zaś służy nam do podnoszenia poziomu naszej
armii. W grze ważnie jest bowiem nie tylko zdobywanie
wysp przeciwnika, ale również dbanie o naszą wioskę.
Uważam to za główny atut gry.
Niestety, aby dogonić najlepszych graczy trzeba
wyłożyć rzeczywiste pieniądze. Na nic więc zdadzą
się nasze nawet największe umiejętności i najlepsze
sojusze, jeśli nie wydamy na grę trochę pieniędzy.
                                                  Antoni Dzida

www.filmweb.pl

descargarboombeach.com


	jgffggfgfsdggfggsgdsswojej Gerdy, ale niestety reżyser musi za to zapłacić dużą cenę. Jaka? Tego dowiecie się po obejrzeniu całego przedstawienia. Sztuka oprócz przepięknych kreacji aktorskich wyróżnia się przepiękną scenografią. Naprawdę polecam! Warto  wybrać się z rodzicami do teatru, żeby sami mogli sobie przypomnieć emocje związane z rozterkami  Gerdy. Bo bajkę o królowej śniegu zna przecież każdy z nas...
	8 MARCA
	Dzień Kobiet to święto obchodzone co roku 8 marca. Początki tego święta wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się  28 lutego 1909 r.

	DZIEŃ KOBIET
	W Polsce święto było popularne w okresie PRL-u.  W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Najpopularniejszym podarunkiem były goździki,  a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano w prasie portrety kobiet.
	W naszej szkole jest to szczególny dzień, w którym wszyscy uczniowie płci męskiej obdarowują nas drobnymi upominkami.
	"Brzydsza" część redakcji "Żaczka" życzy wszystkim Kobietom szczęścia i bycia sobą!

	Kobieta w przysłowiach i frazeologizmach
	PRZYSŁOWIA I AFORYZMY
	Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.
	Czego kobieta chce, tego Pan Bóg chce.
	Kobieta ma tyle lat, na ile wygląda.
	Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej możliwości nie ma.
	Kobiety te są najlepsze, o których najmniej mówią.
	Łatwiej wroga pokonać, niż kobietę przekonać.
	Nie jest prawdą, że kobietę trudno jest zrozumieć - jest to po prostu niemożliwe.
	Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
	FRAZEOLOGIZMY
	femme fatale - kobieta piękna, zmysłowa, ale przynosząca zgubę mężczyznom, sprowadzająca nieszczęście, łamiąca serce, karierę, życie mężczyzny.
	amazonki - bajeczny lud wojowniczych kobiet, zamieszkujących krańce poznanego świata. Kobiety te żyły bez mężczyzn, spotykając się z nimi sezonowo w celu podtrzymania ciągłości rodu. Nowo narodzonych chłopców zabijały lub okaleczały. Obcinały sobie prawą pierś by łatwiej naciągać cięciwę łuku.
	kobieca intuicja - przeczucie, że coś się wydarzy - dobrego lub złego.

	Wiosna, Wiosna, Wiosna - ach to Ty!
	Wreszcie wiosna!!!
	Zdaniem wielu ludzi wiosna to najpiękniejsza pora roku. Wtedy przyroda budzi się do życia. Do życia budzą się kwiaty, takie jak: sasanki, krokusy, przebiśniegi, żonkile, tulipany
	i inne piękne kwiaty, które można by tu wymienić. Wiosna kalendarzowa  rozpoczyna się w dniu 21 marca.
	O tej porze roku zwierzęta budzą się
	z zimowego snu. Są to: borsuki, niedźwiedzie, wiewiórki i można by tak dalej wymieniać...
	Są też zwierzęta przylatujące do nas
	w tę piękną porę roku, między innymi są to: bociany, jaskółki, kukułki.
	Uwielbiam tę porę roku, ponieważ nastraja każdego optymistycznie, przyroda budzi się do życia i po prostu chce się żyć !!!
	Wielkanoc to najważniejsze  i najstarsze święto chrześcijańskie. Obchodzi się je od 966 r. W różnych regionach świata panują odmienne zwyczaje celebrowania tego święta. Od siedemnastu wieków Wielkanoc obchodzimy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Święto mieści się w przedziale czasowym między 22. marca a 25. kwietnia, dlatego określane jest jako święto ruchome.
	Obchody Święta Wielkiej Nocy rozpoczynamy Niedzielą Palmową, która wprowadza nas w Wielki Tydzień. Tego dnia święcimy w kościele palmy - rózgi wierzbowe lub gałązki bukszpanu. Według tradycji poświęcone palmy chroniły mieszkanie przed nieszczęściem, a sama Niedziela Palmowa upamiętniała wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ten radosny dzień jest również wstępem do całotygodniowej żałoby i zadumy nad śmiercią Chrystusa. Pierwszym dniem tzw. Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek, kończący się Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom. W Wielki Piątek przeżywamy Drogę Krzyżową, a dzień kończy Liturgia Męki Pańskiej, czyli przedstawienie po kolei historii zapisanej w Biblii aż do momentu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. To dzień również wielkiego postu, w którym nie powinniśmy spożywać potraw mięsnych. Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Tego dnia przynosimy do kościoła koszyki pełne pokarmów, które symbolizują między innymi: zmartwychwstanie (poświęcone jajko), męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu (baranek), odradzającą się przyrodę (zajączek), ciało Chrystusa (chleb). Najważniejszym dniem Wielkiej Nocy jest Wielka Niedziela - dzień Zmartwychwstania Jezusa. To właśnie tego dnia spożywamy wraz z rodziną uroczyste śniadanie i składamy sobie życzenia, dzieląc się jajkiem. Ulubionym przez dzieci zwyczajem jest śmigus-dyngus - Lany Poniedziałek, w którym oblewamy się wodą. Tradycja ta nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, symbolizujących budzenie się przyrody do życia, wiosennym oczyszczaniem z brudu i chorób.
	Święta Wielkanocne w Polsce wypełnione są szeregiem ludowych i religijnych obrzędów oraz symboli chrześcijańskich. Pozwalają nam przeżywać śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także spędzić czas z naszymi bliskimi.                                     Antoni Dzida

	CYKAJ SUPERFOTY I.... ZGARNIAJ NAGRODY - KOLEJNE WYZWANIE #juniorlab
	Postanowiliśmy podjąć kolejne wyzwanie #juniorlab. Zadaniem konkursowym było zrobienie zdjęcia w jednej z trzech kategorii: selfie, przyjaciele, moja pasja. Oto kilka zdjęć wykonanych przez naszych dziennikarzy. Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia można obejrzeć na stronie: www.juniormedia.pl
	TEATR             ,,Królowa Śniegu’’ Zdrojowy Teatr Animacji reżyseria Bogdan Nauka
	Inscenizacja na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena, opowiada o dziewczynce, której przyjaciel Kai zaginął. Podczas poszukiwań spotyka na dworcu pewnego reżysera, który podpowiada jej, że Kai może być w pałacu Królowej Śniegu. Proponuje jej pomoc w odnalezieniu przyjaciela. W pociągu spotykają grupkę ludzi, która po rozmowie z nimi zaczyna przypuszczać, iż mężczyzna chce porwać dziewczynkę. Sztuka kończy się optymistycznie, jak w książce, Kai wraca do swojej Gerdy, ale... reżyser musi za to zapłacić dużą cenę. Jaką? Tego dowiecie się po obejrzeniu całego przedstawienia. Inscenizacja, oprócz przepięknych kreacji aktorskich, wyróżnia się przepiękną scenografią.


	KSIĄŻKA
	Naprawdę polecam! Warto wybrać się z rodzicami do teatru, żeby sami mogli sobie przypomnieć emocje związane z rozterkami  Gerdy. Bo bajkę o królowej śniegu zna przecież każdy z nas...
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