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                  Żegnaj zimo, witaj wiosno!
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Właśnie nadchodzi wiosna,
pora nam bardzo radosna.

Ponieważ kwiaty rosną wesoło,
a my latamy wokoło.
Nad tymi kwiatkami,
latają ptaki czasami.

Ja w jednego z nich się wcielę,
i opiszę wam kolorów wiele.
Szare i ciemne drzewa dziś,

otrzymają zielonych liści kiść.
Ludzie swoje zimowe futra,
wrzucają prosto do kufra.

Na myśl o końcu zimy,
zaczynam gubić różne rymy.
Kończąc mój na zakończenie

zimy wiersz,
to czekam aż zacznie padać

wiosenny deszcz

Jakotrek

Emilia Kałek E.K
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                                 Szach Mat

                         Wiosna w Urbanowie

Ptaki to
gromada
stałocieplnych
zwierząt z
podtypu
kręgowców.
Jest najbardziej
zróżnicowaną
spośród gromad
kręgowców
lądowych -
istnieje około 10
tysięcy
gatunków
ptaków, które
zamieszkują

ekosystemy na
całym świecie.
Ptaki, które
przylatują na
wiosnę do
Polski :
skowronek,
żuraw, bocian,
jaskółka, czapla,
i wiele innych.

Kwiaty kwitnące
na wiosnę:
konwalia,
zawijec gajowy,

rogowica polna,
stokrotka
pospolita,
chaber, mak.

E.M

.

Grę zawsze rozpoczynają białe, co daje im pewną
inicjatywę w początkowej fazie partii. Gracze na
zmianę wykonują posunięcia swoimi bierkami zgodnie
z zasadami ruchu dla danej bierki i jeśli wejdzie ona na
pole zajmowane przez przeciwnika, zbija jego bierkę.
Szach jest groźbą zbicia króla, która musi być
zażegnana przez przeciwnika w następnym
posunięciu (króla nie można zbić). Mat, czyli
postawienie króla przeciwnika w szachu, przed którym
nie ma obrony, kończy partię i oznacza zwycięstwo
gracza, którego bierka matuje króla przeciwnika. 
 
W naszej szkole odbywa się kółko szachowe
prowadzone przez Pana Romana Szwechłowicza,
które odbywa się co drugi tydzień od godziny 15:00 do
godziny 16:00.

                                                       Czarkiz

.

J.B
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            Wielkanoc
                           COMING SOON

    
                       Tradycje Wielkanocne
▲ Palemki na szczęście:
Palemki to symbol Niedzieli Palmowej, witano nimi
Pana Jezusa gdy wjeżdżał do Jerozolimy.
Na pamiątkę tego zdarzenia w Niedzielę Palmową w
kościołach święci się palmy wielkanocne.
▲Lany Poniedziałek (Śmigus Dyngus):
W Poniedziałek Wielkanocny, odbywa się zabawa o
charakterze ludowym, polegająca na wzajemnym
oblewaniu się wodą z butelek lub pistoletów na wodę.
▲Szukanie Zajączka:
W Wigilię Bożego Narodzenia dzieci Obdarowuje
Święty Mikołaj, a w Wielkanoc zastępuje go Zajączek
Wielkanocny, który ma w zwyczaju chować drobne
prezenty i słodycze w różnych zakamarkach w domu
lub ogrodzie.
▲Święconka :
Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należy tego dnia poświęcić koszyk z
jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć Baranka
(Symbolu Jezusa Zmartwychwstałego) , mięsa (na
znak zakończenia Wielkiego Postu) oraz jajek
(Symbolu narodzenia).    

                                                             Jakotrek
 

                            Mniam, mniam
                                     KisieLOVE Szaleństwa

Składniki: 3 kisiele truskawkowe; 0,5 kg truskawek; 1l
wody, 1 śmietana kremówka 30%; 1 fix do kremówek;
kolorowa posypka.

Przybory kuchenne:  mikser, nóż, łyżka, garnek,
miska, 3 pucharki, szklanka.

Wykonanie: Do garnka wlej 3 szklanki wody i gotuj aż
do zagotowania. Następnie wsyp 3 kisiele
truskawkowe. Ugotowany kisiel wlej do pucharków.
Umyj truskawki i pokrój każdą na 4 części. Wlej
śmietanę do miski i dodaj fix. Zmiksuj oba składniki.
Nałóż na kisiel bitą śmietanę. Udekoruj według
swojego pomysłu truskawkami i posypką.

                                                       Smacznego
                                                          E.M

.

Pokoloruj

.

Amelia P.
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Przychodzi zając do

jeża fryzjera i mówi:

- Poproszę na
jeża.
Na to jeż
odpowiada:
- No to
wskakuj. 

Zajączek wchodzi do

baru i mówi:

- Kto mi
pomalował
rower na
zielono?!
Cisza. Wstaje
niedźwiedź i
mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek
mówi:
- Chciałem się
zapytać

jak długo
schnie farba! 
.
 
Przychodzi
zajączek na
stację
benzynową i
pyta:
- Są banany?
Kasjer
odpowiada:
- Nie ma.
Na drugi dzień

zajączek
przychodzi i
pyta o to samo
i otrzymuje
taką samą
odpowiedź. Ta
sama sytuacja
powtarza się
przez kolejne 2
dni. W końcu
piątego dnia
zajączek idzie
na stację
benzynową

i widzi
tabliczkę: -
"Brak
bananów".
Zajączek
mówi:
- Kurcze, a
jednak były     
                         
 
Czarkiz
HUMOR

Pokoloruj

Pisanka-ogólna,zwyczajowa nazwa
jaja [zwykle kurzego ale także
gęsiego czy kaczego ]zdobionego
różnymi technikami.Najstarsze
pisanki pochodzą z terenów
sumeryjskiej Mezopotamii.Na
ziemiach polskich najstarsze
pisanki,pochodzące z końca x
wieku , odnaleziono podczas
wykopalisk archeologicznych w
pozostałościach grodu na opolskiej
wyspie Ostrówek.Obecnie pisanki
wykonuje się przed Wielkanocą.
Mają symbolizować rodzącą się do
życia przyrodę,a wy
chrześcijaństwie dodatkowo
nadzieję wynikającą z wiary w
zmartwychwstanie
Chrystusa.Drapanki powstają przez
drapanie ostrym narzędziem
zewnętrznej barwionej powłoki
jajka.

  Warto przeczytać

Franklin i jego ulubiony kocyk
Paulette Bourgeois, Brenda Clark

Ta książka opowiada o Franklinie,
który zgubił swój ulubiony
kocyk.Najpierw szukał go u
swojego kolegi Bobka. Potem
Franklin udał się do lisa, ale tam
kocyka również nie było.

Ta książka jest ciekawa, ponieważ
ukazuje różne przygody bohatera w
wielu miejscach. Dla osób, które
lubią książki przygodowe jest
idealna.
                                      
                                   Wiktoria

            Kraszanki [zwane też malowankami lub byczkami )powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym,
dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych.
Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a
następnie zanurzenie jajka w barwniku.
           Oklejanki są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru,
tkaniny, również włóczką wełnianą lub nicią.
           Nalepianki - powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru.
           Ażurki - są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych i strusich. Technika polega na nawiercaniu w
skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła, piaskarki. Wydmuszka malowana jest farbą
akrylową.
          Obecnie uroczyste śniadanie w niedzielę wielkanocną poprzedza dzielenie się poświęconym jajkiem.

                                                                                                                                          Amelia P

Amelia

http://lubimyczytac.pl/autor/6894/paulette-bourgeois
http://lubimyczytac.pl/autor/6895/brenda-clark
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1.  …. Post.
2.  Zamienne określenie na Ofiarę Eucharystyczną.
3.  Symbol łagodności i niewinności.
4.  Pokazuje nam, że cel jedzenia nie tkwi jedynie w napełnieniu
żołądka.
5.  Wielkanocna zupa.
6.  Świecimy w niedzielę palmową.
7.  Nim ozdabiamy koszyk.
8.  Święcone jedzenie.
9.  Szary z długimi uszami.

P.K

                               WIELKANOCNA      KRZYŻÓWKA

Patrycja Kortus



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 8 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu i Teraz

                                      Z życia SZKOŁY...

Mistrz pizzy Podziękowanie

                   Pizza to potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko
rozpowszechniona na całym świecie. W wersji podstawowej jest to
płaski placek z wytrawnego ciasta makaronowego znacznie później
zaczęto także używać ciasta drożdżowego (focaccia),
posmarowany sosem pomidorowym, posypany tartym serem
mozzarella   i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu.
Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej
również na zimno.
               Tradycyjnym miejscem spożywania pizzy są pizzerie,
lokale gastronomiczne specjalizujące się w przyrządzaniu i
serwowaniu pizzy.

3 marca gościliśmy w naszej szkole Pana Łukasza Kościńskiego -
wicemistrza w coachingu. Spotkanie odbyło się dzięki jednemu z
rodziców p.Mateuszowi Cegłowskiemu.                                                  
                                                                                      Patrycja K
 

K.K K.K
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                   WYWIAD Z PANIĄ DOROTĄ CYRULEWSKĄ

Wywiad przeprowadzili : Cezary
Krzyżanek i Jakub Borowczak

Pytanie: Które tradycje wielkanocne Pani
celebruje?

D.C: Tridum Paschalne, Święcenie potraw -
''Święconka'', Zajączek wielkanocny, "Za Boże rany",
Lany poniedziałek, Śniadanie Wielkanocne, Pisanki,
Baranek z masła. 

Serdecznie dziękujemy
za wywiad Pani Dorocie

Cyrulewskiej

Redakcja

Pytanie: Co znaczy słowo ,,Wielkanoc"?

D.C: 
W pierwszych wiekach chrześcijanie "Wielkanoc"
określali słowem Pesach, co oznacza Pascha, czyli
dla religii judaistycznej święto Przaśników (upamiętnia
wyjście Żydów z niewoli egipskiej). Około 2000 lat
temu dla nas ludzi wierzących ten termin nabrał
większego znaczenia, ponieważ oznacza on
"Zmartwychwstanie" - Chrystus w niedzielny poranek
zwycięża. Pokonuje szatana i nas zbawia. Od
początku dla chrześcijan było to najważniejsze święto
w ciągu całego roku. I do dnia dzisiejszego zgodnie z
Tradycją, która przytacza fakt, że Jezus cierpiał i
umierał na krzyżu za grzechy człowieka i z miłości do
niego, by po trzech dniach zmartwychwstać w czasie
Paschy, która obchodzona jest po pierwszej wiosennej
pełni księżyca, w kościele katolickim obchodzimy
Święto Zmartwychwstania Pańskiego - "Wielkanoc" w
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca.

Pytanie: Jak przeżyć dobrze Post?

D.C: 
Jeżeli chcemy dobrze przeżyć Wielki Post należy
aktywnie uczestniczyć np. w nabożeństwach
pasyjnych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa), spełniać
uczynki miłosierne, brać udział w rekolekcjach
szkolnych i parafialnych, częściej przystępować do
sakramentów świętych ( Eucharystia i Pokuta).
Przygotowując nasze serce na święta
Zmartwychwstania Pańskiego dobrze jest mieć
postanowienie wielkopostne dzięki, któremu
ofiarowujemy swoje cierpienie Jezusowi dziękując mu
za Jego mękę, śmierć i nasze zbawienie. Wielki Post
jest to czas kiedy człowiek ma zastanowić się co
może zrobić dobrego dla siebie i drugiego człowieka.
Dobrym sposobem na przygotowanie jest również
szczera modlitwa podczas, której osobiście
spotykamy się z Bogiem. Chrześcijanin w Wielkim
Poście odmawiając sobie nawet drobnych
przyjemności uczestniczy w Drodze Krzyżowej
Jezusa, pomagając nieść Mu krzyż.

. Googlee
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                       WIOSNA

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie
równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia
letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli
północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca
(czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień
później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo
cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny
astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory
nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest
dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od
tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe.
Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0
°C.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w
którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają
się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza
zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się
klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za
początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek
wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów. W
zależności od kontynentu i strefy klimatycznej, pory
roku zmieniają się wcześniej, bądź później i trwają
dłużej, bądź krócej.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i
zjawiska są przesunięte o pół roku. Za miesiące
wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec,
kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, październik
i listopad.
Data początku wiosny
Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu
równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w
dniu 21 marca lub dnia poprzedniego, lub następnego,
w zależności, gdzie jest obserwowana. W XX wieku
wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się
zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca
stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku
pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz.
00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą
obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19
albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21
marca nastąpi dopiero w roku 2102. Przyczyną
zjawiska jest ruch punktu Barana związany z precesją
ziemskiej osi rotacji.
Źródło:  Wikipedia.pl

                                         F.B

.E.M

.

.

Emilia Mueller

E.M

E.M
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