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     Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
                 „Tropem Wilczym”

W niedzielę 26 lutego postanowiłam z mamą i siostrą wziąć
udział w biegach ‘Tropem wilczym’. Ten bieg miał upamiętnić
‘żołnierzy wyklętych’, czyli polskie powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne. Najpierw spotkaliśmy
się w porcie w Kazimierzu Dolnym. Od pani Agaty dostaliśmy
pakiet startowy: koszulkę, odblask, numerki, różne gazetki.
Trasa biegu wynosiła 1963 metry. W czasie biegu byłam
zmęczona lecz szczęśliwa, że udało mi się dobiec do mety.
                                              Katarzyna Kazanowska klasa V

wszyscy dotarli do metyDzień Kobiet
   Ósmy marca był bardzo miłym dniem w
naszej szkole. W tym dniu wszystkie panie
oraz dziewczynki miały swoje święto. Nie
zabrakło kwiatów, upominków oraz dobrej
zabawy. Z tej okazji naszą szkołę
odwiedzili "nowi" uczniowie. Chłopcy
wcielili się w role dziewcząt, a dziewczęta
chłopców.
"Nowe" dziewczęta robiły poranny makijaż,
a chłopcy golili się. Wszyscy przechodzili,
a nawet przejeżdżali po czerwonym
dywanie.    Paulina Skoczek

.

W dniu 22 lutego wybraliśmy do teatru i
Kids Club'a w Lublinie. W sumie to nawet
miałem ochotę pojechać. Najpierw byliśmy
w Plazie, mieliśmy godzinę czasu wolnego
na chodzenie, zjedzenie czegoś i później
musieliśmy się spotkać przy wyjściu.  W
Kids Club skakaliśmy z panią Marzenką w
dmuchanym zamku i w ogóle bawiliśmy
się. W teatrze było okej, tylko, że jak
siedzieliśmy na balkonie to bolały kolana,
ale spektakl był ciekawy.         Mateusz
Mokjewski 
                 Dzień Kobiet
Ósmego marca  wszytkie panie oraz
dziewczynki miały swoje święto.  Nie
zabrakło więc kwiatów, upominków oraz
dobrej zabawy. Z tej okazji naszą szkołę
odwiedzili "nowi" uczniowie. Dziewczęta
wcieliły się w role chłopców, a chłopcy
dziewcząt. "Nowe" dziewczęta robiły
poranny makijaż, a chłopcy golili się.
Wszyscy przechodzili, a nawet
przejeżdżali po czerwonym dywanie ;).  
       Paulina Skoczek .

.

W teatrze

.
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Wiosenne tradycje
W ludowej tradycji bardzo ważny był czas zakończenia
Wielkiego Postu i witania wiosny. Wiosnę
rozpoczynano od topienia zimy (śmierci), którą
symbolizowała słomiana kukła zwana Marzanną.
Początkiem wiosny powszechne były praktyki mające
zabezpieczyć płodność ziemi. Między innymi młodzież
chodziła wówczas po wsi z tak zwanym gaikiem –
zieloną gałęzią przystrojoną kolorowymi wstążkami.
Wiele praktyk o charakterze magicznym mających
zapewnić płodność, obfitość oraz pomyślność
związanych było z Wielkanocą. Oblewanie się wodą w
Lany Poniedziałek, wykonywanie pisanek czy też takie
regionalne zwyczaje jak Pucheroki, Siuda-Baba czy
kogutek miały zagwarantować dobre plony i
powodzenie.

Pucheroki to barwny pochód chłopców odzianych w
wysokie szpiczaste czapy bogato przystrojone
różnobarwnymi bibułkami, z umazanymi sadzą
twarzami. Korzenie tego zwyczaju tkwią w XVI w. w
środowisku żaków pobierających nauki na Akademii
Krakowskiej. Około świąt Wielkiej Nocy, gdy spiżarnie
bogatych mieszczan zapełniały się wiktuałami, często
niedożywieni studenci zbierali się przed kościołami i
składając wierszowane życzenia świąteczne
oczekiwali na datki.
Siuda Baba to dawny, polski zwyczaj ludowy
obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny, który
współcześnie zachował się jedynie w podkrakowskich
wsiach. Siuda Baba to mężczyzna przebrany za
usmoloną kobietę w podartym ubraniu. 
Chodzi od domu do domu w towarzystwie Cygana i
kilku krakowiaków, zbierając datki i szukając młodych
panien by wysmarować je sadzą. 

                     zebrała Natalia Izdebska

.

                      POWITANIE WIOSNY
21 marca społeczność naszej szkoły powitała wiosnę.
W stołówce pojawiły się nowalijki: rzodkiewki,
szczypiorek, pomidorki, sałata i ogórki, które ozdobiły
smakowite kanapeczki. Aby rozprawić się ostatecznie
z zimą spaliliśmy marzanny, dzieci z oddziału
przedszkolnego powitały wiosnę piosenką.

.

. .

Pucheroki

www.kontakt24.tvn24.pl
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Kalifornijska Dolina Śmierci to niezwykle suchy i gorący obszar
położony w głębokiej depresji w pobliżu pogranicza ze stanem
Nevada.
Subtropikalna pustynia jest otoczona pasmami górskimi, które
stanowią barierę dla gorącego powietrza unoszącego się znad
powierzchni gruntu.
Najwyższą temperaturę odnotowano tam 10 lipca 1913 roku i wyniosła
ona w cieniu 56,7 stopnia. W sumie odnotowano wtedy aż pięć dni z
temperaturą przekraczającą 54 stopnie.
Dolina Śmierci to pogodowy ewenement. Zdarza się, że nocami po
najgorętszych dniach nie ochładza się tam poniżej 40 stopni. W 2001
roku skrajnie intensywny upał rzędu powyżej 38 stopni utrzymywał się
tam przez 154 dni, a w 1917 roku przez 50 dni upał oscylował w
okolicach 50 stopni.

Najgorętsze
miejsce na Ziemi

Dolina Śmierci
Dolina śmierci w Kalifornii
posiada nie tylko przerażającą
nazwę ale jest jednym z
najbardziej fascynujących
miejsc na kuli ziemskiej. Tutaj
znajduje się największa
depresja w Ameryce Północnej
(86 metrów p.p.m.), jest to
również  jedno z najbardziej
suchych i  najgorętszych miejsc
na Ziemi.                    

W tym tak niegościnnym dla
człowieka miejscu turyści i
naukowcy odkryli jedno z
najbardziej niezwykłych
zjawisk, jakie kiedykolwiek
można zobaczyć – to tzw. “
wędrujące kamienie”.
Racetrack Playa – tak nazywa
się spękane piekącym słońcem
dno wyschniętego słonego
jeziora, na powierzchni którego
ma miejsce to niezwykle
zjawisko. 
Nikt nigdy nie widział ani nie
sfilmował ruchomych głazów.
To właśnie tutaj małe i duże
kamienie wędrują samotnie po
dnie doliny zostawiając na jej
płaskiej powierzchni wyżłobione
ślady długości od kilku do do
kilkudziesięciu metrów*.

Ola Olejarz.

*http://www.interameryka.com/2012/12/dolina-
smierci-kalifornia-
niewyjasnione-zjawiska/

http://www.tvn24.pl

twojapogoda.pl
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Rady nie od parady:)
Cześć! Nazywam się Paula i to mój pierwszy
artykuł w gazetce szkolnej.
 W moich artykułach będą porady na dosłownie
wszystko. Zacznijmy od tego jak być super
uczniem\uczennicą. Zaczynajmy!:)
1. Jedz śniadanie. :)
Chyba każdy wie, że śniadanie to najważniejszy
posiłek. 
2. Przygotuj się dzień wcześniej .
Wybierz ubranie i pomyśl co chcesz na śniadanie.
3. Nie odrabiaj pracy domowej w ostatniej chwili.
Nerwy gwarantowane! Poświęcaj 30 minut lub 1
godzinę na naukę.Tylko nie wieczorem albo rano! 
4. Czytaj podręczniki lub notatki z lekcji.
Utrwalisz sobie cały materiał! Kiedy przed
sprawdzianem wrocisz do tej lekcji, będzie Ci dużo
łatwiej.
5. Pisz ładnie i starannie, rób kolorowe notatki.:)
Jeśli Twój zeszyt będzie estetycznie prowadzony
chętniej do niego zajrzysz.
To tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym
artykule.
Jeśli macie swoje sprawdzone rady zgłoście się do
mnie.
           Pozdrawiam     Paulina Izdebska

                                                       Z życia szalonej nastolatki    20.02.2k17

Hejcio, nazywamy się: Bella Martadella i Szarlotta Tłuściotta. Chodzimy do szóstej klasy i siedzimy razem w
ławce. Można powiedzieć papużki nierozłączki. W czym jesteśmy the best...?  Bella, czyli ja  potrafię gadać z
wiewiórkami i grać w piłkę nożną zębami,Szarlotta lubi jeść wszystko to co tłuste - nazwisko zobowiązuje ;) 
                                                                 DZIEŃ PIERWSZY... 
Bella - Dziś miałyśmy z Szarlottą wielki problem, ponieważ nasza wspólna znajoma zakochała się w
chłopaku, który MI się podoba! Jestem bardzo zła na nią!!!  Chyba będę zmuszona przestać się z nią
kolegować! Dlaczego ona mi to zrobiła!?
                                                  Palma2007 - Nie przejmuj się, też tak miałam. Chłopcy lubią zmieniać
dziewczyny jak rękawiczki, ty też tak zacznij robić!      
                                                 ZosiaSamosia - Strasznie mi przykro :(
                                                Patryk2365 - @Palma2007 nie prawda! 
Szarlotta- Nie podoba mi się wasze podejście do tej sprawy, zachowujecie się jak dzieci...!!    C.D.N.
                                                                                                             

Stopka redakcyjna: naczelna: Paulina Skoczek, klasa VI
redakcja: Natalia Izdebska klasa V, Paulina Izdebska klasa V, Natalia Dudek klasa VI,  Patrycja Oroń klasa
VI, Mateusz Mokijewski klasa V, Zuzanna Niezgoda klasa IV, Aleksandra Olejarz klasa III.

Wiosenne przysłowia
-Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
- Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla
świata.
- Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie
bogato... 
- W marcu jak w garncu.
- Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha..
- Od 20 marca, słońce zagrzewa nawet starca.
- Na św. Grzegorza, idą śniegi do morza.
- Po Macieju - lody, wróżą długie chłody.
- W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
wybrała Ola Olejarz

pani wiosna Ola Olejarz
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