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Tradycje związane z
marzanną!

         Nazwa marzanna pochodzi od słowiańskiej bogini zimy i
śmierci, a przez badaczy uważana za demona, ale i także jest
to nazwa kukły.  Śmierć marzanny oznacza koniec zimy. W
pewnym rytuale palono lub topiono tę kukłę, aby przywołać
wiosnę. Kiedyś wierzono, że zabicie kukły, która była boginią
śmierci spowoduje usunięcie zimy, a przyjście wiosny. Teraz
wiemy, że zmienia się to w zależności od położenia naszej
planety względem Słońca. Lalkę wykonywano ze słomy,
owijano białym płótnem i zdobiono różnymi, ślicznymi
ozdóbkami. Dalsza część nakazywała chodzić dzieciom od
domu do domu i wołać od progu, że nadchodzi wiosna, a
następnie przy każdym napotkanym stawie, jeziorze lub
kałuży podtapiać ją. Potem przejmowała kukłę młodzież i
 wieczorem podpalano ją i wrzucano do wody. Były także
przesądy dotyczącej marzanny np. nie można było dotknąć
marzanny pływającej po wodzie po groziło to uschnięciem
ręki, nie można też było oglądać się za siebie w drodze
powrotnej, bo groziło to chorobą, a potknięcie się lub
przewrócenie wróżyło  w najbliższym roku śmierć.
 
                                                        Zuzia

Marzanna

Pierwsze przebiśniegi w ogródku :)
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W tym roku nasze miasto Sławno obchodzi 700-lecie, więc z tej
okazji w każdej gazetce będzie krótka historia Sławna. Sławno
powstało oczywiście 700 lat temu, czyli w 1317r.  Swoje początki
miało ono w miejscu dzisiejszej wsi o nazwie Sławsko ,zwanej
kiedyś Starym Sławnem.Miało kształt koła, a wszędzie dookoła były
mury, w których były baszty. Baszty jeszcze istnieją, ale murów już
praktycznie  nie widać.

Dnia 21.03.17 w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień
Wiosny. Był wtedy Talent Show a na zdjęciu w lewym górnym rogu
można zobaczyć wszystkich występujących, lub ich liderów.
Palona była także marzanna, którą podpaliła Pani dyrektor, a
zdjęcia z tym zdarzeniem znajdują się po prawej stronie. Po
wszystkich tych wydarzeniach odbył się fitness, który prowadziła
Pani Zielińska oraz dwie uczennice, a w tym jedna z naszych
redaktorek. Zdjęcie znajduje się w lewym, dolnym rogu.
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KINOMANIAK...7
minut po
północy... 
Autor serwuje
nam piękną jak i
wzruszającą
historię o sile
wyobraźni.
Nastoletni Conor
mieszka razem
z matką chorą
na raka. Nie jest
lubiany przez
rówieśników
 jego rodzice są
po rozwodzie a
ojciec mieszka
w Ameryce
razem z drugą
rodziną.
Chłopak ma też
babcie, która na
pierwszym
miejscu stawia
zdrowie mamy
Conora.
Chłopaka
zaczna nie
dawać sobie
rady ze swoimi

problemami
przez co ucieka
do
wyimaginowanego
świata. Siłą
swojej
wyobraźni
przywołuje
potwora pod
postacią
drzewa. Potwór
 odwiedza
Conora zawsze
o 12.07 w nocy.
Drzewo
podczas każdej
swojej wizyty
opowiada
chłopcu  3
historie, po
jednej podczas
każdej wizyty,
czwartą musi
opowiedzieć
sam Cono, musi
powiedzieć
swoją prawdę.
Moim zdaniem
jest to
niesamowita

i wzruszająca
opowieść
naprawdę warta
uwagi. Jeśli
chodzi o film to
jaest naprawdę
interesujący.
Oprócz
ciekawej historii
i niesamowitych
efektów
specjalnych
trzeba
uwzględnić to,
że w filmie jest
naprawdę dobry
narrator przez
co podczas
oglądania nie
sposób się
nudzić. Lecz
chyba
najbardziej
interesujące są
tu zdjęcia,
zmieniająca się
na zegarku
elektronicznymgodzina
czy oczy
bohaterów,

z których
można odczytać
naprawdę dużo i
razem z nimi
odczuwać
emocje. Miałam
okazje
przeczytać
książkę o
Conorze i na
pewno tego nie
żałuję : )

Hania

Lińska

Niezwykłe tradycje wiosenne w
innych krajach:

1.  W Szwajcarii pali się bałwany

2.  W Bługarii obywatele obdarowuję się czerwono-
białymi, włóczkowymi gałgankami

3.  W Indiach ludzie wzajemnie obrzucają się i
wylewają na siebie kolorowe farby z wodą

4.  W Holandii odbywa się 12 godzinna parada
kwiatów

5.  W Hiszpanii tworzy się rzeźby z kartonu,
plastiku, wosku i drewna, a później pali się je na
ulicach miasta

6.  W Japonii Japończycy podziwiają kwiaty
szczególnie wiśni i spoglądają na nie od 1 do 2
tygodni

7. W Szkocji w Lanark dzieci biegają z papierowymi
kulkami w ręku obiegają słynny miejski dzwon Kirk
od zmierzchu do czasu do wtedy kiedy dzwon nie
wybije 18.00

8. W Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica na
festiwalu jajecznicy

Przyjechał ze Szwajcarii.

Hanna
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Kawały... by Karolina
Kawał pierwszy:
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!
Kawał drugi:
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz
się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła
samochód...

DODO

DODO czy znaliście takiego ptaka? Jeśli nie to już
wam o nim piszę! 
Był to gatunek ptaka nielota, wielkości strusia z
kolorowym upierzeniem. Występował on tylko na
wyspie Mauritius w południowej części Afryki, lubił on
mieszkać w suchych, nizinnych lasach. Żywił się on
głównie owocami, które jadł wraz z
pestkami. DODO  już dawno wyginął... Około XVIII w.
na Mauritius panowała kolonia Francuska. Legenda
głosi, że Francuzi z braku wyżywienia
zabijali DODO na pokarm, więc podobno w 1662
r. DODO wyginął. Ptaki te składały duże, białe jaja,
niestety zamiast wykluć się z nich nowe
malutkie DODUSIA, stanowiły one następny pokarm.
Zajadały się nimi szczury, które wraz z Francuzami
przypłynęły na wyspę. Skutkiem tego było to, że na
Mauritius była plaga szczurów, a
ptaki DODO wyginęły.
DODO stał się symbolem państwa Mauritius. Jest on
na pieniądzach, na herbie... DODO jest jednym z
bohaterów w filmach pt. "Alicja w krainie czarów" i
"Epoka lodowcowa".  Ptak ten w kulturze stał się
symbolem wymierania. W języku angielskim istnieje
powiedzenie ''Dead as dodo'' – martwy jak DODO,
oznaczające coś utraconego bezpowrotnie.

Z okazji świąt Wielkanocnych
redakcja "Kujonka" życzy wam:
oczywiście zdrowia, szczęścia,
spełnienia marzeń, dobrych
wyników w nauce, szczęśliwie
spędzonych świąt w gronie
najbliższych. Mokrego dyngusa i
bardzo bogatego zajączka.

A.H.
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