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  Wiosna... Cieplejszy wieje wiatr 

.

SZKOŁA "NA WESOŁO"
Szkoła wydaje ci się monotonna

 i nudna? Spróbuj popatrzyć
 na to z innej perspektywy.

Sprawdź, a uśmiech na pewno     
zagości na twojej twarzy!

                                         Str.4

                                
                      Kolorowych jajeczek,
                  rozczochranych owieczek,
                    rozkicanych króliczków,
                    pyszności w koszyczku,
                        a przede wszystkim
                          mokrego ubrania
                    w dniu wielkiego lania!
 
 Redakcja "Carpe Diem" życzy wszystkim Czytelnikom  
  wesołych, radosnych, ciepłych Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc i lany poniedziałek
Przeżywamy te święta co roku. Wydaje nam
się, że wiemy wszystko... Ale czy na
pewno? Może znajdziesz coś co Cię za
skoczy? Zapraszamy!!!                                 
                                                             str.2

KONKURS!!!
Myślisz,że twoja pamięć nie zawodzi?
Przeczytałeś wszystkie lektury?Sprawdź
się!
Rozwiązania prosimy wrzucać do skrzynki,
zawieszonej na tablicy na pierwszym
piętrze. Zapraszamy do zabawy!
                                                                         Str.3

DZIEŃ KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA
Pierwszego dnia wiosny, w naszej szkole odbył się Dzień Książki i

Czytelnictwa.Klasy szkoły podstawowej przyniosły ze sobą ulubione
książki, tworząc kąciki czytelnicze... 

czytaj dalej str.6
autorką artykułu jest Julia Surała
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CIEKAWOSTKI

Kolorowe pisanki, kraszanki, oklejanki i nalepianki
zdobią dziś świąteczne stoły. Czy wiecie że...

najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej
Mezopotamii i liczą ponad 5 tys. lat. Nieco
późniejsze pochodzą z Egiptu, Persji, Cesarstwa
Rzymskiego i Chin. W Polsce zwyczaj malowania
wielkanocnych jajek pojawił się
najprawdopodobniej w X w.
w średniowiecznej Europie z okazji świąt
wielkanocnych w kościołach odbywały się zabawy
polegające na podawaniu sobie ugotowanego na
twardo jajka. Ksiądz rozpoczynał zabawę rzucając
jajko jednemu z chórzystów, ten przekazywał je
następnemu i tak dalej – zwycięzcą zabawy
zostawał chórzysta, który trzymał jajko w
momencie, gdy zegar wybił 12. Nagrodą było
trzymane przez niego jajko.
według Księgi Rekordów Guinnessa największe
wielkanocne jajo powstało na zlecenie belgijskiego
producenta czekoladek Guyliana. Nad ogromnym
czekoladowym jajkiem pracowało 26 osób. Po 525
godzinach jajko było gotowe. Mierzyło 8,32 metrów.
Na jego wykonanie zużyto 1950 kg. czekolady!
jajko wielkanocne jest znakiem nowego życia,
przezwyciężeniem śmierci porównanym do
przebijania skorupki. Wykluwający się kurczak dla
chrześcijan symbolizuje zwycięstwo życia, jest
znakiem Chrystusowego i ludzkiego
zmartwychwstania. Małe, żółte pisklę stało się tym
samym nieodłącznym elementem wielkanocnych
stroików i jednym z najbardziej ulubionych
motywów wielkanocnych kartek.  

Śmigus-dyngus
Polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek ma długą tradycję. 

Śmigus-dyngus symbolizuje pozimowe oczyszczenie i radość z
przebudzenia się wiosny.  Był to element zalotów, którego
rodowód leży prawdopodobnie w pogańskich obrzędach kultu
wiosny i płodności. 
Dzisiejszy Śmigus-dyngus pierwotnie składał się z dwóch
zupełnie oddzielnych obyczajów. Śmigus polegał na smaganiu
gałązkami panien na wydaniu, co miało zapewnić im płodność i
dobre zdrowie. Im więcej oblewających i smagających wokół
dziewczyny, tym większe miała ona powodzenie.
Dyngus polegał natomiast na wykupieniu się od oblania wodą. W
przypadku, gdy panna wolała wrócić sucha , mogła się od tych
wyczynów wykupić tradycyjną pisanką lub innym rarytasem ze
świątecznego stołu.
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KONKURS!
Zasady: Poniżej zostały zapisane cytaty z różnych lektur. Odgadnij z jakiej książki został
wybrany dany fragment. Uzupełnij bon wpisując numerek cytatu wraz z tytułem lektury z
której pochodzi.

1. "Ja wam po prostu pootwieram głowy i naleję do nich oleju"
2. "Tak- odezwał się Marian- na wyspie ktoś był"
3. "Mój ty biedaku, jak sobie spaliłeś nogi?"
4. "- O kapitanie mój, kapitanie!- zawołał Charlie- czy w trygonometrii
również znajdziemy poezję?"
5. "Wszystko, co leży między Latarnią, a wielkim Ker-Paravelem nad
wschodnim morzem"
6. "Nad mur wzleciałem na skrzydłach miłości"
7. "Chciałem wszystko wiedzieć o tej dolinie i o Nangijali"
8. "Przygody! To znaczy: nieprzyjemności, zburzony spokój, brak
wygód. Prze takie rzeczy można się spóźnić na obiad"
9. "Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby"
10. "Dziewczynka [...] ubrana była w przykrótką, zbyt ciasną, brzydką
sukienczynę, z żółtawoszarej wełny"

. .
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Z ŻYCIA SZKOŁY...

CZY WIESZ, ŻE...1. Jeden na czterech Amerykanów było już w telewizji
(Choćby nawet przez przypadek. 2. Jest więcej lalek Barbie we
Włoszech, niż Kanadyjczyków w Kanadzie. 3. Tylko dwie osoby na
świecie znają recepturę Coca Coli. Nie mogą latać tym samym
samolotem. 4. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało
ziemię w 1804r. 5. Indie mają kartę praw dla krów. 6. Restauracji w
Nowym Jorku jest tyle, że wystarczy, by każdego wieczoru przez 54
lata jeść w innej.

Szkoła jest jak film i telewizja!
geografia- Discovery Channel
WF- Szkoła przetrwania
religia- Dotyk anioła
chemia- Szklana pułapka
historia- Sensacja XXw.
język polski- Magia liter
Muzyka- Jaka to melodia
godzina wychowawcza- Na każdy temat
poprawka- Stawka większa niż życie
nowy w klasie- kosmita
ostatnia ławka- Róbta co chceta
wyrwanie do odpowiedzi- losowanie LOTTO
wywiadówka- z archiwum X
woźny- strażnik Teksasu
powrót taty z wywiadówki- wejście smoka
SZKOŁA- ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH

. .
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NA ŚCIĄGANIU SIĘ ZNAM...

Mogę się założyć, że każdy z was kiedyś ściągał, czy to na kartkówce,
sprawdzianie lub przy zwykłej odpowiedzi.
Niestety nie zawsze nam się to udaje, często bywa tak, że nauczyciel
nas przyłapie lub twój klasowy "kolega" mu w tym pomoże, dlatego
pamiętajcie, miejcie się na baczności! �
Wydaje sie nam, że takie małe oszustwo ma same zalety, no bo
przecież lepsze oceny, rodzice się nie czepiają, a co najważniejsze nie
musisz poświęcać tak dużo czasu na naukę i możesz poświecić więcej
czasu na swoje hobby czy inne przyjemniejsze rzeczy niż nauka.
Niestety, jest wiecej minusów niż plusów. Jedną z najwiekszych wad
jest korzystanie ze ściągi, wtedy nie możliwe jest zapamietanie tylu
wiadomości co przez nauczenie się na poważnie. Wad jest jeszcze
kilka, ale nie ma sensu ich wymieniać bo każdy je doskonale zna tylko
próbuje samego siebie okłamywać, że nie ma w tym nic strasznego.
Dlatego wszystkim wam szczerze polecam i namawiam, żeby nie
urzywać tzw. "pomocy naukowych",   tylko na prawdę poświęcić na
naukę kilka godzin, a dobrze się nauczyć i nie szkodzić samemu
sobie!
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Pierwszego dnia wiosny, w naszej szkole odbył się Dzień Książki i
Czytelnictwa.Klasy szkoły podstawowej przyniosły ze sobą ulubione
książki, tworząc kąciki czytelnicze oraz przebrały się za bajkowe
postacie. Uczniowie gimnazjum za zadanie mieli przekształcić swoje
klasy w świat poszczególnych lektur. Klasa 1a wylosowała książkę
"Tomek w krainie kangurów", natomiast 1b "Ten Obcy". Klasa 2a
miała lekturę "Bracia Lwie Serce", 2b "Akademia pana Kleksa", 3a
"Opowieści z Narnii", a 3 b "Ania z Zielonego Wzgórza". Gimnazjaliści
przystąpili także do konkursu wiedzy dotyczącego wyżej
wymienionych lektur. Dla niektórych klas obyły się zajęcia z panią
Jagodą Jurkowską, a najmłodsze klasy obejrzał  teatrzyk "Wielkie
sprawy małej żaby". Po zsumowaniu liczby punktów z testu wiedzy i
wystroju klasy, najlepsze okazały się klasy 2a i 3b gimnazjum, które
zajęły egzekwo 1 miejsce. Zaraz po nich 2b. W szkole podstawowej 1
miejsce zajęła klasa 5a, a 2 miejsce 4b i 3 miejsce 6a.  Serdecznie
dziękujemy osobom, które włożyły serce w przygotowanie tego dnia, a
także gratulujemy zwycięzcom.
 

DZIEŃ KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE

. .. .
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NIEUCZCIWY JUBILER
Pewna dama miała krzyżyk zdobiony dużymi
brylantami. Nie wiedziała, ile było brylantów, i
zupełnie ją to nie interesowało.Jej uwagę
zwróciła inna właściwość krzyżyka. Licząc
brylanty z górnego lub każdego z dwóch
bocznych końców krzyżyka do jego
podstawy, zawsze otrzymywała dziewięć
kamieni. pewnego dnia krzyżyk trzeba było
oddać do naprawy. Przy tej okazji dama
opowiedziała o tej właściwości jubilerowi. -
proszę zobaczyć! Bez względu na to czy z
górnego czy z bocznego końca liczę brylanty,
zawsze przy podstawie otrzymam 9. W ten
sposób zawsze wiem, czy liczba kamieni się
zgadza. - Tylko w ten sposób sprawdza pani,
czy w krzyżyku zgadza się liczba brylantów?-
zapytał jubiler. - Tak, ale to mi zupełnie
wystarcza. Gdy odda mi pan naprawiony
krzyżyk, tak samo sprawdzę, czy wszystko
jest w porządku. Ale jubiler okazał się
nieuczciwy. Wyjął i zostawił sobie dwa
brylanty, przerobił krzyżyk i oddał
damie.Dama przeliczyła kamienie i uznała, że
wszystko jest w porządku. W jaki sposób
jubiler przerobił krzyżyk tak, że dama nie
zauważyła kradzieży?

                               
 !!!KONKURS!!!

Rozwiąż zagadkę i umieść tutaj
rozwiązanie (możesz napisać lub
narysować), następnie wrzuć do
pudełka, które znajduje się na
pierwszym piętrze (poniżej został
zamieszczony obrazek
pomocniczy). Powodzenia!

ROZWIĄZANIE:

.
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	Pewna dama miała krzyżyk zdobiony dużymi brylantami. Nie wiedziała, ile było brylantów, i zupełnie ją to nie interesowało.Jej uwagę zwróciła inna właściwość krzyżyka. Licząc brylanty z górnego lub każdego z dwóch bocznych końców krzyżyka do jego podstawy, zawsze otrzymywała dziewięć kamieni. pewnego dnia krzyżyk trzeba było oddać do naprawy. Przy tej okazji dama opowiedziała o tej właściwości jubilerowi. - proszę zobaczyć! Bez względu na to czy z górnego czy z bocznego końca liczę brylanty, zawsze przy podstawie otrzymam 9. W ten sposób zawsze wiem, czy liczba kamieni się zgadza. - Tylko w ten sposób sprawdza pani, czy w krzyżyku zgadza się liczba brylantów?- zapytał jubiler. - Tak, ale to mi zupełnie wystarcza. Gdy odda mi pan naprawiony krzyżyk, tak samo sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Ale jubiler okazał się nieuczciwy. Wyjął i zostawił sobie dwa brylanty, przerobił krzyżyk i oddał damie.Dama przeliczyła kamienie i uznała, że wszystko jest w porządku. W jaki sposób jubiler przerobił krzyżyk tak, że dama nie zauważyła kradzieży?
	Rozwiąż zagadkę i umieść tutaj rozwiązanie (możesz napisać lub narysować), następnie wrzuć do pudełka, które znajduje się na pierwszym piętrze (poniżej został zamieszczony obrazek pomocniczy). Powodzenia!
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