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To wydanie naszej gazetki będzie trochę jak pogoda za oknem: kapryśne i
niezdecydowane. Powspominamy święta wielkanocne, mimo iż są już za
nami, przyjrzymy się wiośnie, która jakoś w tym roku zdecydować się nie
może nadejść, czy nie. Już, już słoneczko się pojawia, już przygrzeje
mocniej, już wydaje się, że kurtki precz i czas na rękawy krótkie, a tu nagle
deszcz, wiatr i ziąb taki, że podejrzewać zaczynamy jakieś bliższe
konszachty wiosny z jesienią... Tak się te pory roku stęskniły za sobą, tak
im przeszkadzać zaczęło, że oddzielone zimą i latem spotkać się nie mogą,
że w tym roku postanowiły nam urządzić psikusa i pojawić się razem? Na to
wygląda... Ale my, w redakcji, wierzymy uparcie, że PRAWDZIWA
 WIOSNA nadejść musi. Taka, że tylko się wygrzewać i twarze do słońca
wystawiać. Musi, prawda?

Pozdrawiamy ciepło i zachęcamy do lektury
Redakcja

Wiosna radosna

Jan Brzechwa
Przyjście wiosny

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie
wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: -Wiem coś
o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła
sroka-
Ja z niej nie spuszczam
oka

I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna
zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan
plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj wiosno.

Kinga Weber
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Co wkładać na nogi, gdy deszcz bębni i chlupocze? 

Gustowne galosze - nakładki chroniące buty

Kamasze

Zastanawiałam się właśnie jaką ciekawostką podzielić się z wami w tym
numerze gazetki, kiedy zaczęło padać potwornie, jednostajny i monotonny
szum deszczu uderzającego o szyby wprawił mnie w senny nastrój, oczy
zaczęły się same zamykać i wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł
na temat naszego językowego artykułu.
Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest oczywista – kalosze! Nie ma
lepszej ochrony nóg w dżdżysty dzień. Zastanawialiście się kiedyś, jak
narodziła się nazwa wysokich, gumowych butów chroniących przed
zamoczeniem?
Dawniej nie mówiło się kalosze tylko  galosze  nazywano tak niskie, gumowe
osłonki na buty, które chroniły je przed ubłoceniem i zabrudzeniem.  Istniało
też drugie słowo kamasze, czyliskórzane, sukienne lub wełniane nogawice
chroniące od zimna, zakładane na nogi, można powiedzieć, że kamasze
były czymś w rodzaju dzisiejszych getrów.
Jeśli kamasze  komuś kojarzą się z wojskiem, nie popełnia tu żadnego
błędu, ponieważ w czasach napoleońskich takiekamasze, tzn. skórzane
trzewiki wojskowe z wkładanymi na nie płóciennymi getrami, nosiła piechota
pruska i austriacka, po jakimś czasie upowszechniło się przenośne
powiedzeniepójść w kamasze(‘pójść do wojska’),  braćkogoś w
kamasze(‘brać do wojska’) luboddać kogoś w kamasze(‘wcielić do wojska’).
Są więc nasze kalosze połączeniem galoszy i kamaszy – bo i gumowe, i
przed przemoknięciem chronią, ale też wysokie, osłaniają nogę dosyć
wysoko. Na początku używano słowa kalamasze, które jednak się nie
przyjęło, może było zbyt długie? Krótsze słowo – kalosze przyjęło się za to
znakomicie i jest z nami do dzisiaj -
Czasami podczas meczu piłki nożnej można usłyszeć okrzyki „sędzia –
kalosz” i z pewnością nie są to przyjazne nawoływania do ochrony sędziego
przed deszczem. Zwrotem takim określa się sędziego niesprawiedliwego, a
narodził się on w 1931 r. podczas meczu hokejowego. Wtedy właśnie
podczas II Mistrzostw Świata  (i jednocześnie mistrzostw Europy) w Hokeju
na Lodzie w Krynicy Polacy rozgrywali bardzo ważny mecz z
Czechosłowacją o mistrzostwo Europy.
Na lodowisku nie przebierano w środkach. Kiedy sędzia belgijski André
Poplimont – zamiast najlepszego z Czechów Josefa„Pepiego” Malečka –
usunął z gry przez pomyłkę Polaka, z trybun poleciał na lód kalosz, którego
długo nikt nie usuwał. Wówczas narodził się okrzyk sędzia kalosz, który
później przeniósł się z lodowiska na murawę. (Mecz zakończył się remisem
0-0, ale dał nam tytuł wicemistrza Europy).

Można by jeszcze wspomnieć o filmie Antoniego Bohdziewicza z 1958 roku,
pod tytułem „Kalosze szczęścia” z Tadeuszem Fijewskim w roli głównej.
Film był oparty na baśni Hansa Christiana Andersena „The Galoshes of
Fortune” (w duńskim oryginale: „Lykkens Kalosker„) z 1838 roku. Ale to już
zupełnie inna para kaloszy.
Pozdrawiam, życząc pogodnej wiosny! 
Alicja Czauderna

kalamasze czy kalosze?*

***

***
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  FILM   FILM   FILM    FILM   FILM   FILM   FILM   FILM   FILM   FILM 

Hugo i jego wynalazek

Niesamowity film z 2011 roku w reżyserii MartinaScorsese
stworzony na podstawie książki Briana Selznicka pt.:
,,Wynalazek Hugona Cabreta”.
Akcja filmu toczy się w latach 20 i 30 XX wieku. Osierocony
chłopiec o mieniu Hugon stracił tatę i zamieszkał w wieży
zegarowej na dworcu kolejowym. Jedyną pamiątką, którą
Hugo odziedziczył po ojcu, był stary i zepsuty automat
przypominający człowieka. Chłopiec naprawiając go kradł
części od  zabawek ze straganu pewnego starszego pana.
Lecz nie wiedział, że ów starszy pan jest dawno zapomnianym
i uważanym za zmarłego Georges'em Meliesem, twórcą kina.

Film otrzymał 11 nominacji do Oskara.

Obsada:
Hugo – Asa Butterfield
Isabelle – Chloe Mortez
Georges Melies – Ben Kingsley
Nadzorca stacji kolejowej – Sacha Baron Cohen
Tata Hugona – Jude Law
Koniecznie musicie obejrzeć ten trzymający w napięciu i
tętniący wartką akcją film! 

Kinga Weber

KSIĄŻKA   KSIĄŻKA   KSIĄŻKA   KSIĄŻKA   KSIĄŻKA  KSIĄŻKA

Witajcie czytelnicy!
Gdy czas wiosenny Wam się nudzi zapraszam Was w świat książkowych
podróży. Jeżeli nie macie pomysłów na najbliższą lekturę, może spodoba
Wam się mój.
Czytaliście może jedną z książek Joanny Chmielewskiej? Jeśli nie, to
zacznijcie od „Nawiedzonego domu”. Opowiada on o rodzeństwie, które
odkrywa tajemnice domu, do którego niedawno się wprowadziło. Na drodze
do odgadnięcia zagadki, o której nie mogą zapomnieć ani na chwilę, staje im
dociekliwa rodzina i wiele innych przeszkód. W przygodach towarzyszy im
wyszkolony pies Chaber. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, musicie
przeczytać „Nawiedzony dom”.
Gorąco polecam.

Marta Pasterny.

PS Ja się do poleceń dołączam - kiedy byłam w Waszym wieku czytałam,
śmiałam się do łez i trzymałam kciuki za rozwiązanie tajemnicy
nawiedzonego domu.
Alicja CzaudernaHugo i jego wynalazek

Okładka książki Joanny Chmielewskiej

ZE  SZKOLNYCH  KORYTARZY  ZE SZKOLNYCH  KORYTARZY

W naszej szkole zawsze sporo się dzieje, na kolejnych stronach (w
środku gazetki) zobaczycie zdjęcia z:

 pieczenia pizzy podczas Światowego Dnia Liczby PI,
 pieczenia niebieskich pierniczków podczas akcji "Zapalmy się na
niebiesko dla autyzmu",
pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych,
ze spotkania z Waldemarem Cichoniem - autorem książek o
przygodach niesfornego kota Cukierka.

Menstream.pl

***
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MODA   MODA   MODA   MODA   MODA   MODA    MODA    MODA   

STROJE  JAK  WIOSENNA  ŁĄKA

Ach jaka piękna może być wiosna, tyle w niej barw i kolorów. Dla wielu
projektantów mody wiosna jest inspiracją. Szczególnie widać to w
japońskich, kwiecistych strojach. W tym numerze postanowiliśmy, że w
dziale mody będzie egzotycznie, zajrzymy do Japonii,  gdzie ubiory
przypominają rozkwieconą łąkę lub unoszące się nad nią motyle.

Kimono – kiedyś kimona noszono na co dzień, jednak teraz ubiera się je
podczas świąt lub innych ważnych uroczystości.
Hana – kanzaszi – to ozdoba na włosy składa się z kwiatów, grzebieni i
szpilek.
Obi – szarfa lub pas do przewiązywania kimona. Można go wiązać na wiele
różnych sposobów.
Wachlarz – używany w Japonii od setek lat. Kobiety noszą je zatknięte za
szarfę przepasującą kimono.
Torebka – użyteczny dodatek do kimona. Torebki te mają najróżniejsze
fasony.
Zori – do kimona nosi się zwykle sandały oraz białe skarpetki z jednym
palcem.

Ciekawostki :
1.  Istnieją kimona dla mężczyzn, ale teraz strój ten noszą najczęściej
kobiety. 
2.  Kobiece kimono może kosztować nawet 20 tys. dolarów.  

 Emilia Czauderna Pokoloruj

INTERWENCJA   INTERWENCJA  INTERWENCJA  INTERWENCJA

Naszą redakcję niepokoi  fakt, że nie wszyscy uczniowie przestrzegają
zasad, które obowiązują w naszej szkole. Czy to oznacza, że ich nie znają?
Nie sądzimy! Mówi się o nich często i głośno. A może macie tak krótką
pamięć? Może zatem warto przypomnieć, że w SPTE obowiązuje zakaz
używania telefonów komórkowych. Mimo że zakaz to znany i ustalony
dawno temu, zdarza nam się widzieć na szkolnych korytarzach uczniów
pochylonych nad ekranami telefonów.
Bartek Cholewa pisze tak:
Pamiętaj o zakazie używania telefonu !
Po co ci telefon skoro masz przyjaciół? Jeśli zbyt często  używasz telefonu,
nie do tego, do czego powinien służyć, psują ci się oczy. Gdy grasz na
komórce w szkole, pamiętaj, że źle postąpiłeś  i powinieneś się wstydzić.
Kiedy już bardzo potrzebujesz skorzystać z telefonu wtedy poproś panią.
Telefon służy do kontaktu z rodzicami, ale tylko w sytuacjach ważnych, a nie
do grania w szkole.

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT  SPORT

Kilka słów o siatkówce

Siatkówka to gra zespołowa, jest to sport, który możemy uprawiać cały rok,
 ponieważ grać możemy zarówno na piasku (siatkówka plażowa) jak i na
hali.
Siatkówka polega na odbijaniu twardej piłki ponad wysoko zawieszoną
siatką. Każda drużyna może odbić na swoim polu piłką trzy razy, po czym
musi ją przebić na pole przeciwnika. 
Zespół liczy sześciu zawodników, są to: rozgrywający, atakujący, dwóch
środkowych, dwóch przyjmujących oraz libero. Wymieniliśmy siedmiu? To
dlatego, że w trakcie gry libero zmienia się ze środkowym.

Siatkówka to dynamiczna gra, wynik może szybko ulec zmianie, dlatego
kibice bardzo lubią ten sport.
W siatkówkę może grać w zasadzie każdy  - wystarczy poćwiczyć i przede
wszystkim dobrze się bawić!

Latem możecie pograć w siatkówkę plażową, w która gra się na piasku. W
tym przypadku mamy do czynienia z dwuosobowymi zespołami.

Obydwie formy siatkówki są dyscyplinami olimpijskimi - może właśnie w tej
chwili na naszej szkolnej sali gimnastycznej trenuje przyszły zdobywca
medalu olimpijskiego? Trzymamy kciuki za Waszą przygodę z siatkówką!

Informacje zebrały  Michasia Ondrzejek i Alicja Czauderna

Artes da Nil
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Światowy Dzień Liczby Pi Pi jak pizza!

Błękitne pierniczki? Zapalamy się na niebiesko dla autyzmu!

*** ***

*
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Waldemar Cichoń w naszej szkole

Pasowanie na czytelnika Pierwszoklasiści - czytelnikami!

A.Czauderna

*** ***
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Królik

DŁUGOUCHE  I  KICAJĄCE

Nasz dział przyrodniczy zastanawiał się o jakich zwierzętach napisać
dla Was tym razem, że wciąż pachnie nam świętami wielkanocnymi,
 postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć małym, puchatym zwierzątkom,
które tak dzielnie przynoszą nam prezenty podczas tych świąt. Kto
przynosi? Wiadomo, zajączek, ale kiedy mówimy o zającach na myśl
zawsze przychodzą też króliki. Jakoś tak odruchowo i mimowolnie.
Ciekawe czy Wy rozróżniacie te zwierzęta...Twórczynie tego artykułu:
 Zuzia Jackowska, Wiktoria Krystek  i pani Alicja Czauderna już
rozróżniają.

Króliki mogą mieć różny kolor futerka, np. brązowy, biały, czarny lub
wszelkie mieszanki tych kolorów. Te sympatyczne zwierzaki często
mają uszy oklapnięte, ale są też wyjątki. Mają malutkie, wystające
ogonki przypominające kuleczki. Są różne rodzaje króliczków, np.
miniaturowy. Króliki uwielbiają jeść sałatę, trawę, marchewkę, ziarna
itp. Te zwierzęta jedzą patyki aby przytępić zęby. Króliki jedzą sianko
aby umyć zęby. Jeśli hodujecie królika miniaturkę ( a może nie
hodujecie, tylko się z nim przyjaźnicie), pamiętajcie, że należy co jakiś
czas chodzić z nimi do weterynarza na przegląd i obcięcie paznokci.
Króliki są  ssakami z rodziny zajęczaków, chociaż często, zupełnie
mylnie bywają zaliczane do gryzoni - zdarza się to nawet w ofertach
sklepów zoologicznych.

 
Zające to ssaki  z rodziny zającowatych. Pochodzą z
Eurazji, Afryki i Ameryki. Mają uszy postawione do góry i
ogon podobny do królików. Są różne gatunki zająców, np.
zając wielkouchy. Zwierzaki te jedzą rośliny, takie jak
trawa i liście. Są nisko w łańcuchu pokarmowym tak jak
króliki. Te zwierzęta bardzo szybko biegają, mogą osiągać
prędkość  65 kilometrów na godzinę. Zające to polne
zwierzęta i  na krótkim dystansie człowiek z pewnością
 nie dogoniłby zająca.

Różnice:
zające są większe od swoich kuzynów
króliki można oswoić - z zającem ta sztuka jest
niemożliwa
króliki żyją w stadach, zaś zające to samotniki
zając wybiera na mieszkanie płytkie nory, zaś królik
sam kopie norki i długie tunele
młode zające są w pełni ukształtowane od razu po
urodzeniu, natomiast króliki rodzą się głuche i ślepe,
nie są pokryte sierścią, dlatego są całkowicie zależne
od rodziców

Zając

Ulubieńcy.wp.pl

fotolovci.sk
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PRZEKĄSKA Z JAJ
Przedstawiam wam coś wielkanocnego, czyli przekąskę z
jaj. To szybki przepis na wielkanocne danie, ale smakuje

wyśmienicie  o każdej porze roku.

SKŁADNIKI
5 jaj ugotowanych na twardo,2-3 łyżki utartego chrzanu, 2
winne jabłka, 2 łyżki kiełków sojowych z puszki, 4 łyżki
gęstej śmietany, mały pojemniczek jogurtu naturalnego,
łyżeczka soku z cytryny, natka pietruszki, cukier, sól

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Obrane jabłka zatrzeć na tarce o dużych oczkach, skropić
cytryną, kiełki posiekać, wymieszać z chrzanem, śmietaną
i jogurtem. Doprawić do smaku solą i cukrem. Jaja pokroić
na ćwiartki, ułożyć na półmisku i polać sosem. Posypać
posiekaną natką pietruszki.

Poleca Estera Walica

Wielkanocne przepisy Matyldy
Nazywam się Matylda Sikora, chodzę do 4 klasy. Uwielbiam Święta i
panującą w ich czasie rodzinną atmosferę. Poniżej przedstawiam Wam kilka
przepisów na moje ulubione potrawy wielkanocne.
Sos tatarski mojej Babci Anielki

Składniki:
- słoik czerwonej papryki konserwowej 0,7l
- słoik marynowanych pieczarek 0,3l
- ¾ słoika ogórków korniszonów 0,9l
- ½ litra śmietany 18%
- 5 łyżek majonezu kieleckiego
- groszek konserwowy – wg uznania
Sposób przygotowania:
Na maszynce do mięsa zmielić paprykę, pieczarki i ogórki. Dodać śmietanę
i majonez oraz groszek wg uznania. Wszystko wymieszać i przełożyć do
ładnej miski. Sos jest gotowy. Teraz zatapiamy w nim połówki jajek
domowych ugotowanych na twardo (najsmaczniejsze są gotowane przez 8
min). Całość potrawy można posypać po górze siekanym szczypiorkiem.
SMACZNEGO!

Moja pasta jajeczna
Składniki:
- 6 jajek domowych ugotowanych na twardo
- 2 łyżeczki majonezu kieleckiego
- sól, pieprz
Sposób przygotowania:
  Jajka zetrzeć na tarce na dużych oczkach. Dodać majonez oraz sól i
pieprz do smaku. Całość delikatnie wymieszać. Pasta jest gotowa.
Smarujemy nią pieczywo, na górę możemy położyć plasterek wędliny i dać
odrobinę ketchupu. SMACZNEGO!

Żurek mojego Taty

Składniki:
- wywar z wędzonego żeberka (najlepiej domowego)
- 1 biała kiełbasa
- 1 zwykła kiełbasa (dobra, np. myśliwska)
- śląski żur (zakwas) 470g „Warzymy po naszymu”
- 2 łyżki śmietany 18%
- łyżeczka majeranku, pieprz , sól

Sposób przygotowania:
  Kiełbasy pokroić w kawałki i zesmażyć na patelni. Dodać je do
odcedzonego wywaru z żeberka wraz z majerankiem i zagotować przez 5
minut. Wlać zakwas i gotować kolejne 5 minut. Śmietanę wlać do kubeczka i
dodawać do niej stopniowo po łyżce naszej zupy cały czas mieszając. Po
dodaniu kilku łyżek zupy tak rozmieszaną śmietanę wlać do żurku i
wymieszać – zabieg ten zapobiega „zserzeniu się” śmietany. Jak tylko
całość się zagotuje to wyłączamy i żurek jest gotowy. Podajemy go z
ugotowanymi na twardo domowymi jajkami (czas gotowania 8 minut).
SMACZNEGO!

Chociaż Wielkanoc już za nami, przepisy możecie wykorzystać o dowolnej
porze i przy dowolnej okazji. Jestem pewna, że moje rodzinne przepisy
sprawdzą się także w Waszych domach!

Przekąska z jajek samkowitedania.com
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Stopka redakcyjna ;)

Rozkapryszony niby wiosenny (kiedy składaliśmy ten numer, za oknem
padał śnieg!) numer gazetki przyrządzili: 

Bartek Cholewa,Emilia Czauderna, Zuzia Jackowska, Mikołaj Kłoda, 
Wiktoria Krystek, Michasia Ondrzejek, Marta Pasterny, Justyna Pelar, 
Matylda Sikora,Estera Walica, Kinga Weber, Tosia Woźniak.

Nad całością próbowała czuwać, łamała (sobie głowę i ręce załamywała),
składała i swoich redaktorów do pracy zaganiała, ponadto chochliki starała
się przegonić (nie zawsze skutecznie) pani Alicja Czauderna.

Kochani Czytelnicy! Jeśli macie pomysł na artykuł, jeśli zależy Wam,
żebyśmy o czymś napisali - zgłoście to do Emilki z IVa lub Tosi z IVb,
nasza dzielna redakcja postara się podjąć wyzwanie.

A Mikołaj w Wielkanoc...

HUMOR   HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR  HUMOR

Dwóch chłopców rozmawia ze sobą:
- Wiesz co, mój tata pływa w marynarce!
-Tak? a mój w kąpielówkach.

Dwoje ludzi siedzi w kinie, jeden pyta się drugiego:
-Podobał ci się film?
-Nie.
-To czemu klaszczesz?
-Bo się skończył!

Syn pyta ojca:
 -Tatusiu, a co się dzieje z ludźmi kiedy umrą?
- Zamieniają sie wproch i kurz.
- W takim razie to w moim pokoju już wiele ich umarło.

O Wasz uśmiech zadbali Mikołaj Kłoda i Justyna Pelar

A czego posłuchać w
wiosenne (może
jednak wiosna
przyjdzie na dobre?)
dni? Podpowie Wam
Justyna Pelar:

Alan Walker :
Alone
Faded
Sing me to sleep

Ed Sheeran:
Shape of You
Thinking out loud

Bruno Mars

Just the way You
are
Grenade
Move Your body

To propozycje dla
starszych uczniów
naszej szkoły 

Najmłodsi mogą w
wiosnę wkroczyć w
rytmach piosenek:

 Gummi Miś
Jedzie pociąg z
daleka
Bańkę łap

Niech żyje gol! 
Kaczuszki
Idziemy do Zoo

Mamy nadzieję, że na
tak żywiołowe melodie
wiosna zareaguje i
wreszcie zacznie nas
rozpieszczać nieco
lepszą pogodą!

Ed Sheeran

***

***
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	Jan Brzechwa
	To wydanie naszej gazetki będzie trochę jak pogoda za oknem: kapryśne i niezdecydowane. Powspominamy święta wielkanocne, mimo iż są już za nami, przyjrzymy się wiośnie, która jakoś w tym roku zdecydować się nie może nadejść, czy nie. Już, już słoneczko się pojawia, już przygrzeje mocniej, już wydaje się, że kurtki precz i czas na rękawy krótkie, a tu nagle deszcz, wiatr i ziąb taki, że podejrzewać zaczynamy jakieś bliższe konszachty wiosny z jesienią... Tak się te pory roku stęskniły za sobą, tak im przeszkadzać zaczęło, że oddzielone zimą i latem spotkać się nie mogą, że w tym roku postanowiły nam urządzić psikusa i pojawić się razem? Na to wygląda... Ale my, w redakcji, wierzymy uparcie, że PRAWDZIWA  WIOSNA nadejść musi. Taka, że tylko się wygrzewać i twarze do słońca wystawiać. Musi, prawda?
	Pozdrawiamy ciepło i zachęcamy do lektury Redakcja
	Co wkładać na nogi, gdy deszcz bębni i chlupocze?
	W naszej szkole zawsze sporo się dzieje, na kolejnych stronach (w środku gazetki) zobaczycie zdjęcia z:
	Hugo i jego wynalazek
	pieczenia pizzy podczas Światowego Dnia Liczby PI,  pieczenia niebieskich pierniczków podczas akcji "Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu", pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych, ze spotkania z Waldemarem Cichoniem - autorem książek o przygodach niesfornego kota Cukierka.

	Niesamowity film z 2011 roku w reżyserii MartinaScorsese stworzony na podstawie książki Briana Selznicka pt.: ,,Wynalazek Hugona Cabreta”. Akcja filmu toczy się w latach 20 i 30 XX wieku. Osierocony chłopiec o mieniu Hugon stracił tatę i zamieszkał w wieży zegarowej na dworcu kolejowym. Jedyną pamiątką, którą Hugo odziedziczył po ojcu, był stary i zepsuty automat przypominający człowieka. Chłopiec naprawiając go kradł części od  zabawek ze straganu pewnego starszego pana. Lecz nie wiedział, że ów starszy pan jest dawno zapomnianym i uważanym za zmarłego Georges'em Meliesem, twórcą kina.  Film otrzymał 11 nominacji do Oskara.  Obsada: Hugo – Asa Butterfield Isabelle – Chloe Mortez Georges Melies – Ben Kingsley Nadzorca stacji kolejowej – Sacha Baron Cohen Tata Hugona – Jude Law Koniecznie musicie obejrzeć ten trzymający w napięciu i tętniący wartką akcją film!
	Kilka słów o siatkówce
	STROJE  JAK  WIOSENNA  ŁĄKA
	DŁUGOUCHE  I  KICAJĄCE
	Nasz dział przyrodniczy zastanawiał się o jakich zwierzętach napisać dla Was tym razem, że wciąż pachnie nam świętami wielkanocnymi,  postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć małym, puchatym zwierzątkom, które tak dzielnie przynoszą nam prezenty podczas tych świąt. Kto przynosi? Wiadomo, zajączek, ale kiedy mówimy o zającach na myśl zawsze przychodzą też króliki. Jakoś tak odruchowo i mimowolnie. Ciekawe czy Wy rozróżniacie te zwierzęta...Twórczynie tego artykułu:  Zuzia Jackowska, Wiktoria Krystek  i pani Alicja Czauderna już rozróżniają.
	Króliki mogą mieć różny kolor futerka, np. brązowy, biały, czarny lub wszelkie mieszanki tych kolorów. Te sympatyczne zwierzaki często mają uszy oklapnięte, ale są też wyjątki. Mają malutkie, wystające ogonki przypominające kuleczki. Są różne rodzaje króliczków, np. miniaturowy. Króliki uwielbiają jeść sałatę, trawę, marchewkę, ziarna itp. Te zwierzęta jedzą patyki aby przytępić zęby. Króliki jedzą sianko aby umyć zęby. Jeśli hodujecie królika miniaturkę ( a może nie hodujecie, tylko się z nim przyjaźnicie), pamiętajcie, że należy co jakiś czas chodzić z nimi do weterynarza na przegląd i obcięcie paznokci. Króliki są  ssakami z rodziny zajęczaków, chociaż często, zupełnie mylnie bywają zaliczane do gryzoni - zdarza się to nawet w ofertach sklepów zoologicznych.
	Zające to ssaki  z rodziny zającowatych. Pochodzą z Eurazji, Afryki i Ameryki. Mają uszy postawione do góry i ogon podobny do królików. Są różne gatunki zająców, np. zając wielkouchy. Zwierzaki te jedzą rośliny, takie jak trawa i liście. Są nisko w łańcuchu pokarmowym tak jak króliki. Te zwierzęta bardzo szybko biegają, mogą osiągać prędkość  65 kilometrów na godzinę. Zające to polne zwierzęta i  na krótkim dystansie człowiek z pewnością  nie dogoniłby zająca.

	Różnice:
	zające są większe od swoich kuzynów króliki można oswoić - z zającem ta sztuka jest niemożliwa króliki żyją w stadach, zaś zające to samotniki zając wybiera na mieszkanie płytkie nory, zaś królik sam kopie norki i długie tunele młode zające są w pełni ukształtowane od razu po urodzeniu, natomiast króliki rodzą się głuche i ślepe, nie są pokryte sierścią, dlatego są całkowicie zależne od rodziców
	PRZEKĄSKA Z JAJ Przedstawiam wam coś wielkanocnego, czyli przekąskę z jaj. To szybki przepis na wielkanocne danie, ale smakuje wyśmienicie  o każdej porze roku.
	5 jaj ugotowanych na twardo,2-3 łyżki utartego chrzanu, 2 winne jabłka, 2 łyżki kiełków sojowych z puszki, 4 łyżki gęstej śmietany, mały pojemniczek jogurtu naturalnego, łyżeczka soku z cytryny, natka pietruszki, cukier, sól
	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA Obrane jabłka zatrzeć na tarce o dużych oczkach, skropić cytryną, kiełki posiekać, wymieszać z chrzanem, śmietaną i jogurtem. Doprawić do smaku solą i cukrem. Jaja pokroić na ćwiartki, ułożyć na półmisku i polać sosem. Posypać posiekaną natką pietruszki.
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