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             ŚWIĘTA WIELKANOCNE TUŻ TUŻ...

Wesołych

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie
równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia
letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli
północnej okres pomiędzy 21 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.
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     DEBATA O PRAWIE DO NAUKI I PRACY

                Prawo pracy 

Prawo do nauki -Obowiązujący w Polsce art.
70 Konstytucji RP stanowi, że: każdy ma
prawo do nauki, nauka do 18. roku życia jest
obowiązkowa, nauka w szkołach publicznych
jest bezpłatna, przy czym ustawa może
dopuścić świadczenie niektórych usług
edukacyjnych przez państwowe szkoły
wyższe za odpłatnością. 
Art. 70 Konstytucji RP charakteryzuje bogata
treść normatywna, która szeroko określiła
prawo do nauki i instytucje z nim
bezpośrednio związane.

Prawo pracy – gałąź prawa
obejmująca ogół regulacji w
zakresie stosunku pracy
konkretnego pracownika i
pracodawcy jako stron stosunku
pracy oraz regulacji dotyczących
organizacji pracodawców i
pracowników, układów i sporów
zbiorowych, a także partycypacji
pracowniczej i dialogu w
zbiorowych stosunkach pracy.

              Prawo do nauki

9 lutego 2018 roku uczestniczyliśmy  w debacie, która
odbyła się w Szkole Podstawowej w Sance. Poruszaliśmy
na niej  wiele tematów. Każda klasa miała za zadanie
przygotować prezentacje lub przedstawienie. Nasza klasa
- czyli klasa 6 - przygotowała prezentacje i przedstawienie.
Po każdej prezentacji omawialiśmy to, co
przedstawialiśmy.
Później w dwójkach rozwiązywaliśmy quiz związany z
debatą. Dlatego podczas debaty musieliśmy być bardzo
skupieni, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. Na
zakończenie otrzymaliśmy słodki poczęstunek od pani
Dyrektor szkoły w Sance. 
Debata była ciekawym i udanym doświadczeniem.
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Ile książek czytają Polacy ?
Ile filmów oglądają Polacy ?

Recenzja Książki :
'' Ania z Zielonego Wzgórza "

Ania z Zielonego Wzgórza

Ta książka trafiła do mnie gdy miałam 10 lat. 
Autorką tej pięknej książki jest Lucy Maud Montgomery.
Dostałam ją od mojej koleżanki właśnie z okazji moich 10 urodzin
Na początku nie chciałam czytać tej książki wynikało to z tego powodu,
że książka posiadała 350 stron. Jako 10 tez nie przepadałam za
czytaniem książek. Gdzieś po roku zaczęłam ją czytać dokładnie w
wakacje.
Zamiast bawić się na polu ja siadałam na parapecie i czytałam.
Książka opowiada o Ani która ma rude włosy dużo piegów i ma talent
do wpadanie w kłopoty. Ania jest miłą dziewczynką i bardzo gadatliwą.
ma bardzo dużą wyobraźnie. Wszystko co jej bardziej zapadnie w
pamięć albo się jej spodoba nazywa to np. Las duchów. Od tej książki
zaczęła się moja historia z czytaniem. Są kolejne części książki Ani z
Zielonego wzgórza. W nich Ania dorasta. Ale jej talent wpadania w
kłopoty zostaje oraz nazywanie miejsc przez nią upodobanych.
Książka mi się bardzo podoba i jest naprawdę pięknie opisana, a
zwłaszcza od wydawnictwa GREG.
Polecam wszystkim którzy lubią ciekawe i pełne przygód książki
                                                                              Aleksandra Klita

.

Film, który chciałabym Wam polecić to nowa wersja
dawnej bajki o Królewnie Śnieżce. Główną bohaterkę -
uroczą, dobrą, lekko przestraszoną Śnieżkę, odgrywa
aktorka Lily Collins.
W postać królowej wcieliła się Julia Roberts, która z
bardzo dużym zaangażowaniem odgrywa złą macochę.
Występujące krasnoludki na pewno rozbawią małe dzieci,
ale nie tylko. Są one odgrywane przez karły, czyli osoby o
nienaturalnie niskim wzroście, którzy w tej baśni są nie
tylko krasnoludkami ale i krasnoludkami -rabusiami.
Opowieść o Królewnie Śnieżce to film lekki, kolorowy,
ciekawy, z bardzo dobrą oprawą dźwiękową.
Jest to film dla całej rodziny, dlatego polecam go nie tylko
dzieciom, ale także dorosłym.
Aleksandra Klita 

Obyczaj spędzania wieczoru przy lekturze praktycznie
zanikł. Zaledwie co trzeci Polak  sięga po książkę
przynajmniej raz do roku. Poziom czytelnictwa w Polsce,
mierzony metodami Biblioteki Narodowej, nie jest
powodem do chwały. Z ankiet przeprowadzonych na
próbie 3 tys. osób wynika, że 63 proc. respondentów w
2017 roku nie przeczytało ani jednej książki. 
Czytanie książek zostało wyparte przez oglądanie
programów telewizyjnych.
W sumie do codziennego oglądania telewizji przyznaje się
ponad połowa badanych (65%). Przede wszystkim są to
kobiety (72%, mężczyźni: 59%), osoby powyżej 35. roku
życia (79%), mieszkańcy wsi (77%) i osoby niepracujące
(91%). Rzadziej, tj. kilka razy w tygodniu lub miesiącu,
ogląda telewizję 27% Polaków.
Kiedy i w jakich okolicznościach najczęściej włączany jest
telewizor? 
Okazuje się, że odbiornik RTV ma w domu prawie każdy
Polak. Większość też deklaruje, że ogląda telewizję.

Królewna Śnieżka

.

.

http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf
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      Zabawy w Wielkiej Brytanii

Egg hunt – polowanie na jajka.
Rankiem w Niedzielę Wielkanocną
dzieci szukają czekoladowych jajek
schowanych przez rodziców w
ogrodzie. Wygrywa dziecko, któremu
uda się znaleźć najwięcej łakoci.

                                                               
     Wielkanoc w Wielkiej Brytanii       Żarty o wiośnie i Wielkanocy 

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!

Zając przychodzi do cukierni. Widzi
marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.
- Acha, to poproszę 2 kilogramy okruszków.

Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną bardzo
zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.

Nauczyciel podczas wykładu dla studentów
miał przypięty do marynarki bezprzewodowy
mikrofon. Po paru minutach poszedł do
toalety. Po powrocie mówi:
- Czy stęskniliście się za mną?
- Nie, proszę pana, pana mikrofon był cały
czas włączony.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej
Nocy w Zjednoczonym Królestwie?
Przede wszystkim w trakcie ich trwania, mamy dni wolne
od pracy. W Polsce jest to Wielki Piątek, na Wyspach –
Good Friday. W Polsce ostatnim dniem Świąt jest znany
wszystkim „lany poniedziałek”. W Anglii również
świętowanie kończy się w poniedziałek, jednak nasza
tradycja nie jest stosowana na ziemiach brytyjskich, tutaj
obchodzimy - Easter Monday. Niestety w dzisiejszych
czasach Święta Wielkanocne mają na Wyspach charakter
komercyjny. Są kojarzone przede wszystkim z licznymi
wyprzedażami. Głównym symbolem tego święta w Wielkiej
Brytanii jest „Easter Bunny”. Niestety brytyjski króliczek,
nie ma zbyt wiele wspólnego z chrześcijańskim
zajączkiem wielkanocnym. Dla dzieci jest on przede
wszystkim symbolem drobnych upominków w postaci
słodyczy. Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków
jest bardzo rodzinnym dniem. Spotykają wtedy na
śniadaniu w gronie najbliższych, natomiast po nim
wybierają się do kościoła lub na spacer.

Rolling eggs – toczenie
jaj. Grę wygrywa
osoba, której jajko
sturla się z górki
najszybciej bez
stłuczonia skorupki
albo które rozbije się
jako ostatnie.

Easter
https://anglokids.wordpress.com/2014/04/08/wielkanoc-w-wielkiej-
brytanii/
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Z girlandami jest
podobnie jak z
wieńcami – wpasują
się w każdy klimat,
zarówno ten
wielkanocny

           
                     WIELKANOCNE DIY

Nie ma wielkanocnego
stołu bez stroika –
chociażby
niewielkiego. Idealnie
pasują tu kwiaty oraz
jajka.

http://designyourlife.pl/diy/wielkanocne-diy-
dekoracje-najciekawsze-pomysly/

http://designyourlife.pl/diy/wielkanocne-diy-

http://designyourlife.pl/diy/wielkanocne-diy-
dekoracje-najciekawsze-pomysly/

http://designyourlife.pl/diy/wielkanocne-diy-
dekoracje-najciekawsze-pomysly/

Żaden inny element nie wiąże
się z Wielkanocą tak
wyraźnie, jak jajka. Warto
więc może ozdobić je trochę
bardziej niebanalnie, niż
zwykle się to robi. Nie
wszystkie rozwiązania
sprawdzą się w przypadku
jajek, które mamy zamiar
potem zjeść – brokat bym
tutaj akurat odpuściła, ale
graficzne wzorki – czemu nie.

Jajeczne świeczniki… a może raczej świeczniki z jajem?
Świetny pomysł na wykorzystanie pozostałych skorupek –
wystarczy umieścić w nich tea lighty! Wersja dla bardziej
cierpliwych: rozpuścić w garnuszku wosk i nalać go do
skorupek, wykorzystując wyciągnięte z tea lightów knoty.
Najbardziej uroczo prezentują się, moim zdaniem, w
wytłoczce na jajka 

.

.

.
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