
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Juliana Tuwima
Baczyn 100
34-211, Budzów

Numer 3 02/18

W tym numerze:
bezpieczne ferie
co warto przeczytać?
co wiemy o innych krajach?
leniwce - najbardziej leniwe zwierzęta?
rozerwij się!

.

LUTY W PRZYSŁOWIACH:
·  Idzie luty, podkuj buty.

·  Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy
jest niedługa zima.

·  Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu
bywa, długo trwa zima, to jest
niewątpliwa.

WAŻNE DATY!
·  8 lutego - zabawa karnawałowa, TŁUSTY
CZWARTEK :)

·  12-25 lutego - ferie zimowe

Dlaczego TŁUSTY CZWARTEK?
Genezy tego święta należy szukać w czasach
pogańskich. Był to dzień, w którym świętowano
nadejście wiosny. Uczta polegała na jedzeniu
tłustych potraw.

Ok. XVI w. w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia
pączków w ten dzień. Ówczesne pączki
charakteryzowały się tym, że w środku miały
ukryty migdał lub orzeszek. Kto trafił na taką
"niespodziankę", miał się cieszyć szczęściem
i dobrobytem. /KR/

.
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BEZPIECZNE FERIE

1. Zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od
jezdni.

2. Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami.

3. Nie ufaj obcym osobom.

4. Nie chodź w przemoczonym ubraniu.

5. Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy
rodziców lub opiekunów. /EZ/

TOP 10 KSIĄŻEK 2017 roku (według Karoliny P.)
W roku 2017 przeczytałam 41 książek, więc niełatwo było wybrać te najlepsze, ale
jakoś
sobie poradziłam. Wszystkie pozycje są naprawdę świetne i godne polecenia.
(w nawiasach jest moja ocena)
10. Mały Książę (8/10)
9. Opowieść wigilijna (8,5/10)
8. Zwiadowcy (8,5/10)
7. Mleko i miód (8,5/10)
6. 13 powodów (9/10)
5. Gwiazd naszych wina (9,5/10)
4. Chłopiec w pasiastej piżamie (10/10)
3. Silver (10/10)
2. Osobliwy dom Pani Peregrine – cała seria (liczba nie mieści się w skali)
1. Harry Potter – cała seria (liczba nie mieści się w skali)

CZYTANIE NIE BOLI!

WARTO CZYTAĆ!

KTO CZYTA, TEN JEST OCZYTANY! /KW/
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Ciekawostki :)

KRAJE ŚWIATA

1.Kanada ma 3 miliony jezior, co stanowi 9% jej
powierzchni i 60% wszystkich jezior na świecie.

2.Arabia Saudyjska jest dość dużym krajem i
wydawałoby się, że jest tam choćby jedna rzeka.
Niestety. Większość wody w tym kraju pochodzi z
destylarni albo zbiorników podziemnych.

3.Monako jest naj�gę�ściej za�lud�nio�nym krajem
z po�pu�la�cją liczącą 32,410 osób na dwóch ki�‐
lo�me�trach kwa�dra�to�wych swojej cał�ko�wi�‐
tej po�wierzch�ni.

4.Mimo że językiem oficjalnym jest angielski, to
tylko 2% populacji się nim posługuje. W Papui
Nowej Gwinei używa się 820 języków, czyli 12% ze
światowej puli.

5.Najbardziej topniejące państwo - rocznie
populacja zmniejsza się o 0.8% i szacuje się, że do
2050 roku ten kraj straci 30% ludności. Kraj ten to
Ukraina. /KR/

LENIWCE

1. Śpią 10 godzin dziennie.
2. Głównie jedzą liście.
3. Futro leniwców często pokryte jest glonami, co
kamufluje je przed drapieżnikami.
4. Są w stanie obrócić głowę o 360 stopni.
5. Są bardzo dobrymi pływakami. /AG/

.

JĘZYK MŁODZIEŻOWY
W dzisiejszym świecie wile osób używa slangu młodzieżowego, my, czyli nasze pokolenie, cały czas tworzymy
jakieś nowe słowa i wszyscy się do tego przyzwyczaili, ale czy na pewno wiemy co to tak właściwie oznacza?
Odpowiedzi na to znajdziemy w słowniku języka polskiego:

SZTOS oznaczający „szczęście, coś dobrego” to słowo z początku XX wieku, długo obecne w żargonie graczy i
przestępców. Słowo jest zapożyczone z języka niemieckiego i pierwotnie oznaczało chyba szczęśliwe uderzenie
w bilardzie. W latach osiemdziesiątych nie było często używane. Być może obecnej popularności przysporzyły
mu filmy pod tym tytułem.

OGARNĄĆ od dawna znaczyło metaforycznie ''rozumieć'' nawet w języku ogólnym. Dziś jest popularne
w slangu, ma ogólniejsze znaczenie ''dać sobie radę/potrafić'' i tworzy słowa pochodne OGAR, NIEOGAR,
oznaczające opanowaną czy nieopanowaną sytuację albo osobę, która jest lub nie jest w stanie sprostać danej
sytuacji.

BEKA czy LOL to pierwotnie rzeczowniki nazywające sytuację, ale mogą też funkcjonować jako nieodmienne
przymiotniki, przysłówki, wykrzykniki, a nawet zastępniki czasowników. /EZ/

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ! :)
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go
drugi i pyta się:
- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 stopni?
- A niech się dzieciaki trochę ogrzeją. /JM/

MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2017

Rzeczownik XD, który może też funkcjonować jak
wykrzyknik, partykuła, nieodmienny przymiotnik lub
przysłówek, powstał jako połączenie liter
symbolizujące graficznie uśmiech. Jest więc znakiem
ikonicznym. XD, dziś zapisywane także iksde, należy
głównie do języka pisanego mediów
społecznościowych, ale pojawia się również w języku
mówionym. W polszczyźnie rozpowszechnił się
prawdopodobnie kilka lat temu. /www.sjp.pwn.pl/

Początkowo XD używane było jedynie w komunikacji
internetowej, jednakże z czasem przeszło również do
języka mówionego. Słowo to zwyciężyło w plebiscycie
na Młodzieżowe słowo roku 2017, więc siłę przebicia
ma. Pamiętać jednak należy, że co za dużo to
niezdrowo... ;) XD czy też iksde używać można, ale
nie nadużywać! 

ZAGADKI
Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Sople wiszą w wielkich strąkach!

Siada na gałęziach
Gdy mrozik przyciśnie,
Jak ozdoby z cukru
Mieni się srebrzyście.

Kiedy mrozik szczypie,
Kiedy śnieżek pada,
Każdy ją natychmiast
Na głowę zakłada.

Na szyję zakładam,
Gdy dopiecze zima,
Owijam nim szyję,
Kiedy mróz przytrzyma!

Ten śniegowy panicz
Garnek ma na głowie,
W miejscu nosa marchew,
Ulepił go człowiek!

Kiedy mróz nadejdzie srogi,
Założymy je na nogi!
Czeka na nas lodowisko,
Uważajmy, bo tam ślisko! /EZ/

. .
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