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       Wesołego Alleluja!

W tym wydaniu

.

Ten numer gazetki
przygotowali: 

Bartłomiej Krzak,
Bartosz Zaborski,
Paweł Celuch, 
Ola Serafin, 

Ola Łoboda, 
Ada Spadło,
Wiktoria Bębas,
nasz nowy
nabytek 
Marcel Rokita 
i oczywiście

czujne
redaktorskie oko
pani Iwony Gralec.

                      Z okazji Świąt Wielkanocnych
                Naszym Czytelnikom i Ich Najbliższym
                składamy najserdeczniejsze życzenia:
                 uśmiechów bez liku, wielu przyjaciół, 
             smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa.
                       Redakcja "Wieści  Mirzeckiej Treści"

Warto przeczytać!
     Wielkanoc 
     na świecie
  Święto sportu
       Dzień   
    Wagarowicza   
       Łamigłowy

        LANY ....  
       "Cudowny
         chłopak"
     Kwietniowe  
           święta

.
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   LANY PONIEDZIAŁEK odbędzie się 2 kwietnia 2018r. 
Wreszcie niedługo będzie można oblewać się na całego!

   TYLKO MASZ SIĘ NIE CHOWAĆ,
      BO I TAK BĘDZIESZ MOKRY!

WODA NIE MOŻE
BYĆ W BUTELCE

Już za kila
dni, w lany
poniedziałek
nie tylko
będziemy
oblewać się
wodą, ale
też  do woli
będziemy
mogli sobie
pożartować,
ponieważ

to tylko
dzień po
święcie
żartownisiów
czyli Prima
Aprilis. 

Miłych
Świąt!!!

Dorośli
są
zawsze
poważni,
zabiegani
i mają
dużo
pracy, ale
w takie
święto

każdy z
nich
budzi w
sobie
DZIECKO
i z wielką
frajdą
szuka
pod ręką
WODY!!!
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poniedziałek, koszyczek, jajko, lany, zajączek

 ZGADNIJ???

Tyle w
koszyczku 
leży pisanek!
A pośród nich 
słodki.......

Żółciutkie jak
słonko, 
piękne jak
motyle.
Wiosną
rozkwitają 
w ogrodzie ...

Zagląda
ciekawie 
przez okienko
– słonko.
Bo też chce
zobaczyć
koszyk ze ....

.

.
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            Wielkanoc 
w innych krajach!

Wielkanoc w Grecji –
zupełnie inne święta

Grecy obchodzą Wielkanoc
na swój własny, wyjątkowy
sposób. Święta zaczynają
już w Sobotę Łazarza,
która poprzedza Niedzielę
Palmową. I to nie jedyna
różnica! Zastanawialiście
się może, jakie posiłki
spożywają Grecy w
Wielkanoc? Religijni Grecy
jedzą w tym czasie chałwę,
owoce morza, takie jak
kalmary, ośmiornice.

Jak się 
obchodzi

Wielkanoc 
 w Hiszpanii?

W Hiszpanii Wielkanoc
obchodzona jest bardzo
uroczyście. 
Hiszpanie świętują 
w kościołach oraz na
ulicach miast i wiosek,
biorąc udział w licznych
procesjach. 
Większy nacisk kładzie się
na Mękę Chrystusa, 
niż na Zmartwychwstanie,
więc nie ma zwyczaju
składania sobie życzeń
świątecznych.

.

Czy wiesz, jak obchodzimy
Wielkanoc w Polsce?Jeśli tak, to
napisz kilka zwyczajów.

.

Wielkanoc w Grecji –
zupełnie inne święta
                                     
   

Grecy obchodzą Wielkanoc
na swój własny, wyjątkowy
sposób. Święta zaczynają
już w Sobotę Łazarza,
która poprzedza Niedzielę
Palmową.  To nie jedyna
różnica!  Zastanawialiście
się może, jakie posiłki
spożywają Grecy w
Wielkanoc? Przed
świętami, w okresie
Wielkiego Tygodnia,
obowiązuje ścisły post.
Religijni Grecy jedzą w tym
czasie  chałwę, owoce
morza.

Wyspy dlaczego
WIELKANOCNE?

"Odpowiedź jest bardzo
prosta! Otóż, nieznana
nikomu wyspa na Pacyfiku
z charakterystycznymi
kamiennymi posągami
została odkryta 5 kwietnia
1722 roku- dokładnie 
w Niedzielę Wielkanocną,
przez holenderskiego
podróżnika Jacoba
Roggeveena."

.

Wielkanoc w Hiszpanii

.

Wielkanoc w Grecji
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             Russia 2018 i Peongchong 2018             
            i  NASI, NASI, NASI SKOCZKOWIE

Polacy z Peongchong-u
wyjechali z 2 medalami (5
bo konkurs grupowy:
-na normalnej 0 medali,
-na dużej na szczęście nam
się poszczęściło, bo Kamil
Stoch 1 MIEJSCE,
-w konkursie grupowym
Polacy ZDOBYLI 3 miejsce.
Piotr Żyła niestety nie brał
udziału! 
 A w biegach narciarskich
chodzą plotki, że Justyny
Kowalczyk możemy już nie
zobaczyć w Pekinie za 4
lata.
Wydawnictwo tej gazety
ogromne zdziwienie!!!

          ,,Mamy to Polacy"
Polska dostała się na
mistrzostwa świata z
Robertem Lewandowskim
na czele.Polacy byli
losowani z pierwszego
koszyka i zostali
przydzieleni do grupy H.
91-letni Nikita Simonian,
selekcjoner reprezentacji
ZSRR w latach 70., a
wcześniej jej znakomity
napastnik wyciągnął
Polskę jako ostatnią z
pierwszego koszyka. Biało-
czerwoni pokażą im jak się
gra. Ale tak na prawdę
nigdy nie można
lekceważyć przeciwnika.

.

.

https://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/mistrzostwa-swiata-2018-polska-w-grupie-h,795081.html
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Czy wagry to obawa przed sprawdzianem? Wagary
nasilają się zwłaszcza w okresie wiosennym, a potęguje
je ładna, słoneczna pogoda. Jest to związane z typowym
dla większości ludzi mieszkających w strefie klimatu
umiarkowanego rozprężeniem wiosennym i ogromną
chęcią przebywania na świeżym powietrzu w miejscu
pełnym słońca, następującym po długim zimowym
czasie jego braku.

          Skąd się wzięło topienie lub palenie Marzanny?
        Topienie Marzanny to popularny polski zwyczaj 
  o nieznanych źródłach. Korzenie tego obyczaju sięgają
       czasów pogańskich. Zwyczaj topienia lub palenia
       Marzanny miał chronić przed szybkim powrotem
                                    burzliwych dni.

          Jak w naszej klasie 
      spędziliśmy ten dzień? 

 W czasie sondy przeprowadzonej
       wśród naszych kolegów
   dowiedziałam się, że prawie 
        wszyscy powiedzieli: 
 ,,Zapomniałem/łam, a poza ten 
    dzień wypadł w rekolekcje''

.

                  Pierwszy Dzień Wiosny czy  ......
                           Dzień Wagarowicza?

.
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            Kwiecień 
3.Dzień Tęczy.
4.Światowy Dzień Geografa,
Dzień Marchewki.
5.Dzień Grzeczności Za
Kierownicą, Dzień Leśnika i
Drzewiarza.
6.Światowy Dzień SPORTU.
7.Dzień Bobrów, Światowy
Dzień Zdrowia.
10.Dzień Rodzeństwa.
11.Dzień Radia.
12. Dzień Chomika, Dzień
Czystych Okien.
13.Dzień Scrabble
(czytaj:Skrabli).
16.Dzień Sapera, Dzień
Włókniarza.
17.Światowy Dzień Kostki
Rubika.

           Dalsza Część
19.Dzień Czosnku, Dzień
Rowerowy.
20. Dzień Jezyka Chińskiego,
Międzynarodowy Dzień Wolnej
Pracy.
21.Dzień Płyty Winylowej,
Światowy Dzień Cyrku.
23.Dzień Języka Hiszpańskiego,
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich.
24.Europejski Dzień Śniadania.
25.Dzień DNA, Światowy Dzień
Pingwina.
26.Dzień Drogowca i
Transportowca, Światowy Dzień
Własności Intelektualnej.
27.Światowy Dzień Grafika,
Światowy Dzień Tapira.

28. Dzień Ziemi.

30.Międzynarodowy Dzień Jazzu,
Ogólnopolski Dzień Koni.

     

       Święta Nietypowe - 
            Kwiecień

       Jeśli każdy dzień będzie dla Ciebie
     szczęśliwy możesz śmiało stwierdzić, 
                        że jest ŚWIĘTEM
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  28 lutego nasza klasa wraz z panią Iwoną Gralec
   wybrała się do kina na film "Cudowny chłopak".
Opowiada historię 10-letniego Augiego, który urodził się ze zdeformowaną twarzą.
Chłopiec musiał poradzić sobie w szkole, pomimo tego, że wszyscy zwracali uwagę 
na jego nietypowy wygląd. Film niezwykle nam się podobał. Jest bardzo ciekawy 
i wzruszający. Uczy tolerancji i akceptowania innych. Pokazuje, że w człowieku
najważniejsze jest wnętrze, a nie powierzchowność.
                                             Serdecznie zachęcamy do obejrzenia!!!

Auggie
Pullman-
Isabel
Pullman-
Julia
Roberts
Nate
Pullman-Owen
Wilson
Via
Pullman-Izabela
Vidovic
Jacob
Tremblay

"Cudowny
chłopak" to
nowy
film Stephena
Chbosky'ego oparty
na
powieści R.J.
Palacio.
Film kręcono w
Vancouver oraz
Port Moody w
Kanadzie.

 Cudowny chłopak
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