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Jedynka znowu na podium!

Obóz sportowy w Porębie
Wielkiej

   29 stycznia klasy sportowe naszej szkoły pojechały na
obóz do Poręby Wielkiej. 
  Tam codziennie jeździli do Spytkowic na narty. Niektórzy
uczyli się jeździć na małych wyciągach, a inni jeździli na
większym stoku. We wtorek i w czwartek wybrali się do
Limanowej na basen. Klasy sportowe miały krótki trening, a
pojedyncze osoby z innych klas mogły cały czas bawić się
w wodzie. Wieczorem w ośrodku były różne konkursy i
zabawy. W sobotę 3 lutego rozpoczęło się pakowanie.
   Zostały wręczone dyplomy i drobne upominki dla
zwycięzców konkursów. 

Maja Trzop

    W czwartek nasi uczniowie brali udział w II Konkursie
Recytatorskim Gwary (nie tylko) Śląskiej. 

   W tym roku gwarowe potyczki młodych artystów oceniali: pan Jacek
Cwetler, pani Elżbieta Wojtalewicz i pani Katarzyna Balon. Recytatorzy
zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i
klasy 7 wraz z gimnazjum.

    Naszą szkołę reprezentował Karol Baca z wierszem "Jak pogodać
se ze psem", który w pierwszej kategorii wiekowej (po raz kolejny!)
zajął pierwsze miejsce i Ania Jurczak recytująca "O Grzysiu cygonie i
jego ciotce", która w drugiej kategorii wiekowej otrzymała drugie
miejsce. 
    
    Wspaniałym laureatom i ich rodzicom gratulujemy! Cieszymy się w
naszej szkole są tak zdolni artyści!
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Pomóż i zostań Bohaterem

.

Chcesz zrobić coś dobrego dla innych, oraz zmienić swój wygląd? Zapoznaj
się z akcją  fundacji „Rak’n’Roll”!  I #DajWłos!

    Mam na imię Amelka. 12 grudnia 2017 roku  ścięłam  włosy i przekazałam
je fundacji Rak'n'Roll. W tym artykule chcę opowiedzieć o  akcji „Daj włos".
     O akcji dowiedziałam się trochę przypadkowo, oglądając filmik na
YouTube. Chodzi w niej o ścięcie a następnie oddanie włosów, z których
robione są peruki, dla kobiet chorych na raka. Na ich stronie
(https://www.raknroll.pl/co-robimy/programy/daj-wlos/) znalazłam informację
o salonach współpracujących z organizacją, w których ścinają włosy, pakują
i wysyłają oraz w jaki sposób można to zrobić samemu.
Po umówieniu się telefonicznie pojechałam do salonu fryzjerskiego w
Bielsku-Białej. Bardzo sympatyczna pani Dominika obcięła mi włosy,
wcześniej zaplatając je w warkoczyki. Na koniec dostałam podziękowanie
od fundacji.
   Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam zrobić coś dobrego dla chorych na
raka, a przy okazji udało mi się zmienić coś w moim wyglądzie. Zachęcam
wszystkich do wzięcia udziału w tej pięknej akcji! 

Amelia Borgieł

INSTRUKCJA ŚCINANIA WŁOSÓW
1.  Na akcje można przeznaczyć minimum 25 cm włosów,
które NIE były rozjaśniane, ombre albo po hennie.

2.  Umyte i wysuszone włosy dzielimy na kilka pasm.

3.  Każde pasmo pleciemy w warkocz, po czym wiążemy
gumką (najlepiej recepturką) dla bezpieczeństwa w kilku
miejscach.

4.  Ścięte i dokładnie wysuszone warkocze zawijamy, np.
w papier.

5.  Oznaczamy nasadę włosa, np. wkładamy pod gumkę
karteczkę z napisem "nasada".

6.  Wypełniamy oświadczenie o przekazaniu włosów
(dostępne na www.raknroll.pl/dajwlos).

7.  Włosy wraz z oświadczeniem wysyłamy na adres:
Fundacja Rak'n'Roll ul. Wiśniowa 59/6 02-520 Warszawa.

Ważne, żeby pomagała przy tym osoba
dorosła!
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 Wiosenne tradycje

Skąd się wziął Dzień Kobiet?

   Dzień Kobiet wiąże się z uczczeniem pamięci kobiet
walczących o swoje prawa. Musimy pamiętać, że kiedyś
dziewczynki nie miały takiego samego prawa do edukacji
jak chłopcy, a dorosłe kobiety np. nie mogły głosować w
wyborach ani obejmować ważnych stanowisk.  
   Początki tego święta są, więc związane ze strajkami
zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i tymi w Wielkiej
Brytanii, gdzie na ulicach protestowały ubrane na biało
sufrażystki (słowo to oznacza tyle co: głos wyborczy).
   W 1910 roku na znak szacunku do kobiet i aby
upamiętnić te wydarzenia zaczęto obchodzić Dzień Kobiet.
   W Polskiej historii Dzień Kobiet szczególnie obchodzić
zaczęto 
w latach 70, wtedy też panie otrzymywały od mężczyzn
goździki i ... rajstopy! 

Maja Trzop

1.Na pożegnanie zimy i powitanie wiosny najpopularniejszym zwyczajem
jest topienie Marzanny czyli słowiańskiej bogini symbolizującej zimę i
śmierć.
2.Śmigus -dyngus kiedyś był obchodzony 21 marca, a teraz w Poniedziałek
Wielkanocny. Kiedyś polewano tylko niezamężne panny, a dziś oblewa się
wszystkich bez wyjątków.
3. W Niedzielę Palmową do kościoła przynosimy palmy własnoręcznie
robione lub kupione w sklepie. W ten sposób wspominamy przybycie
Chrystusa do Jerozolimy.
4. Na święta Wielkanocne przyozdabiamy pisanki, a właściwie to: kraszanki,
drapanki, ażurki, oklejanki i nalepianki. W zależności od techniki zdobienia
zmienia się nazwa naszych dzieł.

Maja Trzop

.

Zrób to sam – prezent na Dzień
Kobiet!
Zbliża się 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Należy już teraz
zastanowić się jaki upominek można przygotować samemu z okazji tego
święta. Powinien on sprawić wiele radości.
   Mogą to być wykonane samodzielnie następujące przedmioty:
- Bukiet kwiatków wykonanych z kolorowego papieru i bibuły lub innego
materiału, przewiązany kolorową wstążeczką,
- Ozdobne pudełko służące jako szkatułka na biżuterię i inne cenne
przedmioty,
- Ozdobna książeczka z pięknymi życzeniami,
- Spinka ozdobiona muszelkami,
- Laurka w kształcie serduszka lub kwiatka,
- Kolorowa ramka na zdjęcia,
- Zdobione wazoniki na kwiaty wykonane ze słoiczka, plastikowej butelki,
- Ozdobna broszka z muszelek lub z tkaniny.
  Do wykonania prezentu możemy wykorzystać wszystko, co mamy pod
ręką wystarczy włożyć w to trochę kreatywności.
  Powinniśmy pamiętać o tym dla kogo chcemy przeznaczyć prezent. Inny
upominek podarujemy mamie, inny babci, siostrze, a inny przygotujemy dla
koleżanki.

Grzegorz Grabka

.
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Garstka przepisów na zdrową żywność:

Smoothie o smaku lata

Składniki:  300g miąższu arbuza,  200g truskawek, 2 łyżki soku z cytryny/limonki, miód (opcjonalnie), pokruszony lód. 
Wykonanie:
Przekrój arbuza na poł i wydrąż z niego miąższ. Z truskawek powyciągaj szypułki. Do blendera włóż owoce ii sok z cytryny/limonki. Możesz dodać trochę
miodu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baton owsiany

Składniki: 100 g orzechów, 50 g miękkich bakali (np. suszonej żurawiny, śliwki, moreli), 250 g płatków owsianych, 3-4 łyżki płynnego miodu (można dać
więcej, wtedy będą słodsze). 
Wykonanie:
Posiekaj z orzechy i bakalie, następnie wrzuć do miski razem z płatkami owsianymi i miodem. Zagnieć i uformuj batoniki. Blachę wyłóż papierem do
pieczenia i batoniki starannie dociśnij do dna, ubijając masę tak, by była zwarta. Wstaw do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza  piekarnika i piecz przez 20-
25 minut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smoothie z jarmużu

Składniki: 3 liście jarmużu, 1 ½ banana, 1 kiwi 
Wykonanie:
Jarmuż dokładnie opłucz, włóż do pojemnika blendera, dodaj obranego banana i obrane kiwi,. Dokładnie zmiksuj, a potem przelej do szklanki.

.

Podsumowując:

Zachęcam do prowadzenia zdrowego trybu życia!
Dbajmy o nasze zdrowie i dobre samopoczucie
na co dzień. 
Myślę, że warto zachęcać swoich bliskich do
picia, co piątek np. zdrowego koktajlu- bomby
witaminowej. Każda porcja owoców i warzyw
może przyczynić się do poprawy naszego stanu
zdrowia i dobrze wpłynąć na nasze
samopoczucie.  

  Redaktor Malwina Urbańczyk
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Wędrówka słońca po niebie w ciągu roku
 

  Kiedy mówimy o wędrówce słońca po niebie należy zaznaczyć, że jest to
wędrówka pozorna. Wydaje się nam tylko, że słońce pojawia się na wschodzie,
a znika na zachodzie. W rzeczywistości to ziemia obraca się wokół słońca
powodując zmiany długości dnia oraz pór roku
  Kiedy rozpoczyna się rok dni są najkrótsze, a noce najdłuższe. Stopniowo,
kiedy zbliża się wiosna, a następnie lato dni są coraz dłuższe, a noce krótsze.
Końcem czerwca następuje odwrotna sytuacja. Noc zaczyna się wydłużać, a
dzień zaczyna się skracać by ponownie na koniec roku stać się najkrótszym, a
noc najdłuższą. Początkiem roku słońce znajduje się najniżej i ma do
pokonania najkrótszą drogę i to właśnie jest powodem, że dni są krótsze.
Latem słońce przebiega wysoko nad nami, najdłuższą drogą i dlatego dzień
jest dłuższy.
  Zmiana czasu dnia i nocy nie jest jedyną przyczyną obrotu Ziemi wokół
słońca. Następują również zmiany pór roku spowodowane obiegowym
obrotem Ziemi. Zimą słońce znajduje się najniżej i dostarcza Ziemi najmniej
promieni słonecznych. Przez to temperatura jest najniższa. Stopniowo, kiedy
zbliża się lato droga słońca po niebie się wydłuża. Dni są coraz dłuższe.
Słońce dostarcza więcej promieni słonecznych, robi się coraz cieplej. Najwyżej
słońce znajduje się końcem czerwca.   
  Jest to okres kiedy zbliżają się oczekiwane wakacje. Następuje pora, aby
odpocząć i w pełni sił przystąpić do nowego roku szkolnego. Na razie jednak
skupmy się na przestawieniu zegarków na czas letni!

Grzegorz Grabka

Pierwsze oznaki
wiosny
   Niedługo rozpoczyna się wiosna.
Możemy zauważyć jej pierwsze
oznaki. Przyroda zaczyna budzić się
do życia. Zwierzęta zaczynają szukać
sobie partnerów do stworzenia
swoich rodzin.
  Znaczącym objawem zbliżania się
wiosny są:
- pojawiające się przebiśniegi,
krokusy i pierwiosnki,
- coraz dłuższe dni,
- przylatujące do nas z ciepłych
krajów ptaki, takie jak bocian,
jaskółka, szpak i skowronek.
  Do rozpoczęcia wiosny
kalendarzowej został niecały miesiąc!

Grzegorz Grabka

Przykładem zmyślonych historii
primaaprilisowych może być wiersz
Jana Brzechwy „Prima aprilis”

Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 
W niebie fruwała krowa stuletnia, 
A na topoli świergotał karp.

Żyrafa miała króciutką szyję, 
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 
A zając przebył ocean wpław.

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 
Wieloryb słonia ciągnął za czub, 
Kotu wyrosły jelenie rogi, 
A baranowi - bociani dziób.

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach, 
Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!” 
„Prima aprilis!” - wołała foka, 
A hipopotam ze śmiechu pękł. 

„ŻARTY PRIMAAPRILISOWE”
Pierwszy kwietnia, tzw. prima aprilis (prima znaczy po łacinie dzień, aprilis – bzdura), to dzień
polegający na robieniu żartów i celowym wprowadzaniu w błąd. 

Obyczaj ten obchodzony jest w wielu krajach świata. Dzień pierwszego kwietnia, to tzw. niepoważny
dzień, w którym nie powinno robić się żadnych ważnych rzeczy. Prima aprilis jest obchodzony jako
dzień radosny.

Bazyli Nizio

. .. .



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 7 03/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spod szkolnej ławki...

Wielkanoc i jej tradycje KOSZYCZEK WIELKANOCNY

Wielkanoc przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
Dla chrześcijan to najważniejsze  święto w roku. 

    W niedzielę Wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób,
oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa. Od XVII wieku msze
rezurekcyjne odprawiane są nie o północy, lecz o świcie. Kiedyś
towarzyszyła im kanonada ze strzelb, pistoletów, petard i armat. Być może
tę wrzawę podnoszono, aby przebudzić świat do życia. Po mszy zasiadano
do stołu, dzielono się święconym, składano sobie życzenia. 
   Na wielkanocnym stole królowało jajko, od wieków uważane za źródło
życia. Postrzegane jest również jako znak zmartwychwstania, powrotu
życia. Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami.
W niektórych regionach Polski dorośli chowali w ogrodzie lub w domu
koszyczki z kolorowymi jakami i słodyczami. W niedzielę wielkanocną dzieci
wyruszały na poszukiwania darów, które (jak wierzyły) przynosiły
wielkanocne zajączki. 
    W drugim dniu Wielkiejnocy zwanym lanym poniedziałkiem lub śmigusem-
dyngusem, gospodarze kropili swoje pola wodą święconą, aby zapewnić
urodzaj i pomyślność w pracy.

    Tradycyjne potrawy wielkanocne to: żurek lub barszcz, jajka w różnych
postaciach, biała kiełbasa, słodkie mazurki oraz sernik zwany paschą.

Bazyli Nizio

.

    Święcenie potraw odbywało się w wielką sobotę. Początkowo w domach, 
ponieważ ksiądz święcił wszystko, co zostało przygotowane przez
gospodynię. A i jedzenia było bardzo dużo: chleb, jajka, kolorowe pisanki,
wędliny, mięso, baby wielkanocne, placki, baranek z ciasta, masła lub cukru,
chrzan, sól i pieprz. 
   Później wierni zaczęli przychodzić ze święconym do kościoła i tak zostało
do dzisiaj. Wracając starali się wypędzić „złe duchy” z gospodarstwa,
obchodząc dom trzy razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Bazyli Nizio

.

Wiosenne porządki w pokoju
Dzisiaj napiszę wam listę czynności niezbędnych do
zrobienia wiosennych porządków w pokoju!

1)  Poprasuj ubrania.
2)  Poskładaj je do szafek.
3)  Pozdejmuj wszystko z półek (jeśli je masz)
4)  Weź wilgotną ściereczkę i pościeraj kurze.
5)  Powkładaj wszystko na półki.
6)  Zajrzyj za łóżko i koniecznie tam posprzątaj!
7)  Zmień poszewkę z kołdry i poduszki,a starą od razu daj
do prania.
8)  Daj pościel na zewnątrz aby się wywietrzyła.
9)  Odkurz pokój.
10)  Umyj podłogę.

To na tyle. Ciesz się wiosną w swoim domu!

Patrycja Szylder

.
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„Czarna Pantera” - recenzja
 

Media społecznościowe - czy
można się od nich uzależnić?

  Film „Czarna Pantera” powstał w Marvel Studios i miał
polską premierę 19 lutego b.r.     Opowiada on o tym jak
T’chala syn T’chace (który w filmie „Kapitan Ameryka –
Wojna Bohaterów” zmarł w wyniku wybuchu bomby) staje
się królem Wakandy oraz Czarną Panterą. Wakanda to kraj
leżący w Afryce zamieszkiwany przez czarnoskórą
ludność. Kraj ten ukrywa się przed światem obawiając się
kolonizatorów. Mieszkańcy tej krainy posiadają bowiem
bardzo cenny materiał - Vibranium, który dotarł do nich z
kosmosu. Na jego bazie powstała niezwykła technologia.
Dzięki posiadaniu tak cennego materiału oraz technologii,
Wakanda, stała się najbogatszym krajem na świecie.    
Czarna Pantera ma w filmie dwóch wrogów – Klawa, który
posiada mechaniczną rękę oraz jego współpracownika
Killmongera.
  Film mi się bardzo podobał. Jest przede wszystkim
oryginalny. Wakanda to piękny kraj pełen tajemnic,
różniący się znacznie od tego co nas otacza. Jest również
różnorodny- zamieszkuje tam wiele różnych plemion.
Podobał mi się strój Czarnej Pantery. T’chala posiada
naszyjnik, który pozwala mu w każdej chwili zmienić swój
wygląd- zamienić zwykłe ubranie w kostium pantery. Poza
tym, strój jest wykonany z Vibranium co powoduje, że
Czarnej Pantery nie da się zranić. W filmie były naprawdę
spektakularne efekty specjalne. Moje zainteresowanie
wzbudziła niezwykle utalentowana postać siostry T’chali.
To ona stworzyła mu nowy strój, który widzimy w filmie
oraz inne ciekawe gadżety.
 
To o czym warto na końcu powiedzieć to, że po napisach
końcowych (tak jak w innych filmach z superbohaterami)
mamy 2 ukryte sceny. Druga scena najczęściej- również w
tym przypadku- zwiastuje kolejny film.

Grzegorz Grabka

Media Społeczniościowe są teraz bardzo modne wśrod
młodzieży. Prawie każdy nastolatek używa publikatorów
takich jak : Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly,
Snapchat, Messenger i wiele innych.
  Pytanie , na które postaram się odpowiedzieć w tym
artykule jest takie : Czy można się od nich uzależnić? 
A jeśli tak, to w jaki sposób możemy zapobiec takiemu
uzależnieniu?
  W dzisiejszych czasach trudno nie być "on line" czyli
inaczej mówiąc " w sieci" . Prawie każdy nastolatek już od
około 10-11 roku życia używa chociaż jednego z wyżej
wymienionych social mediów.  Z jednej strony korzystanie
z  internetu jest dobre, ponieważ poszerza naszą wiedzę ,
uczymy się nowych rzeczy, poznajemy innych ludzi, ich
pasje i zainteresowania. Czasami może to być dla nas
wskazówka, aby się zainspirować czymś lub kimś i
poszerzyć swoje zainteresowania Dowiedzieć się więcej
na tematy , które nas ciekawią czy też porozmawiać z
osobami, które mają  już jakieś doświadczenia. 
Przykładowo możemy się dowiedzieć gdzie najlepiej
nauczyć się tańca towarzyskiego, karate , czy gry na
pianinie itp itd...
  Jednak problem zaczyna się wtedy , kiedy nasze życie
kręci się wokół komputera i telefonu komórkowego. Czyli
krótko mówiąc , kiedy każdą wolną chwilę spędzamy na
czytaniu, pisaniu czy robieniu filmików na social mediach.
To już powinien być dla nas sygnał , że powoli
uzależniamy się od internetu i korzystania z jego
dobrodziejstw. Na pewno dużą rolę odgrywają w tym
wypadku nasi rodzice i najbliższe otoczenie , które w
pierwszej kolejności zauważa nasze "niemogące oderwać
się oczy" od komórki czy komputera.
 Najlepszym sposobem na to, żeby się nie uzależnić od
social mediów jest umiejętne z nich korzystanie, to znaczy
określenie sobie maksymalnego czasu , który możemy
poświęcić codziennie na przejrzenie swojego konta na
danych mediach społecznościowych. Może to być na
przykład 30 minut codziennie czy nawet 1 godzina . To
nam da poczucie, że nie jesteśmy od nich uzależnieni, ale
też, że korzystamy z nich w sposób odpowiedni. 

Emilia Żyrek
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	Jedynka znowu na podium!
	W czwartek nasi uczniowie brali udział w II Konkursie Recytatorskim Gwary (nie tylko) Śląskiej.
	W tym roku gwarowe potyczki młodych artystów oceniali: pan Jacek Cwetler, pani Elżbieta Wojtalewicz i pani Katarzyna Balon. Recytatorzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7 wraz z gimnazjum.      Naszą szkołę reprezentował Karol Baca z wierszem "Jak pogodać se ze psem", który w pierwszej kategorii wiekowej (po raz kolejny!) zajął pierwsze miejsce i Ania Jurczak recytująca "O Grzysiu cygonie i jego ciotce", która w drugiej kategorii wiekowej otrzymała drugie miejsce.
	Wspaniałym laureatom i ich rodzicom gratulujemy! Cieszymy się w naszej szkole są tak zdolni artyści!

	Obóz sportowy w Porębie Wielkiej
	Pomóż i zostań Bohaterem
	INSTRUKCJA ŚCINANIA WŁOSÓW
	1.  Na akcje można przeznaczyć minimum 25 cm włosów, które NIE były rozjaśniane, ombre albo po hennie.  2.  Umyte i wysuszone włosy dzielimy na kilka pasm.  3.  Każde pasmo pleciemy w warkocz, po czym wiążemy gumką (najlepiej recepturką) dla bezpieczeństwa w kilku miejscach.  4.  Ścięte i dokładnie wysuszone warkocze zawijamy, np. w papier.  5.  Oznaczamy nasadę włosa, np. wkładamy pod gumkę karteczkę z napisem "nasada".  6.  Wypełniamy oświadczenie o przekazaniu włosów (dostępne na www.raknroll.pl/dajwlos).  7.  Włosy wraz z oświadczeniem wysyłamy na adres: Fundacja Rak'n'Roll ul. Wiśniowa 59/6 02-520 Warszawa.

	Ważne, żeby pomagała przy tym osoba dorosła!

	Skąd się wziął Dzień Kobiet?
	Dzień Kobiet wiąże się z uczczeniem pamięci kobiet walczących o swoje prawa. Musimy pamiętać, że kiedyś dziewczynki nie miały takiego samego prawa do edukacji jak chłopcy, a dorosłe kobiety np. nie mogły głosować w wyborach ani obejmować ważnych stanowisk.
	Początki tego święta są, więc związane ze strajkami zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i tymi w Wielkiej Brytanii, gdzie na ulicach protestowały ubrane na biało sufrażystki (słowo to oznacza tyle co: głos wyborczy).
	W 1910 roku na znak szacunku do kobiet i aby upamiętnić te wydarzenia zaczęto obchodzić Dzień Kobiet.
	W Polskiej historii Dzień Kobiet szczególnie obchodzić zaczęto

	Wiosenne tradycje
	w latach 70, wtedy też panie otrzymywały od mężczyzn goździki i ... rajstopy!
	Maja Trzop

	Zrób to sam – prezent na Dzień Kobiet!
	Redaktor Malwina Urbańczyk

	Garstka przepisów na zdrową żywność:
	Smoothie z jarmużu

	Wędrówka słońca po niebie w ciągu roku
	Pierwsze oznaki wiosny
	Niedługo rozpoczyna się wiosna. Możemy zauważyć jej pierwsze oznaki. Przyroda zaczyna budzić się do życia. Zwierzęta zaczynają szukać sobie partnerów do stworzenia swoich rodzin.   Znaczącym objawem zbliżania się wiosny są: - pojawiające się przebiśniegi, krokusy i pierwiosnki, - coraz dłuższe dni, - przylatujące do nas z ciepłych krajów ptaki, takie jak bocian, jaskółka, szpak i skowronek.   Do rozpoczęcia wiosny kalendarzowej został niecały miesiąc! Grzegorz Grabka
	Kiedy mówimy o wędrówce słońca po niebie należy zaznaczyć, że jest to wędrówka pozorna. Wydaje się nam tylko, że słońce pojawia się na wschodzie, a znika na zachodzie. W rzeczywistości to ziemia obraca się wokół słońca powodując zmiany długości dnia oraz pór roku
	Kiedy rozpoczyna się rok dni są najkrótsze, a noce najdłuższe. Stopniowo, kiedy zbliża się wiosna, a następnie lato dni są coraz dłuższe, a noce krótsze. Końcem czerwca następuje odwrotna sytuacja. Noc zaczyna się wydłużać, a dzień zaczyna się skracać by ponownie na koniec roku stać się najkrótszym, a noc najdłuższą. Początkiem roku słońce znajduje się najniżej i ma do pokonania najkrótszą drogę i to właśnie jest powodem, że dni są krótsze. Latem słońce przebiega wysoko nad nami, najdłuższą drogą i dlatego dzień jest dłuższy.
	Zmiana czasu dnia i nocy nie jest jedyną przyczyną obrotu Ziemi wokół słońca. Następują również zmiany pór roku spowodowane obiegowym obrotem Ziemi. Zimą słońce znajduje się najniżej i dostarcza Ziemi najmniej promieni słonecznych. Przez to temperatura jest najniższa. Stopniowo, kiedy zbliża się lato droga słońca po niebie się wydłuża. Dni są coraz dłuższe. Słońce dostarcza więcej promieni słonecznych, robi się coraz cieplej. Najwyżej słońce znajduje się końcem czerwca.
	Jest to okres kiedy zbliżają się oczekiwane wakacje. Następuje pora, aby odpocząć i w pełni sił przystąpić do nowego roku szkolnego. Na razie jednak skupmy się na przestawieniu zegarków na czas letni!
	Przykładem zmyślonych historii primaaprilisowych może być wiersz Jana Brzechwy „Prima aprilis”
	Grzegorz Grabka

	„ŻARTY PRIMAAPRILISOWE”
	Wielkanoc i jej tradycje
	KOSZYCZEK WIELKANOCNY
	Wiosenne porządki w pokoju
	Dzisiaj napiszę wam listę czynności niezbędnych do zrobienia wiosennych porządków w pokoju!
	1)  Poprasuj ubrania. 2)  Poskładaj je do szafek. 3)  Pozdejmuj wszystko z półek (jeśli je masz) 4)  Weź wilgotną ściereczkę i pościeraj kurze. 5)  Powkładaj wszystko na półki. 6)  Zajrzyj za łóżko i koniecznie tam posprzątaj! 7)  Zmień poszewkę z kołdry i poduszki,a starą od razu daj do prania. 8)  Daj pościel na zewnątrz aby się wywietrzyła. 9)  Odkurz pokój. 10)  Umyj podłogę.
	To na tyle. Ciesz się wiosną w swoim domu! Patrycja Szylder

	„Czarna Pantera” - recenzja
	Media społecznościowe - czy można się od nich uzależnić?
	Film „Czarna Pantera” powstał w Marvel Studios i miał polską premierę 19 lutego b.r.     Opowiada on o tym jak T’chala syn T’chace (który w filmie „Kapitan Ameryka – Wojna Bohaterów” zmarł w wyniku wybuchu bomby) staje się królem Wakandy oraz Czarną Panterą. Wakanda to kraj leżący w Afryce zamieszkiwany przez czarnoskórą ludność. Kraj ten ukrywa się przed światem obawiając się kolonizatorów. Mieszkańcy tej krainy posiadają bowiem bardzo cenny materiał - Vibranium, który dotarł do nich z kosmosu. Na jego bazie powstała niezwykła technologia. Dzięki posiadaniu tak cennego materiału oraz technologii, Wakanda, stała się najbogatszym krajem na świecie.     Czarna Pantera ma w filmie dwóch wrogów – Klawa, który posiada mechaniczną rękę oraz jego współpracownika Killmongera.
	Media Społeczniościowe są teraz bardzo modne wśrod młodzieży. Prawie każdy nastolatek używa publikatorów takich jak : Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly, Snapchat, Messenger i wiele innych.   Pytanie , na które postaram się odpowiedzieć w tym artykule jest takie : Czy można się od nich uzależnić?
	A jeśli tak, to w jaki sposób możemy zapobiec takiemu uzależnieniu?   W dzisiejszych czasach trudno nie być "on line" czyli inaczej mówiąc " w sieci" . Prawie każdy nastolatek już od około 10-11 roku życia używa chociaż jednego z wyżej wymienionych social mediów.  Z jednej strony korzystanie z  internetu jest dobre, ponieważ poszerza naszą wiedzę , uczymy się nowych rzeczy, poznajemy innych ludzi, ich pasje i zainteresowania. Czasami może to być dla nas wskazówka, aby się zainspirować czymś lub kimś i poszerzyć swoje zainteresowania Dowiedzieć się więcej na tematy , które nas ciekawią czy też porozmawiać z osobami, które mają  już jakieś doświadczenia.  Przykładowo możemy się dowiedzieć gdzie najlepiej nauczyć się tańca towarzyskiego, karate , czy gry na pianinie itp itd...
	Film mi się bardzo podobał. Jest przede wszystkim oryginalny. Wakanda to piękny kraj pełen tajemnic, różniący się znacznie od tego co nas otacza. Jest również różnorodny- zamieszkuje tam wiele różnych plemion. Podobał mi się strój Czarnej Pantery. T’chala posiada naszyjnik, który pozwala mu w każdej chwili zmienić swój wygląd- zamienić zwykłe ubranie w kostium pantery. Poza tym, strój jest wykonany z Vibranium co powoduje, że Czarnej Pantery nie da się zranić. W filmie były naprawdę spektakularne efekty specjalne. Moje zainteresowanie wzbudziła niezwykle utalentowana postać siostry T’chali. To ona stworzyła mu nowy strój, który widzimy w filmie oraz inne ciekawe gadżety.
	Jednak problem zaczyna się wtedy , kiedy nasze życie kręci się wokół komputera i telefonu komórkowego. Czyli krótko mówiąc , kiedy każdą wolną chwilę spędzamy na czytaniu, pisaniu czy robieniu filmików na social mediach. To już powinien być dla nas sygnał , że powoli uzależniamy się od internetu i korzystania z jego dobrodziejstw. Na pewno dużą rolę odgrywają w tym wypadku nasi rodzice i najbliższe otoczenie , które w pierwszej kolejności zauważa nasze "niemogące oderwać się oczy" od komórki czy komputera.  Najlepszym sposobem na to, żeby się nie uzależnić od social mediów jest umiejętne z nich korzystanie, to znaczy określenie sobie maksymalnego czasu , który możemy poświęcić codziennie na przejrzenie swojego konta na danych mediach społecznościowych. Może to być na przykład 30 minut codziennie czy nawet 1 godzina . To nam da poczucie, że nie jesteśmy od nich uzależnieni, ale też, że korzystamy z nich w sposób odpowiedni.
	To o czym warto na końcu powiedzieć to, że po napisach końcowych (tak jak w innych filmach z superbohaterami) mamy 2 ukryte sceny. Druga scena najczęściej- również w tym przypadku- zwiastuje kolejny film.
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