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W tym numerze:
Dzień Kobiet
Dzień Mężczyzn
Fonoholizm
Book Tag
i wiele więcej. :)

WAŻNE DATY

8 marca - Dzień Kobiet
9 marca - Noc filmowa
10 marca - Dzień Mężczyzn
21 marca - pierwszy dzień wiosny
25 marca - Poranek Wielkanocny

.

-Dlaczego Dzień Kobiet przypada
8 marca?
- Bo kobiety to ósmy cud świata!
:)

Merci, że jesteście tu.

Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny. Do
kwiaciarni marzec pobiegł, Kupić
bukiet na Dzień Kobiet.

Drogie Panie, dziękujemy Wam,
że czynicie ten świat
piękniejszym i lepszym.

Wszystkim przedstawicielkom
płci pięknej składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i samych
pięknych dni w życiu. Życzymy,
by uśmiech rozpromieniał Wasze
twarze i byście zawsze czuły się
doceniane. /SZG/

.
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ SU -
MARCELINĄ ŁUCZAK
Karolina Pitek: Jak się czujesz w nowej roli?
Marcelina Łuczak: Jak na razie jest bardzo dobrze i bardzo cieszę się że mogę
sprawować tak ważną rolę w szkole.

KP:Czy twoim zdaniem ta rola jest trudna?
MŁ: Nie, nie jest trudna, Kiedy potrzebuję jakiejś pomocy to mogę zwrócić się do
opiekuna SU, czyli Pani Barbary Nowak.

KP: Planujesz zaproponować jakieś zmiany w naszej szkole?
MŁ: Obecnie w SU zajmujemy się dekorowaniem szkoły, konkursami i zabawami.
W najbliższy piątek (9 marca) organizujemy "Noc filmową". Jeśli ktoś ma jakieś
ciekawe propozycje, to chętnie je przedyskutujemy. Pamiętajcie, działamy dla Was!

KP: Czy dobrze współpracuje się z pozostałymi członkami SU?
MŁ: Tak, członkowie udzielają się i pomagają w zrealizowaniu danych zadań.

Dzień Kobiet - 8 marca
1. Amerykanki zaczęły obchodzić swoje święto
w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do
Europy.

2. 8 marca – dzień ten łączy się z walką angielskich
sufrażystek o prawa polityczne.

3. Dzień Kobiet w  Polsce 8 marca na stałe zapisał
się w kalendarzu świąt dopiero po II wojnie
światowej.

4. We Włoszech kobiety honoruje się gałązkami
akacji srebrzystej.

5. Święto to zostało ustalone w 1910 roku przez
socjalistki. /KR/

Dzień Mężczyzn -
10 marca
1. Pierwszy raz był obchodzony na wyspach
w Trynidadzie i Tobago.

2.Dzień Chłopaka jest obchodzony na całym
świecie w rożnych dniach, np.:
-w Indiach przyjęto datę 19 listopada,
-w Rosji i Ukrainie 23 lutego,
-w Brazylii 15 lipca,
-w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia.

3. Dzień Mężczyzn widnieje pod tą datą, gdyż
10 marca przypada w kościele wspomnienie
Czterdziestu Męczenników z Sebasty. 

4. Tradycja obchodzenia tego święta na świecie
została zapoczątkowana 19 listopada 1999.

5.Powstał przy wsparciu Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz grupy ludzi w Stanach
Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji
i na Karaibach. /KR/
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FONOHOLIZM
Korzystamy z telefonów komórkowych i wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich życia. Problem pojawia się, gdy
w przypadku zostawienia telefonu w domu lub braku jego naładowania zaczynamy odczuwać duży niepokój.
Tylko zdrowy rozsądek może chronić przed poważnymi problemami. Pierwszym symptomem, który każe nam
się zastanowić, czy jesteśmy uzależnieni jest kompulsywne sprawdzanie telefonu, z którym nic się nie dzieje.
Zastanawiające powinno być także niewyłączenie lub brak ściszenia telefonu w sytuacjach tego wymagających.
Osoba zawsze preferująca kontakt telefoniczny, czy nosząca dodatkową baterię na wszelki wypadek również
powinna zastanowić się nad swoimi nawykami. Uzależnienie może wywoływać trudności
w kontaktach z rodziną i innymi ludźmi, problemy z wypowiadaniem się, czy zaburzenia snu i odżywiania. /AG/

Czy jesteś uzależniony od telefonu?
1. Ile czasu dziennie zajmuje Ci pisanie SMS i rozmawianie przez telefon?
A. najwyżej 1 godz.  B. 1-3 godz.  C. powyżej 3 godz.

2. Wolisz:
A. pisać SMS  B. dzwonić z telefonu  C. lubię i jedno i drugie

3. Czy zdarza Ci się używać telefonu do innych czynności, np. gry, aplikacje itd.?
A. nie widzę takiej potrzeby  B. tak, ale rzadko  C. Oczywiście! Codziennie

4. Czy wyobrażasz sobie, że mógłbyś spędzić przynajmniej jeden dzień bez telefonu?
A. tak, są inne sposoby komunikacji  B. byłoby ciężko  C. nigdy w życiu!

5. Czy zdarzyło Ci się słyszeć od rodziny, znajomych, że jesteś uzależniony od telefonu?
A. nie  B. tak, zdarzyło się  C. słyszę to bardzo często

Najwięcej odp. A - Nie masz nic wspólnego z fonoholizmem :)                                
Najwięcej odp. B - musisz nad sobą popracować                            
Najwięcej odp. C - Jesteś uzależniony od telefonu :(

ZIMOWY BOOK TAG
NARTY, czyli książka, którą najszybciej przeczytałeś/aś.
"Mały Książę" – przeczytanie jej zajęło mi może 1-2h.
DŁUGIE WIECZORY, czyli książka (lub seria), która ciągnie się w nieskończoność.
"Zwiadowcy" – seria ma aż 12 tomów! A ja jestem dopiero przy 1.
SANKI, czyli książka, która przypomina Ci dzieciństwo.
Dużo jest takich książek, ale najbardziej dzieciństwo przypomina mi książka "Dzieci z Bullerbyn". Uwielbiam ją!
NOWY ROK, czyli książka, którą chcesz przeczytać, a jeszcze się nie ukazała.
Czekam na kolejną część "Osobliwego domu pani Peregrine", która ma podobno powstać.
KOMINEK, czyli książka, którą najchętniej spalił(a)byś za zakończenie.
Nie spaliłabym żadnej książki, ale nie podobało mi się zakończenie książek "Eleonora i Park" i "Biblioteka dusz" –
3 część "Osobliwego domu pani Peregrine".
FAJERWERKI, czyli książka, której zakończenia się nie spodziewałeś/aś.
Napiszę to po raz kolejny, ale totalnie nie spodziewałam się zakończenia "Biblioteki dusz".
ŚNIEG, czyli książka, której akcja dzieje się w zimie.
Jest to "Opowieść wigilijna" – chyba sama nazwa mówi. /KP/
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O kobietach... z przymrużeniem oka ;)

Wchodzi blondynka do McDonalda:
- Poproszę frytki.
- Duże czy małe?
- Pani da trochę tych, trochę tych.

Blondynka po dwóch tygodniach diety zrzuciła wagę. Z
ósmego piętra.

- Poproszę jeszcze jedną kostkę cukru do herbaty.
- Ale wrzuciła już pani 10 kostek!
- Tak, ale wszystkie się rozpuściły.

- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż faceci?
- Bóg doliczył im czas na parkowanie! /JM/

ABY POPRAWNIE ZŁOŻYĆ PISEMNE
ŻYCZENIA... :)

Dzień Kobiet to święto (tak, tak, Panowie), więc
nazwę tę zapisujemy wielkimi literami. 

Panowie, Dzień Mężczyzn to również dzień
świąteczny, nazwa zapisywana jest więc wielkimi
literami. :)

Dlaczego 8 marca, a nie 8 marzec?
Przy zapisie daty miesiąc zawsze piszemy
w dopełniaczu. :)

DEDYKACJE

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla
wszystkich dziewczyn z klasy IV! ~ Kacper Chromy

Drogie dziewczyny z klasy IV - zdrowia, szczęścia i
pomyślności dla Was! ~ Krzysztof Kiepura

Dedykacja dla wspaniałej Pani nauczycielki
matematyki od najlepszych uczniów z klasy VII! :)

Dedykacja dla Pani Skupień - żeby pani sprawdziany
odwołała i złe oceny z dziennika wycofała. :) 

Dedykacja dla Pana Kuzi ~ brak nadawcy

Dedykacja dla Pani Karoliny Wrony - żeby Pani na
klasę czwartą się nie skarżyła i dużo cukierków nam
kupiła.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy -
dedykacje prosimy wrzucać do pudełka, które
położone jest na parapecie naprzeciwko pokoju
nauczycielskiego.

. .
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