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21 marca - pierwszy
dzień wiosny.

Wierszyki o wiośnie

.

Wiosna idzie, co to
będzie?Jeszcze
tyle śniegu
wszędzie.I na
dachu i na płotku,
w polu, w lesie i w
ogródku.Wiosna
idzie nie ma
strachu!Zaraz
zniknie śnieżek z
dachu.Już na pola i
na łąki lecą gońce
jej, skowronki.Lecą

do nas wiosny
gońce,ciepły
wietrzy, ptaki,
słońce!

Z dalekiego kraju
bociany wracają
A zielone żabki w
strachu uciekają
A dzieci się cieszą,
a dzieci się śmieją
Że wróciła wiosna,
że śniegi topnieją

W tym dniu
pożegnaliśmy zimę,
a przywitaliśmy
wiosnę. O tej porze
roku możemy
ujrzeć wiele
gatunków kwiatów,
niektóre zwierzęta
budzą się ze snu
zimowego, a ptaki

wracają z ciepłych
krajów. Słońce
świeci mocniej i na
zewnątrz jest
cieplej, dni są coraz
dłuższe. Ludzie
częściej spacerują,
wychodzą z domów
pooddychać
świeżym,

wiosennym
powietrzem.

.
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CO TO JEST
WIELKANOC?

LANY
PONIEDZIAŁEK

Zając
wielkanocny

Zając
wielkanocny –
jeden ze
świeckich
symboli Wielkiej
Nocy, ważnego
święta
chrześcijan

Przychodzi
zając do jeża
fryzjera i mówi:
- Poproszę na
jeża.
Na to jeż
odpowiada:
- No to wskakuj.

.

Wielkanoc, jest
to święto
upamiętniające
śmierć
krzyżową i
Zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa.Wielkanoc
jest świętem
ruchomym, co
roku przypada w
inny dzień
marca lub
kwietnia. Od
dnia Wielkanocy
zależą

inne święta
ruchome. Okres
kościelny
wielkanocny
trwa od niedzieli
św. Trójcy.
Wielkanoc jest
poprzedzona
Wielkim Postem
40- dniowym,
którego ostatni
tydzień nazywa
się Wielkim
Tygodniem.

Śmigus-
dyngus
(stylizowany na
śmigus-dyngus)
– zwyczaj
pierwotnie
słowiański, a
wtórnie
związany z
Poniedziałkiem
Wielkanocnym.
Współcześnie
posiada wiele
regionalnych
nazw

.

Zajączek i
mówi:
- Kto mi
pomalował
rower na
zielono?!
 Wstaje
niedźwiedź 
- Ja,
- Chciałem się
zapytać jak
długo schnie
farba

                           WIELKANOC
WESOŁEGO ALLELUJA , PIĘKNYCH PISANEK
I BOGATEGO ZAJĄCZKA ŻYCZY REDAKCJA

.

.
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Wyjaśnienie

- Dawaj
pieniądze!!
- Dlaczego? -
pytam groźnie.
- Prima
Aprilis!!To ja mu
naplułam w oko
i mówię:
- Śmigus
Dyngus!!Dowcipy

Polega on na
robieniu żartów,
celowym
wprowadzaniu w
błąd, nabierania
kogoś,
konkurowaniu w
próbach
sprawienia, by
inni uwierzyli w
coś
nieprawdziwego

Przed sądem
oskarżony
wyjaśnia,
dlaczego zabił
przechodnia:
- Jadę sobie
spokojnie ulicą,
nagle jakiś facet
zatrzymuje
mnie i mówi:

Wtedy on gasi
papierosa na
moim czole i
mówi:
- Popielec!!
No więc ja go
przydusiłem i
mówię:
- Zaduszki!!

                    
                         Prima Aprillis- 
              nie wierz, bo się pomylisz!!!

.

.

Prima aprilis (z
łac. prima (dies)
Aprilis oznacza
dosłownie
pierwszy
(dzień)
kwietnia), dzień
żartów –
obyczaj
obchodzony
pierwszego dnia
kwietnia w wielu
krajach świata

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_kwietnia
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     III klasa gimnazjum   
   egzaminy tuż, tuż

Jak czujesz się
przed egzaminem

Jaka szkoła po
gimnazjum?

                     
   Dowcipy o 
     szkole

.

.

- Trochę się
stresuję, ale
staram się
myśleć
pozytywnie. -
Ania K.
- Nie czuję, że
ten egzamin się
zbliża. Co ma
być to będzie. -
Martyna B.
 - Jestem
pozytywnie
nastawiona i w
ogóle się tym

nie stresuję.
Jestem pewna,
że dam z siebie
wszystko. -
Gabrysia K.

- Od początku
gimnazjum
wiem, że chcę
iść do liceum
ogólnokształcącego.
- Gabrysia K.
- Chcę iść do
technikum
informatycznego
na programistę.
- Eryk G.
- Wiem. Chcę
pójść do szkoły
mundurowej w
Skwierzynie. -
Martyna B.

W III
Gimnazjum jest:
Martyna B.,
Kamil
H.,Gabrysia K.,
Ania K., Hubert
P., Adam S.,
Kuba W., Eryk
G., Kuba Ł.,
Weronika K.,
Dominika Z.,
Patrycja J. 

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z
zagrożeniem.

- Dlaczego
Popek traci
fanów?
- Bo likwidują
gimnazja.

Gimnazjum
(łac.
gymnasium z
gr. gymnásion,
„miejsce
służące
gimnastyce”) –
typ szkoły
występujący w
systemach
edukacji
niektórych
państw świata.

.

.
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TRENDY W MODZIE     
  WIOSNA/LATO 2018

 PASTELE    JEANS

BŁYSK

Klimaty disco,
styl glamour,
odważne cekiny
i metaliczne
kolory skradną
wiosną nasze
serca bez
reszty.

.

.

Ktoś powie: ale
odkrycie,
pudrowe kolory
wracają każdej
wiosny. Tak, ale
tym razem w
całkiem nowej
odsłonie.
Królować będą
pastele w
chłodnych,
lodowych
odcieniach,
przywołujące na
myśl świeżość i
witalność.

„To kolory
przypominające
lody, ale nigdy
nie są zbyt
słodkie” –
powiedziała o
tych
barwachVictoria
Beckham, która
wprowadziła je
do swojej
kolekcji wiosna
lato 2018. 

Chyba nigdy
nam się nie
znudzi, i
ponownie im
więcej denimu w
jednym
zestawie, tym
lepiej. W
sezonie jesień
zima 2017/18
jeansowy total
look oznaczał
komplet góry
(kurtki czy
koszuli) z dołem

(spodniami), a
na wiosnę i lato
2018 idziemy o
krok dalej i
dokładamy
kolejny element
wykonany z
tego materiału:
nakrycie głowy,
kurtkę,
marynarkę, a
nawet torbę i
buty.

Moda na
błyszczący
szyk to
przedłużenie
dwóch trendów
z poprzedniego
sezonu: po
pierwsze – lat
80., po drugie –
inspiracji
kosmosem. 

DOWCIP
MIESIĄCA:
W Wielkanoc
chłop wchodzi
do stodoły i
mówi do krowy:
- Mućka,
powiedz co!
- Nic z tego! Ja
mówię tylko w
Wigilię.

.

.
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Biegaj po zdrowie! Dobra
rozgrzewka.

Lekcja, pani
bierze Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, jaką
literką na mapie
oznaczamy
wschód?
- Eee...
- Dobrze, siadaj,
piątka.Coś

śmiesznego.

            Jak wiosna to  dobra kondycja!

.

Hmm..nudne
siedzenie w
domu? Mam dla
was inne
zajęcie! Zbliża
się wiosna, a co
się tego tyczy?
Dobry, zdrowy
ruch.Świeże
powietrze
bardzo nam
pomoże!
Jeśli dopiero
zaczynamy
przygodę ze
sportem, każdy

trening będzie
już budował
naszą kondycję
My jednak, jako
początkujący,
musimy zacząć
budować bazę –
czyli
wytrzymałość
tlenową. 

Może jakaś
rozgrzewka?
Kilka
przykładów
przydatnych
rozgrzewek:
-Głowa
Krążenia głową
raz w prawo, raz
w lewo.
Schylamy głowę
w przód i w tył,
następnie na
boki próbując
dotknąć uchem
barku.

-Ramiona
Kręcimy
ramionami w
przód, w tył,
najpierw obiema
rękami razem,
potem każdą z
osobna.

Ksiądz do Jasia
na lekcji religii:
- Powiedz,
Jasiu, kto
wszystko widzi,
wszystko
słyszy i
wszystko wie?
- Nasza
sąsiadka!

.

Jasiu mówi do
ojca:
- Tato, masz
dzisiaj takie
małe zebranie
rodziców w
szkole.
- Co masz na
myśli, mówiąc
"małe"?
- No, ja, ty,
wychowawczyni
i dyrektor...

.

.
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