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PRZYSŁOWIA MĄDROŚCIĄ NARODU

          Wiosna! Wiele zmian następuje
dookoła. Zimowe kurtki do szafy, czapki
precz! Przede wszystkim jednak wiele zmienia
się w głowach. Krążą po nich marzenia o
podróżach, książkach, o tym, żeby w szkole
było lżej. Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień
Wiosny - za to lubimy marzec. Tym razem nie
piszemy jak obchodziliśmyje w szkole.
Spojrzeliśmy trochę szerzej. Wiosenne
pozdrowienia od redakcji!
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         POWITANIE WIOSNY W RÓŻNYCH KRAJACH

                                
               Początek wiosny – jak świętuje się go w innych krajach?
Początek wiosny jest celebrowany na całym świecie. Gdzie, poza Polską,
urządza się śmigusa-dyngusa i co mają ze sobą wspólnego polska
marzanna oraz szwajcarski bałwan Böögg? Sprawdź, jakie ciekawe tradycje
obchodzone są w związku z początkiem wiosny w innych krajach!
1 Początek wiosny na całym świecie przybiera różne formy i jest pełen
symbolizmu. W Polsce topimy lub palimy marzannę, uważaną za symbol
zimy i śmierci. Zwyczaj ten ma zapewnić urodzaj w nadchodzących
miesiącach. Nie tylko my świętujemy w ten sposób nadejście wiosny –
podobne tradycje możemy również znaleźć w innych krajach Starego
Kontynentu.
2 W połowie marca Hiszpanie obchodzą święto zwane Las Fallas. Odbywają
się wówczas pokazy petard i fajerwerków. Mieszkańcy tworzą też specjalne
kukły, zwane ninots, które przedstawiają humorystyczne sceny z życia
publicznego lub postaci fantastyczne. Ostatniego dnia święta kukły zostają
publicznie spalone. Oczyszczające z zimy ogniska pali się również w innych
krajach europejskich.
– Dla przykładu, w Szwajcarii, w okolicach kwitnienia pierwszych kwiatów,
rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się kukłę bałwana zwanego
Böögg.
3 Nieco inaczej wita się wiosnę w Japonii. Obchody koncentrują się wokół
święta podziwiania kwitnących kwiatów wiśni, znanego pod nazwą Hanami.
Kwitnące wiśnie są metaforą życia i krótkotrwałego piękna. Z kolei w połowie
kwietnia w Tajlandii celebrowanie wiosny zbiega się z Songkran, czyli
Nowym Rokiem. Odbywa się wówczas wielki festiwal wody, przypominający
nieco polski śmigus-dyngus. Tradycyjne, delikatne pokropienie wodą na
znak błogosławieństwa dziś przybiera rozmiar ogromnej wodnej bitwy.
4 Świętowanie wiosny to nie tylko wieloletnie tradycje, a również
współczesne zwyczaje. W Kanadzie od ponad 60 lat urządza się w maju
największy na świecie festiwal tulipanów, na którym prezentowanych jest
ponad milion kwiatów. Tulipany są nie tylko pięknym ukoronowaniem wiosny,
ale również symbolem przyjaźni między Kanadą a Holandią. Warto
wspomnieć również o Annapolis, niedaleko Waszyngtonu - co roku w marcu
mieszkańcy tego miasta zbierają się, żeby dokonać rytuału palenia
skarpetek. Ma to zwiastować powrót sezonu rekreacyjnego.
                                                         W.Ł. i A.G.

               
                                    D Z I E Ń   K O B I E T

        8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Wielu z nas może się wydawać, że
to polskie święto. Jednak pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły
się w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych ku czci ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Dwa lata później zwyczaj ten dotarł do Austrii i
Danii, stamtąd do Niemiec i Szwajcarii, następnie rozpowszechnił się w
Europie oraz w krajach azjatyckich. 
        Święto to jest celebrowane w kilkudziesięciu krajach świata, między
innymi w Albanii, Białorusi, Brazylii, w Chinach, Chorwacji, na Cyprze, we
Francji, na Kubie, w Portugalii, Indiach, we Włoszech i wielu innych. W
większości krajów dzień ten obchodzony jest 8 marca, choć są wyjątki, np.
Tunezja, gdzie świętuje się 13 sierpnia.Są też kraje, np. Iran, gdzie święto
kobiet jest zabronione. 
         W większości krajów na świecie dzień ten obchodzi się podobnie.
Mężczyźni wręczają paniom bukiety kwiatów, słodkości czy drobne
podarunki. Są jednak miejsca, gdzie świętuje się inaczej. We Włoszech
Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo hucznie. Towarzyszą temu liczne
plakaty rozwieszane w miastach już dużo wcześniej. Ciekawostką jest, że
panie otrzymują prezenty nie tylko od mężczyzn, ale także obdarowują się
nawzajem. W Rosji, na Ukrainie i Białorusi dzień ten jest wolny od pracy. Na
Białorusi dodatkowo panie otrzymują premię. Chinki z okazji swojego święta
pracują tylko pół dnia, a w sklepach mogą skorzystać z wielu specjalnych
zniżek. W Rumunii i Portugalii kobiety świętują we własnym gronie,
organizując babskie wieczory, czyli przyjęcia, obiady, kolacje, na które
wstęp mają tylko panie. Mieszkanki Armenii mają nie tylko jeden dzień, ale
Miesiąc Kobiet. 
          Życzymy wszystkim paniom i dziewczynom wszystkiego
najlepszego, nie tylko z okazji Dnia Kobiet!
                                                                               W.Ł. i A.G.
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LEKCJA OKIEM UCZNIA I NAUCZYCIELA

SZKOLNY PORADNIK PRZETRWANIA (CZĘŚĆ 1)

                                    
      Szkoła to nasz drugi dom. Niejeden uśmiechnie się, czytając to zdanie. I
o to chodzi! Wiemy, że czasem pobyt w tym "domu" to prawdziwa walka o
przetrwanie. Popytaliśmy szkolnych kolegów o to, jak sobie radzą na co
dzień i od święta w szkole. W trudnych, nietypowych sytuacjach, ale też w
tych zwyczajnych. Stworzyliśmy mini poradnik przetrwania. 
1. Kiedy nie masz zadania domowego:
a) odpisujesz na przerwie,
b) mówisz, że pies je zjadł, czym rozbawiasz nauczyciela i nie dostajesz
minusa,
c) wymyślasz łzawą historię, np.: że pomagałaś chorej cioci. Wzruszony
nauczyciel nie wstawia minusa,
d) mówisz: "Proszę Pana nie umiałem zrobić zadania, ale liczę na to, że ktoś
tak mądry jak Pan mi w tym pomoże". Komplementy zawsze działają!
2. Kiedy jesteś nieprzygotowany do odpowiedzi:
a) udajesz, że źle się czujesz,
b) przy tablicy zagadujesz nauczyciela opowiadając zabawne historyjki, albo
mówiąc o tym, co nauczyciela interesuje,
c) dużo mówisz, nawet nie na temat,
d) zgłaszasz przed lekcją nieprzygotowanie.
        Różnie jest w szkole. Każdy wie. Raz lepiej, raz gorzej. Mamy nadzieję,
że nasze porady się przydadzą.  Ciąg dalszy poradnika wkrótce!
                                                                              Redakcja

Uczeń:
         Wchodzimy do klasy. Teraz mamy język francuski (zmieniam
przedmiot).  Mam dobre stopnie, bo bardzo go lubię. Wszyscy usiedliśmy w
ławkach i słuchamy, co mówi pani. Pierwsze zdanie, które usłyszeliśmy to:
,,wyciągamy karteczki!”. Nie byliśmy zadowoleni! Napisaliśmy i oddaliśmy
kartki. Pani sprawdzając pochwaliła nas, bo nikt nie dostał 1. Potem
robiliśmy ćwiczenia, słychać było tylko szepty.  Myślę, że Pani nie chciało
się z nami kontaktować, więc zadała nam zadania do samodzielnego
wykonania.  W tej sali Pani ma lekko odsunięte biurko i widzę co robi.
Właśnie sprawdza Instagrama! No i wreszcie anielski sygnał-dzwonek! 

Nauczyciel:
          Postanowiłam dzisiaj klasie, z którą mam za chwilę lekcję, zrobić
niespodziankę. Kartkówkę! Jestem ciekawa, czy zobaczę choć jedną
uśmiechniętą buzię. Oczywiście nie udało się - wszyscy jęczeli!
Niespodzianką był dla mnie świetny wynik kartkówki - żadnej oceny
niedostatecznej. Klasa dostała sporo pochwał. Ćwiczenia też wykonywali
sprawnie i bezbłędnie. Z takimi uczniami praca jest prawdziwą
przyjemnością! Tylko jedna z uczennic mocno mi się przyglądała...
Dzwonek. który cieszy dzieci, mnie dzisiaj nie uradował, bo mam dyżur w
czasie przerwy. Hałas bywa trudny do zniesienia.                       A.A.
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Gazeta Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 "Zlepek". Numer zredagowali: Mateusz Kłusek,
Oliwia Sypień, Wiktoria Łuczkowiec, Anastazja Gralak, Aleksandra Andreasik

.Autorem książki "Mały Książę" jest Antoine de Saint - Exupery. Ta
powiastka filozoficzna została wydana w 1943 r. w Nowym Jorku.
Ilustratorem książki również jest jej autor. 
Głównym bohaterem przypowieści jest mały chłopiec. Mieszka on na
niewielkiej planecie B-612 wraz z różą. 

Mały Książę od świtu do nocy zajmuje się swoim pięknym kwiatem, aby nic
mu nie zagrażało. Po pewnym czasie jego wybranka staje się coraz bardziej
kapryśna i nieznośna, przez co chłopiec musi opuścić swoją asteroidę.
Udaje on się w podróż po siedmiu planetach, na których spotyka Króla,
Próżnego, Pijaka, Bankiera, Latarnika i Geografa. Po przeprowadzonych
rozmowach z nieznajomymi mu osobami, stwierdza, że dorośli są "bardzo
dziwni i bardzo śmieszni".
Jego kolejną planetą, którą miał odwiedzić, była Ziemia. Na niej spotkał lisa,
który nauczył go wiele o życiu, przywiązaniu i przyjaźni. Po radach, jakie dał
mu lis, Mały Książę doszedł do wniosku, że musi wrócić do swojej jedynej w
swoim rodzaju róży. Zrozumiał, że ona jest dla niego tak naprawdę
wszystkim.  Chłopiec poczuł się za nią odpowiedzialny.
"Mały Książę" to książka, która niesie w sobie ogromny przekaz. 
Dowiadujemy się wiele o przyjaźni, miłości i odpowiedzialności, czyli o
rzeczach, które w życiu towarzyszą każdemu człowiekowi. Między innymi
dlatego ta książka jest godna polecenia każdej grupie wiekowej.
Według mnie, dla dzieci i młodzieży najlepsza będzie ta z Wydawnictwa
Galaktyka z 2015r, gdyż jest to wydanie z rozszerzoną rzeczywistością.
Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację na telefon i zobaczymy świat
Małego Księcia w 3D, pomożemy wyrywać mu baobaby i podlewać różę.
Spotkamy wszystkich mieszkańców planet, oswoimy lisa. Dobrze się
bawiąc, możemy wiele się nauczyć.

Oliwia Sypień, VIII b

                R O Z S Z E R Z O N A  R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć  
                                      
                                    I    M A Ł Y     K S I Ą Ż Ę

C Z Y T A J M Y
Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że: "Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła".

O przyjemności z czytania książek wiedzą wszyscy, którzy to robią. Dzisiaj
w swoim tekście  chciałbym przekonać Was do ich czytania.

Dlaczego warto czytać? Otóż dla tego, że dzięki czytaniu wzbogacamy
swoje słownictwo, poszerzamy wiedzę, rozwijamy wyobraźnię i uczymy się
prawidłowej pisowni. Książka jest jak podróż, a wszyscy wiemy, że podróże
kształcą. Na podstawie lektury szkolnej "Kamienie na szaniec" Aleksandra
Kamińskiego dowiadujemy się, jak wyglądało życie młodych ludzi podczas
wojny. Historia trzech głównych bohaterów: Alka, Rudego i Zośki jest dla nas
lekcją historii. Oczami wyobraźni przeżywamy emocje towarzyszące
bohaterom, które pozwalają nam docenić ich czyny i poświęcenie. Lektura ta
sprawia, że  jesteśmy bardziej wrażliwi na losy innych.

Czytanie ma sprawiać nam przyjemność. Może być formą relaksu, terapii
czy odskoczni od życia codziennego i naszych problemów. Czytajmy więc
teraz książki w wieku szkolnym ,kiedy mamy na to czas, ponieważ będąc
dorosłymi będziemy go mieli znacznie mniej. Osobiście lubię czytać książki
fantasy takie jak "Hobbit" czy "Harry Potter". Czytając je odpoczywam, 
relaksuję się i poprawiam sobie nastrój.

Czytanie to nie tylko zabawa, która sprawia nam przyjemność, a czynność,
która potrafi kształtować naszą osobowość. Na koniec szczerze namawiam
Was do czytania książek, dzięki temu  na pewno nic nie stracicie, a tylko
zyskacie. Każda przeczytana książka to potencjał na przyszłość.

Mateusz Kłusek, VIII b
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