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Julian Tuwim
To było tak

To było tak: w ciemności nocy
Z gałązki wylazł żywy pączek.
Rozklejał się, ptakami kwiląc;
O świcie - westchnął. To był początek.
 
Godzinę blisko się dokwiecał,
Leniwie drzemiąc w ciepłej wiośnie.
Ciągnęły go z lepkiego gniazdka
Kwieciste ptaki coraz głośniej.
Godzinę blisko się upierzał,
Barw upatrując po ogrodzie.
Wyciągał go z zawięzi miękkiej
Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej.
 
O, patrz, jak biją się o ciebie,
Złączone w jeden zgiełk pstrokaty:
Ptaki świergotem coraz tkliwszym,
Coraz żarliwszą wonią kwiaty!
 
Bezimiennego cię rozdwaja
W dwa cudy jedna twórcza siła,
I drży pod tobą niespokojna
Gałązka, która się powiła.
[...]

Wyszukała Oliwia Gabryś

Wszystko kiedyś się kończy, czasami cieszymy się z tego powodu, bo jest to dajmy
na to zadanie domowe, ale czasami jest nam naprawdę bardzo smutno, bo kończą się
nasze urodziny :(. Teraz już nie wiemy, czy się cieszyć, czy może smucić... Bo co z
tego, że już nie będzie za oknem naszego przyjaciela z marchewkowym nosem, skoro
nasze kochane skarpetki będą się mogły suszyć na świeżym powietrzu? Nie
mogliśmy się zdecydować, czy ta gazetka powinna być o zimie, czy o wiośnie,
doszliśmy zatem do wniosku, że napiszemy o obydwu. Możemy powiedzieć, że ta
gazetka jest jak kwiecień, jest w niej trochę zimy, trochę lata (no OK, wiosny). 

Emilia Czauderna i Marcin Wisełka

Justyna Pelar



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 18 03/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkno na Szkołę

Wiosna, ach to ty!
Nie ma chyba bardziej znaczącej i wyraźnej zmiany
pór roku, niż ta pomiędzy zimą i wiosną.
Zamarznięty świat odżywa, to co wydawało się
obumarłe, nabiera życia, czarno-białe widoki za
oknem wzbogacają się o wszystkie kolory tęczy. 
Zima bywa piękna, ale to wiosna kojarzy się z
radością i energią.
Ta niesamowita przemiana całej Ziemi zawsze
fascynowała ludzi - ze starożytności znamy mit o
Demeter i Korze, który próbuje wyjaśnić to
zjawisko. W wielu zakątkach świata do dzisiaj
celebruje się zwyczaje i obrzędy podkreślające
przejście pomiędzy zimą i wiosną. Przyjrzyjmy się
im, niektóre są niezwykle interesujące!

Polska
Najbardziej znany wiosenny zwyczaj w Polsce to
topienie Marzanny. Ta słomiana kukła przybrana w
długą spódnicę, koszulę i chustę symbolizuje
odchodzącą zimę. Kiedyś dzieci odwiedzały z kukłą
wszystkie domostwa, upewniając się, że nigdzie nie
zostanie nawet ślad zimy. Na końcu pochód udawał
się nad rzekę, staw lub jezioro i tam pałeczkę
przejmowała młodzież. Zadaniem starszych dzieci
było podpalenie a następnie utopienie Marzanny. Miał
to być niezawodny sposób na pozbycie się zimy.
Topienie Marzanny praktykowane jest również na
Słowacji.

*

Bułgaria
Bardzo ciekawe tradycje związane z przywitaniem
wiosny panują w Bułgarii. Na 1 marca przypada
zwyczaj zwany Martenica, święto Babci Marzec lub
Baby Marty.Wspomniana baba to zgryźliwa starsza
kobieta, która nie chce dopuścić do tego, by odeszła
zima.Uczestnicy wiosennych obchodów starają się
więc udobruchać Babcię Martę, obdarowując się
nawzajem tzw. martiniczkami, a więc przeróżnymi
ozdobami z czerwonej i białej włóczki. Mogą to być np.
pompony, bransoletki, wisiorki.Otrzymane od bliskiej
osoby martiniczki nosić trzeba aż do chwili, w której
ujrzy się bociana lub jaskółkę. Wtedy martniczkę
należy zostawić pod kamieniem, który leży w jakiejś
wodzie: rzece lub stawie.

Rosja, Białoruś, Ukraina
Na przełomie zimy i wiosny obchodzone jest
tygodniowe święto zwane Maslenica. W czasie tego
radosnego tygodnia odbywają się tańce, zabawy,
korowody i pląsy wokół ognisk. Obowiązkowym
elementem jest jedzenie blin, które maja symbolizować
słońce i wiosnę.

Słowacki znaczek pocztowy

Topienie marzanny

*
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Bośnia
W Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica na
festiwalu jajecznicy. Danie to jest szykowane na
olbrzymich patelniach a potem rozdawane za darmo
ludziom. Jaka stanowią symbol nowego życia, tak
samo jak wiosna, które rozpoczyna nowy sezon.
Tradycja sięga kilkaset lat.

Macedonia
W pierwszym dniu wiosny za złą wróżbę uważa się
usłyszenie śpiewu ptaków powracających z ciepłych
krajów, kiedy jesteśmy głodni, dlatego śniadanie tego
dnia trzeba zjeść jak najwcześniej, leżąc jeszcze w
łóżku.

Hiszpania
W Hiszpanii tradycją wiosenną jest Święto Ognia. Co
roku w Walencji tworzone są rzeźby z kartonu,
plastiku, wosku i drewna. Wykonuje się je według
projektów zawodowych artystów plastyków. Płoną one
na ulicach miasta w ostatnim dniu świąt czyli 19
marca. Początki święta w Walencji sięgają XVI wieku,
kiedy to tutejsi cieśle postanowili uczcić swego patrona
św. Józefa, paląc konstrukcje tworzone z drewnianych
odpadów.

Szwajcaria
W tym kraju w okolicach kwitnienia pierwszych
kwiatów, rozpalane jest ogromne ognisko, w
którym pali się kukłę bałwana zwanego Böögg.W ten
sposób żegna się ze śniegiem i zimnem.

Japonia
Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii
stanowi święto Hanami. Polega ono na podziwianiu
urody kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami
praktykowane jest od kilkuset lat i cieszy się w Japonii
ogromną popularnością. Kwitnienie wiśni trwa od
jednego do dwóch tygodni, zazwyczaj w marcu lub
kwietniu, jest relacjonowane przez media i
wyczekiwane przez większość Japończyków.

 
Tajlandia
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.

Holandia i Australia
W Holandii odbywa się kwiatowa parada. Przez 40 km
suną platformy artystów. Wszytko ozdobione jest m.in.
żonkilami, tulipanami i hiacyntami. Święto odbywa się
w kwietniu.
Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także w
Australii. Nosi on nazwę Floriada i ma miejsce w
stolicy czyli w Canberze. Z uwagi na to, że Australia
znajduje się na południowej półkuli, wiosna rozpoczyna
się tam we wrześniu, wtedy kiedy my witamy jesień.

Indie
Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje
się pod koniec lutego lub na początku marca. Święto
rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się
żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano odbywa
się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg
polegający na wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu
na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak
podczas polskiego śmigusa-dyngusa.
 Festiwal jest uroczystym dniem podczas, którego
ludzie wybaczają sobie błędy z przeszłości i
zapominają innym wyrządzone krzywdy. Holi
symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem i obchodzi się
je w Indiach i Nepalu.

Annapolis niedaleko Waszyngtonu :)
Co roku w marcu mieszkańcy tego miasta zbierają się,
żeby dokonać rytuału palenia skarpetek. Ma to
zwiastować powrót ciepłego sezonu
wypoczynkowego.

Holi w Indiach **
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Zapiski szóstoklasistki

ZAPISKI  SZÓSTOKLASISTKI

Szczerze mówiąc połowa naszego szkolnego życia
rozgrywa się na przerwach, na lekcjach po prostu
patrzymy na tablicę i udajemy, że wszystko
rozumiemy (w każdym razie ja). Na przerwach
każdy ma coś do zrobienia, choćby kupić coś w
sklepiku, nie dać się złapać rozwścieczonej
koleżance albo zrobić na szybko ściągę (o tym
ostatnim miałam chyba nie wspominać, ale raz się
żyje).

Na pewnej przerwie zaczęłyśmy grać w butelkę nie
wiem skąd nam się to wzięło i wiem, że wielu z was
uważa, że to przestarzałe, ale nam się to podobało.
Grała trójka licząc beze mnie (może dlatego że ja w
ogóle nie grałam), ale również ja brałam udział w tej
historii (inaczej byłaby bez sensu - w końcu cóż ma
sens bez tak cudownej osoby jak ja? :)). W każdym
razie ja byłam sędzią i komentatorem. Minęło kilka
rund i już było wiadomo, kto wygra. Naszą
rozgrywkę brutalnie przerwał dzwonek, a ja
uświadomiłam sobie, że muszę lecieć na sam dół
(moje zakwasy po wuefie w szybkim
przemieszczaniu się po szkolnych korytarzach nie
pomagały). Następne 45 minut spędziłam na
gapieniu się w ekran i klikaniu na przyciski, które
nie zawsze umiem nawet nazwać. 

Po lekcji popędziłam na górę - w końcu rozgrywka
bez tak utalentowanej, pięknej i bystrej osoby (a w
dodatku tak skromnej) nie miałaby sensu. Właśnie
miało się rozegrać ostateczne starcie, kiedy jedna z
moich koleżanek rzuciła butelkę tak, że ta zaczęła
pryskać wodą nie wiadomo skąd - po prostu leciały
z niej strużki wody.Koleżanka patrzyła na nas z
zakłopotaniem i właśnie wtedy, w tej tragicznej
sytuacji moje cudowne poczucie humoru
zaskoczyło i powiedziałam: ,,No to umoczyłaś’’ . I
właśnie tak skończyła się ta butelkowa historia,
bo… znowu zadzwonił dzwonek.

Emilia Czauderna

SŁOWNICZEK MITOLOGICZNY

Ależ wieje ostatnio! Wiatr dmie, pędzi, dmucha,
porywa, szaleje. Przegania chmury z jednego zakątka
nieba w drugi. I kto jest temu winien? Starożytni Grecy
uważali, że Boreasz.

Boreasz - w greckiej mitologii bóg północnego wiatru.
Przedstawia się go jako niebezpiecznego i porywczego
boga, który przysyła groźne wiatry z północy (bory).
Jest synem Eos i Astrajosa. Porwał Oretyję i miał z nią
dwóch synów: Zetesa i Kalaisa. Zwykle przedstawiany
jest jako starzec z brodą, czasem z dwoma głowami.
Miał ośmioro rodzeństwa reprezentującego wiatry o
różnym natężeniu i sile.

Kinga Weber

Boreasz

***

Archeos.pl
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Australia-kraj po drugiej stronie globu. Wiele rzeczy jest tam innych, a także zima nie
jest taka sama. Co ma tam wspólnego piasek z lutym? A co powiecie na mięso (nie
rybę) w wigilię?
Jeśli tego nie wiecie, to zaraz się dowiecie.

Żeby potrafić cokolwiek zrozumieć, trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie Australia się znajduje na mapie
świata. Otóż, można ją znaleźć niedaleko na południe od równika, czyli pasu najcieplejszych miejsc na
Ziemi, a więc jest to bardzo gorący kontynent (Australia jest krajem położonym na kontynencie o tej samej
nazwie). Polska znajduje się na północ od równika. Co to ma do rzeczy? To, że u nas w lutym jest zima,
na południe od równika jest dokładnie odwrotnie, czyli gdy tam jest wiosna, u nas jest jesień, a gdy u nas
jest najzimniejszy miesiąc w roku, (luty) to u nich jest najcieplejszy miesiąc w roku (także luty). A więc
mamy odpowiedź na pierwsze pytanie, bo jak lato to wakacje (ale tylko do stycznia). Lato to również
plażowanie, a jak plażowanie to piasek. Wiemy już zatem, że w Australii święta są w wakacje (więc często
widzi się Mikołaja i deskę do surfowania* na jednej reklamie), ale co wspólnego ma tam mięso z Wigilią?
Już tłumaczę. Jak pewnie niektórzy wiedzą, w USA, jak i w Wielkiej Brytanii w Wigilię zamiast karpia, je
się indyka. W porządku, ale jaki związek łączy USA i Wielką Brytanię z Australią? Jak się okazuje, bardzo
dużo, bo USA, jak i Australia były Brytyjskimi koloniami (kolonia Brytyjska to kawałek lądu, na którym
mieszkają ludzie, których obowiązuje prawo Brytyjskie, ale nie jest bezpośrednią częścią Wielkiej Brytanii.
Kolonie miały też takie kraje jak Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy), a
więc USA i Australia odziedziczyły (otrzymały) Angielską kulturę, której częścią jest język i jedzenie
indyka w wigilię. Świetnie, mamy już odpowiedzi, a więc można kończyć już ten artykuł, bo jest już
strasznie długi, ale jeśli was zachęciłem do odwiedzenia Australii w (nasze) zimowe miesiące, muszę was
powiadomić o jednej rzeczy. Otóż nie tylko wy lubicie Australijską zimę, lubią ją także meduzy.
Pamiętajcie, że prawie zawsze, kiedy niechcący natraficie na jedną z nich możecie w tym miejscu poczuć
ból. >:)

Marcin Wisełka

Mikołaj na desce

Australia

blondedownunder

***
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CO CZYTAĆ? CO CZYTAĆ? CO CZYTAĆ?
 Wiadomo że w marcu jak w garncu, a
kwiecień-plecień... Wiosna miewa różne
oblicze - kiedy za oknem słońce, pora na
spacery i zabawę na świeżym powietrzu,
ale co robić, kiedy wieje, leje a
dogorywająca zima jeszcze daje o sobie
znać? Pora sięgnąć po dobrą książkę!

,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów” to książka
napisana na podstawie filmu o tej samej nazwie z
1989 roku. Jest lekturą szkolną.
Gdy rozpoczyna się kolejny rok szkolny w
Akademii Weltona okazuje się, że w szkole będzie
uczył nowy nauczyciel języka angielskiego, pan
Keathing. Jest on zupełnie inny niż reszta
pedagogów w szkole. Uwielbia poezję, pozwala
uczniom pogłębiać swoje zainteresowania. Jego
lekcje są nietypowe i interesujące. Jest członkiem ,,
Stowarzyszenia Umarłych Poetów”. Kiedy zdradza
uczniom tajemnicę stowarzyszenia ci postanawiają
podtrzymać tradycję i zostają jego członkami. Stają
się miłośnikami poezji i można powiedzieć, że
młodymi filozofami.
To książka pełna rozterek, problemów i trudnych
decyzji. Pokazuje jak ludzie się zmieniają i, że
czasem warto marzyć i walczyć o marzenia.

Kinga Weber

Okładka książi

CZEGO SŁUCHAĆ?  CZEGO SŁUCHAĆ?

TOP 10 PIOSENEK według Bartka i Dominiki

1. Marshmello  ft. Bastille – Happier- na wesołe
rozpoczęcie wiosny

2. Panic! At The Disco – High Hopes –żeby nie
tracić nadziei nawet przy brzydkiej pogodzie

3. The Chainsmokers & Coldplay – Something
Just Like This -   na  luźne  dni

4. TheOdd1sOut ft.Boyinaband – Life is fun –
kiedy potrzebujesz odrobiny optymizmu

5. Selena Gomez -   Back To  You  - długi wstęp,
ale spoko

6. LP- Girls Go Wild - kiedy szalejemy przed
wiosną

7. Czadoman – Ruda tańczy jak szalona - na
rozkręcenie wieczoru (według Bartka)

8. Gromee-Light Me Up - do ciepłego słońca
9. THE MUFFIN SONG - do dobrego pieczenia  

10. Ed Sheeran – I SeeFire- do przyjemnego
czytania lektury

Wyboru dokonali Dominika Frolik i Bartek Cholewa

Muffin song

***

***
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WYWIAD  WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD 
 
Kiedy włoży narty, szusuje po stoku w zawrotnym
tempie, nie sposób jej dogonić, ale nam udało się ją
złapać i z nią porozmawiać. Polę Gibiec o jej
zimową pasję zapytały Oliwia Gabryś, Justyna
Pelar i Kinga Weber.

Redakcja: Jak zaczęła się twoja przygoda z
narciarstwem?

Pola Gibiec: Właściwie chyba odkąd się urodziłam
moi rodzice chcieli, żebym umiała jeździć na nartach,
ja sama od małego dziecka, kiedy tylko zobaczyłam
śnieg, biegłam, żeby się pobawić. Moje starsze siostry
też trenują narciarstwo, to zapewne także miało wpływ
na wybór sportu dla mnie. Od małego tak miałam, że
lubiłam to i sprawiało mi to przyjemność.

R.: Ile lat miałaś, kiedy zaczęłaś trenować?

P.G.: Jeździć zaczęłam, kiedy miałam trzy latka, a
regularne treningi w klubie narciarskim rozpoczęłam w
wieku ośmiu lat.

R.: Startujesz również w zawodach narciarskich, jak
się do nich przygotowujesz?

P.G.: Pod względem fizycznym ma treningi w każdy
weekend: w sobotę i niedzielę na polskich stokach, raz
w miesiącu mam wyjazdy pięciodniowe, trzydniowe lub
tygodniowe, które przygotowują mnie do sezonu i
startów w różnych zawodach. Mam również treningi
siłowe, jak każdy sportowiec muszę się rozciągać
codziennie wieczorem. To nie jest tak, że przygotowuję
się tylko pod kątem narciarskim, ale rozgrzewam całe
ciało. Oczywiście równie ważne jest przygotowanie
mentalne, psychiczne, co jest trudne, ponieważ na
mnie dosyć mocno wpływa stres i presja dobrego
wyniku. W tej  kwestii pomagają mi moi rodzice, ale ja
sama też muszę się dobrze nastawić.

R.: Z kim najczęściej jeździsz?

P.G.: Podczas wyjazdów rodzinnych z całą rodziną,
bo wszyscy dosyć aktywnie uprawiamy ten sport, a w
klubie z moimi przyjaciółkami.

R.: Czy wiążesz swoją przyszłość z narciarstwem?
P.G.:Jest to trudny temat, ponieważ bycie Polką i
bycie narciarzem jest trudne, inni mają dużo lepsze
warunki do trenowanie – na przykład we Włoszech czy
w Austrii. Chciałabym to robić jak najdłużej i jak
najlepiej, ale nie wiążę z tym sportem swojej
przyszłości zawodowej.

R.: Jak wspominasz swoje pierwsze zawody?
P.G.:Pamiętam, że byłam wtedy małym dzieckiem i
nie było mowy o stresie, to była dla mnie po prostu
dosyć przyjemna zabawa. Nawet zostałam wtedy
zdyskwalifikowana, ponieważ nie wiedziałam za
bardzo jak się jedzie na tyczkach. A pierwsze
poważne zawody, w których brałam udział świadomie
też wspominam dobrze. W mojej rodzinie jesteśmy
nastawieni na rywalizację.

R.: Jaki jest twój ulubiony styl jazdy?
P.G.: W klubie trenujemy slalom i slalom gigant. Do tej
pory moim ulubionym był slalom gigant, ponieważ ten
styl trenuje się już od najmłodszych lat i chyba jest on
łatwiejszy, jest w nim mniej techniki. Teraz nauczyłam
się już jeździć slalomem - jest to jazda mniej
szybkościowa, bardziej techniczna i w tej chwili
bardziej mi odpowiada.

R.: W jakim kraju stoki są Twoim zdaniem najlepiej
przygotowane?
P.G.:  Tutaj bez wahania odpowiem: Włochy. Byłam
tam trzykrotnie podczas ferii, poza tym zdarzały się
pojedyncze wyjazdy zimą i niezależnie od pogody
warunki do jazdy są zawsze bardzo dobre.

R.: Jakie jest Twoje największe osiągnięcie?
P.G.:  Trzecie miejsce podczas Pucharu Polski - to
zawody, na które przyjeżdża około sześćdziesięciu
dziewcząt z mojej kategorii. Większość z nich trenuje o
wiele więcej ode mnie, ponieważ chodzą do Szkół
Mistrzostwa Sportowego - tam mają codziennie
treningi, zatem trudniej się z nimi ścigać, ale udało mi
się stanąć na podium obok tych dziewczyn. To było dla
mnie ważne wydarzenie i duże przeżycie. Zajęłam też
pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji Ligii Śląskiej
- co też było bardzo miłym uczuciem.

R.: Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych
sukcesów. Dziękujemy za rozmowę.
P.G.: Ja również bardzo dziękuję.
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Nasza gazetka na pewno was rozgrzała, zatem aby nieco ostudzić atmosferę garść zimowych żartów
zaserwuje nam Adrian Łyżbcki

- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu:)
***

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta się:
- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 stopni?
- By się dzieci mogły trochę ogrzać.
***

Indianie pytają nowego wodza, czy nadchodząca zima będzie mroźna czy łagodna. Młody wódz nie miał
okazji poznać sekretów swoich przodków, radzi więc gromadzić drewno na opał, po czym w sekrecie
dzwoni do instytutu meteorologii.
- Halo! Czy tegoroczna zima będzie mroźna? - pyta.
- Na to wygląda - słyszy w odpowiedzi, zatem każe członkom swego plemienia zebrać jeszcze więcej
opału. Po tygodniu znów sytuacja się powtarza zatem znowu dzwoni:
- Czy faktycznie zanosi się na mroźną zimę? - pyta.
- Oh, bez wątpienia!Wódz każe członkom plemienia zebrać tyle drewna, ile tylko się da. Później jeszcze
raz dzwoni do instytutu meteorologii.
- Ale jesteście pewni z ta zimą? - pyta.
- To będzie zima stulecia - pada odpowiedź.
- A skąd ta pewność?
- No, bo Indianie zbierają drewno jak szaleni!
***
Dlaczego w Polsce ostatnio rodzi się mniej dzieci?
Bo wiosną przylatuje coraz mniej bocianów.

Tę niezdecydowaną zimowo-wiosenną gazetkę
przyrządzili:

Bartosz Cholewa
Emilia Czauderna
Dominika Frolik
Oliwia Gabryś 
Adrian Łyżbicki
Justyna Pelar
Kinga Weber
Marcin Wisełka

Całość doprawiła swoimi uwagami pani Alicja
Czauderna

*** ***


	Wszystko kiedyś się kończy, czasami cieszymy się z tego powodu, bo jest to dajmy na to zadanie domowe, ale czasami jest nam naprawdę bardzo smutno, bo kończą się nasze urodziny :(. Teraz już nie wiemy, czy się cieszyć, czy może smucić... Bo co z tego, że już nie będzie za oknem naszego przyjaciela z marchewkowym nosem, skoro nasze kochane skarpetki będą się mogły suszyć na świeżym powietrzu? Nie mogliśmy się zdecydować, czy ta gazetka powinna być o zimie, czy o wiośnie, doszliśmy zatem do wniosku, że napiszemy o obydwu. Możemy powiedzieć, że ta gazetka jest jak kwiecień, jest w niej trochę zimy, trochę lata (no OK, wiosny).
	To było tak
	Wiosna, ach to ty!
	Nie ma chyba bardziej znaczącej i wyraźnej zmiany pór roku, niż ta pomiędzy zimą i wiosną. Zamarznięty świat odżywa, to co wydawało się obumarłe, nabiera życia, czarno-białe widoki za oknem wzbogacają się o wszystkie kolory tęczy.  Zima bywa piękna, ale to wiosna kojarzy się z radością i energią. Ta niesamowita przemiana całej Ziemi zawsze fascynowała ludzi - ze starożytności znamy mit o Demeter i Korze, który próbuje wyjaśnić to zjawisko. W wielu zakątkach świata do dzisiaj celebruje się zwyczaje i obrzędy podkreślające przejście pomiędzy zimą i wiosną. Przyjrzyjmy się im, niektóre są niezwykle interesujące!
	Polska
	Bułgaria
	Rosja, Białoruś, Ukraina
	Bośnia
	Holandia i Australia
	Macedonia
	Indie
	Hiszpania
	Annapolis niedaleko Waszyngtonu :)
	Szwajcaria
	Japonia
	Tajlandia
	ZAPISKI  SZÓSTOKLASISTKI
	Szczerze mówiąc połowa naszego szkolnego życia rozgrywa się na przerwach, na lekcjach po prostu patrzymy na tablicę i udajemy, że wszystko rozumiemy (w każdym razie ja). Na przerwach każdy ma coś do zrobienia, choćby kupić coś w sklepiku, nie dać się złapać rozwścieczonej koleżance albo zrobić na szybko ściągę (o tym ostatnim miałam chyba nie wspominać, ale raz się żyje).
	Na pewnej przerwie zaczęłyśmy grać w butelkę nie wiem skąd nam się to wzięło i wiem, że wielu z was uważa, że to przestarzałe, ale nam się to podobało. Grała trójka licząc beze mnie (może dlatego że ja w ogóle nie grałam), ale również ja brałam udział w tej historii (inaczej byłaby bez sensu - w końcu cóż ma sens bez tak cudownej osoby jak ja? :)). W każdym razie ja byłam sędzią i komentatorem. Minęło kilka rund i już było wiadomo, kto wygra. Naszą rozgrywkę brutalnie przerwał dzwonek, a ja uświadomiłam sobie, że muszę lecieć na sam dół (moje zakwasy po wuefie w szybkim przemieszczaniu się po szkolnych korytarzach nie pomagały). Następne 45 minut spędziłam na gapieniu się w ekran i klikaniu na przyciski, które nie zawsze umiem nawet nazwać.

	SŁOWNICZEK MITOLOGICZNY
	Po lekcji popędziłam na górę - w końcu rozgrywka bez tak utalentowanej, pięknej i bystrej osoby (a w dodatku tak skromnej) nie miałaby sensu. Właśnie miało się rozegrać ostateczne starcie, kiedy jedna z moich koleżanek rzuciła butelkę tak, że ta zaczęła pryskać wodą nie wiadomo skąd - po prostu leciały z niej strużki wody.Koleżanka patrzyła na nas z zakłopotaniem i właśnie wtedy, w tej tragicznej sytuacji moje cudowne poczucie humoru zaskoczyło i powiedziałam: ,,No to umoczyłaś’’ . I właśnie tak skończyła się ta butelkowa historia, bo… znowu zadzwonił dzwonek.

	Australia-kraj po drugiej stronie globu. Wiele rzeczy jest tam innych, a także zima nie jest taka sama. Co ma tam wspólnego piasek z lutym? A co powiecie na mięso (nie rybę) w wigilię? Jeśli tego nie wiecie, to zaraz się dowiecie.
	Żeby potrafić cokolwiek zrozumieć, trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie Australia się znajduje na mapie świata. Otóż, można ją znaleźć niedaleko na południe od równika, czyli pasu najcieplejszych miejsc na Ziemi, a więc jest to bardzo gorący kontynent (Australia jest krajem położonym na kontynencie o tej samej nazwie). Polska znajduje się na północ od równika. Co to ma do rzeczy? To, że u nas w lutym jest zima, na południe od równika jest dokładnie odwrotnie, czyli gdy tam jest wiosna, u nas jest jesień, a gdy u nas jest najzimniejszy miesiąc w roku, (luty) to u nich jest najcieplejszy miesiąc w roku (także luty). A więc mamy odpowiedź na pierwsze pytanie, bo jak lato to wakacje (ale tylko do stycznia). Lato to również plażowanie, a jak plażowanie to piasek. Wiemy już zatem, że w Australii święta są w wakacje (więc często widzi się Mikołaja i deskę do surfowania* na jednej reklamie), ale co wspólnego ma tam mięso z Wigilią? Już tłumaczę. Jak pewnie niektórzy wiedzą, w USA, jak i w Wielkiej Brytanii w Wigilię zamiast karpia, je się indyka. W porządku, ale jaki związek łączy USA i Wielką Brytanię z Australią? Jak się okazuje, bardzo dużo, bo USA, jak i Australia były Brytyjskimi koloniami (kolonia Brytyjska to kawałek lądu, na którym mieszkają ludzie, których obowiązuje prawo Brytyjskie, ale nie jest bezpośrednią częścią Wielkiej Brytanii. Kolonie miały też takie kraje jak Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy), a więc USA i Australia odziedziczyły (otrzymały) Angielską kulturę, której częścią jest język i jedzenie indyka w wigilię. Świetnie, mamy już odpowiedzi, a więc można kończyć już ten artykuł, bo jest już strasznie długi, ale jeśli was zachęciłem do odwiedzenia Australii w (nasze) zimowe miesiące, muszę was powiadomić o jednej rzeczy. Otóż nie tylko wy lubicie Australijską zimę, lubią ją także meduzy. Pamiętajcie, że prawie zawsze, kiedy niechcący natraficie na jedną z nich możecie w tym miejscu poczuć ból. >:)

	CO CZYTAĆ? CO CZYTAĆ? CO CZYTAĆ?
	Wiadomo że w marcu jak w garncu, a kwiecień-plecień... Wiosna miewa różne oblicze - kiedy za oknem słońce, pora na spacery i zabawę na świeżym powietrzu, ale co robić, kiedy wieje, leje a dogorywająca zima jeszcze daje o sobie znać? Pora sięgnąć po dobrą książkę!
	,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów” to książka napisana na podstawie filmu o tej samej nazwie z 1989 roku. Jest lekturą szkolną. Gdy rozpoczyna się kolejny rok szkolny w Akademii Weltona okazuje się, że w szkole będzie uczył nowy nauczyciel języka angielskiego, pan Keathing. Jest on zupełnie inny niż reszta pedagogów w szkole. Uwielbia poezję, pozwala uczniom pogłębiać swoje zainteresowania. Jego lekcje są nietypowe i interesujące. Jest członkiem ,, Stowarzyszenia Umarłych Poetów”. Kiedy zdradza uczniom tajemnicę stowarzyszenia ci postanawiają podtrzymać tradycję i zostają jego członkami. Stają się miłośnikami poezji i można powiedzieć, że młodymi filozofami. To książka pełna rozterek, problemów i trudnych decyzji. Pokazuje jak ludzie się zmieniają i, że czasem warto marzyć i walczyć o marzenia.



