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Numer 45 03/19

21 marca - Pierwszy
Dzień Wiosny

Wierszyki
.

Astronomiczna
wiosna zaczyna się
już 20 marca, a
kalendarzowa dzień
później. Zazwyczaj
żegnamy zimę i
witamy wiosnę w
tym drugim
terminie. Trwa ona
93 dni, kończy

się 21 czerwca w
pierwszy dzień lata.
Podczas tej pory
roku do życia budzi
się wiele zwierząt i
roślin. Za oknem
mocniej świeci
słońce, a dni stają
się coraz dłuższe.  

Leci pliszka
spod kamyczka:
- Ja się macie
dzieci!
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko
świeci!
Poszły rzeki w
świat daleki,
płyną het - do
morza;
A ja śpiewam,
a ja lecę,

gdzie ta ranna
zorza!

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.

.
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MATEMATYKA!!!       KONKURS

Jak się okazało,
były to dwa 
równania w
statystyce, 
których nia
można
rozwiązać i nad
którymi
naukowcy
walczyli przez
wiele lat. Ciekawostki

Amerykański
student  spóźnił
się na zajęcia,
przez co uznał,
że równania
napisane na
tablicy są
zadaniem
domowym. Z
trudem, ale on
sobie z nimi
poradził. .

Dnia  21 marca
w naszej szkole
odbył się dzień z
matematyką.
Każda klasa
pisała wtedy
wiosenny
konkurs.
Oprócz tego
każdy musiał
zrobić plakat
związany z
matematyką.
Uczniowie
pokazali, że są
naprawdę
uzdolnieni.

Każda klasa
miała za
zadanie
napisanie testu
na swoim 
poziomie.
Można była
zdobyć 25
punktów.
Najlepsi okazali
sie Roskana i
Michał z klasy
szóstej, którzy
zdobyli po 24
punkty. również

dobrze poradzili
sobie ci którz
zajęli jedno z
miejsc od 1-6.
Byli to  Gabrysia
i Karolina z
klasy 4, Adam z
6, Kasia i
Wiktoria z 7,
Julia z 8 i Basia
z 3
Gimnzazjum.
Gratulujemy i
dziękunemy za
świetną
zabawę!!!

.

 Suma liczb od
1 do 100
wynosi 5050.
Matematyk
Paul Erdos w
wieku 4 lat
potrafił
obliczyć w
myślach,
znając wiek
danej osoby,
ile przeżyła
sekund

              DZIEŃ             
     Z MATEMATYKĄ

.

.
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                    Topienie Marzanny

  Żegnamy zimę Wiosenna
pogoda.

Wiosenne
wierszyki.

Jak się czujesz,
pani Wiosno? 
Czy już nowe
pączki rosną? 
Czy już trawa
rozpędziła się
do słonka? 
Czy z rękawa
wypuściłaś już
skowronka? 

W dniu
21.03.2019
odbył się w
naszej szkole
Pierwszy dzień
Wiosny.Od rana
dążyły
przygotowania
do pożegnania
Zimy. O
godzinie 11:00
cała szkoła
ruszyła w marsz
żegnający
tegoroczną
zimę. Uczniowe

przygotowali
Marzannę, którą
mieli puścić w
rwący nurt
rzeki.Zostały
wykrzyczane
wierszyki,
żegnające
mroźną zimę,
aby przywitać
słoneczną
wiosnę.

.

Wyszedł spod
ziemi krokus 
jak promyk
słońca z
obłoku.Rozejrzał
się wkoło 
I rzekł
wesoło: Jak
tylko trochę
podrosnę, 
zrobię
prawdziwą
wiosnę! 

Na skrzydłach
lekkich 
wiatr nowinę
niesie: pierwsze
przebiśniegi 
rozkwitają w
lesie. Szumi w
lesie brzoza 
szumi buk i
sosna: teraz już
zza morza 
jedzie do nas
wiosna! 

Pewnie z wielu z
Was cieszy się,
że już zza okna
pojawiają się
pierwsze
promyki
słońca.To
spowodowane
jest pierwszymi
oznakami
wiosny.Z tego
powodu, gdy na
dworze robi się
coraz cieplej
można wyjść na
świeże

powietrze, pójść
pojezdzić na
rowerze z
rodziną lub
przyjaciółmi.Postarajmy
się spędzić ten
czas jak
najlepiej, bo w
końcu idzie do
nas słoneczna
wiosna!.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 45 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

      Moda wiosenna
                2019

  MODA MĘSKA   MODA 
DAMSKA

- Ach ta
dzisiejsza
młodzież i ich
moda!
Wystarczy
spojrzeć na to
dziecko! To
chłopiec czy
dziewczyna?
- Dziewczyna.
- Na prawdę?!
Skąd ta
pewność?!

Mąż do żony:
- Wiosna
przyszła, taka
piękna pogoda,
a ty męczysz
się myciem
podłóg.
Wyszłabyś
lepiej na dwór i
umyła
samochód...

.

Zastanawiałem
się, czy w ogóle
dodawać ten
punkt. Przecież
dżins jest
modny przez
cały rok 24/7 i
wie o tym
każdy. Jednak
projektanci
mody na
wszelki
wypadek
postanowili
poinformować
wszystkich,

że wiosną dżins
będzie na topie,
a może będzie
nawet bardziej
niż na
topie. Jeśli więc
posiadasz w
szafie dżinsowe
spodnie, katanę
czy koszulę –
świetnie się
składa.

.

Grochy pojawiły
się już w
trendach na
sezon jesień-
zima 2018/2019,
ale nie zdobyły
większej
popularności.
Może tym
razem będą
miały swoje 5
minut?
Na wybiegach
dominowała
klasyczna
wersja (czarne

grochy na
białym tle i białe
grochy na
czarnym tle)
tego
ponadczasowego
wzoru. Ten
uroczy deseń
przypadnie do
gustu
wszystkim
kobietom, które
lubią styl retro. 

- Bo to moja
córka.
- Och,
najmocniej
przepraszam!
Nie wiedziałam,
że Pani jest jej
matką.
- Bo nie jestem.
Jestem jej
ojcem.

-----wiosna-------

DOWCIPY   
                     
                     
-----moda-----

.

.
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         Przepis na...
        SZARLOTKĘ

      SPOSÓB
  przygotowania

       SPOSÓB
  przygotowania

SKŁADNIKI

.

.

cynamon (do
smaku,
szarlotka będzie
bardziej
aromatyczna),
smażyć jeszcze
chwilę i
następnie
odstawić do
wystygnięcia.
4.Chłodne jabłka
wyłożyć
równomiernie na
blachę z
ciastem, ciasto

z lodówki
delikatnie
zetrzeć na
grubej tartce i
ostrożnie
rozłożyć po
całej
powierzchni
blachy.
5.Nagrzać piekarnik
do temp. 180 st.
i piec szarlotkę
przez około
godzinę.
6.Ostygnięte

ciasto podawać
posypane

1. Z
podanych składników
zagnieść ciasto
na szarlotkę.
Jeśli klei się do
rąk, podsypać
mąką. 
2.Następnie
1/3 ciasta
schować do
lodówki (może
być
zamrażarki).
Blachę na
szarlotkę

wysmarować
margaryną
(masłem
roślinnym) i
wyłożyć
papierem do
pieczenia,
następnie
rozłożyć 2/3
ciasta.
3.Jabłka obrać i
pokroić w
kostkę,
niedużą. Wsypać
na patelkę

i podsmażyć,
pod koniec

CIASTO:
6 żółtek;
3 szklanki mąki;
czubata
łyżeczka
proszku do
pieczenia;
margaryna
(masło roślinne)
opakowanie 
250 g + ok. 3
łyżki zwykłego
masła;

czubata
szklanka cukru;

NADZIENIE: 
1,5 - 2 kg
jabłek (ligole,
szara reneta,
dowolnie);
opakowanie
cukru
waniliowego;
cynamon

WSKAZÓWKI
Tradycyjnie,
najlepsza do
ciasta odmiana
jabłka to szara
reneta -
wspaniale się
rozpada, ma
słodko-winny
smak. Możesz
tez sięgnąć po
wcześniejsze
odmiany, jak
papierówka czy
antonówka

.

.
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