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Hej! Hej!!!
      Wszyscy z utęsknieniem
czekamy na spokojniejsze,
cieplejsze dni, grzejąc się w
promykach własnych
uśmiechów, bo to jedyne, co
pomoże nam przetrwać te trudne
chwile.

      Niespodziewanie mamy dużo
wolnego, powinniśmy ten czas
przeznaczyć nie tylko na naukę
(tego się nie da uniknąć), ale też
na rozwijanie hobby, czytanie
książek czy oglądanie fajnych
filmów.

    Pamiętajcie, dbajcie o siebie,
o swoich bliskich. Głowa do
góry!

„Damy radę, bo jak nie my, to
kto?”

Redakcja

.

Naszą gazetę tworzy redakcja:
1. Zastępca redaktora naczelnego - Artur Krawczyk;
2. Sekretarz redakcji – Izabela Jeleń;

3. REDAKTORZY OD WIELU RÓŻNYCH ZADAŃ:
Weronika Nowakowska, Hanna Łomzik, Kaja Bartosik, Maja
Kulikowska, Natalia Ogrodnik, Karolina Olszak, Maja Turska,
Aleksandra Widyma, Natalia Gnyp, Amadeusz Beleć, Dorota
Sękowska, Aleksandra Biel

Redaktorem naczelnym i opiekunem jest Halina Jaracz
nasz adres:

artur.gazetaszkolna@onet.pl

     W marcu miało być z uśmiechem i na luzie: bo to i
ostatnie bale karnawału, Dzień Kobiet, pierwszy dzień
wiosny...  Niestety, dopadł nas koronawirus; buzie
posmutniały, miny wydłużyły się srodze…
     Pamiętajcie jednak o tym, co wyśpiewały "Małe Górolki",
dziewczynki z Podhala:

„Siedzieć w doma trzeba, kiej tako potrzeba...” 

„Uczymy się przez Librusa, coby nie kusić wirusa..”

„Poradzom se z tom bestyjom  Ci, co cynsto rynce myjom...”
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KALENDARIUM

BYŁO :

- luty
- Karnawał
- Walentynki
- ostatni karnawałowy bal
- Tłusty czwartek i pączkowe obżarstwo
- Dzień Kobiet 

JEST :

- marzec
- nauka
- Wielki Post
- trochę cieplej
- w zasadzie przedwiośnie
- Pierwszy Dzień Wiosny
- nieprzewidziane wolne - kwarantanna

BĘDZIE :

- nieprzewidziane wolne - kwarantanna
- kwiecień - ŚWIĘTA

Koronawirus (COVID-19)
PROFILAKTYKA

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia:

Często myj ręce wodą i mydłem lub środkiem
dezynfekującym na bazie alkoholu.

Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos
chusteczką lub wewnętrzną stroną łokcia.

Unikaj bezpośredniego kontaktu (mniej niż 1 metr)
z osobami mającymi objawy przeziębienia lub
grypy.

ZOSTAŃ W DOMU

Obecnie nie istnieje szczepionka przeciwko chorobie
koronawirusowej (COVID-19).
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DZIEŃ KOBIET
Kiedy obchodzi się Dzień Kobiet i jaka

jest historia tego święta?

     Dzień kobiet jest obchodzony 8 marca.
Jako początek istnienia tego święta można
uznać obchodzone w starożytnym Rzymie
Matronalia. Wtedy mężowie dawali swoim
żonom prezenty i spełniali ich życzenia.
     Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet
wywodzą się z ruchów robotniczych w
Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze
obchody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego
1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Ten dzień
miał upamiętnić odbywający się w 1908r.
nowojorski strajk pracownic fabryki ubrań
przeciwko złym warunkom pracy i śmierć
126 z nich zamkniętych tam przez
właściciela, jednak ta informacja nie była
nigdy potwierdzona. Prawdopodobnie doszło
do pomieszania faktów, bo 8 marca 1908
roku na ulicach Nowego Jorku odbył się
marsz 15 tys. pracownic przemysłu
odzieżowego (upamiętniających z kolei
podobny marsz z 1857 roku), domagających
się praw politycznych i ekonomicznych dla
kobiet. Zainspirowane tym marszem
pracownice zakładów odzieżowych podjęły
strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku
przeciwko wyzywającym je właścicielom
fabryk.
 
W jakich krajach?

     Dzień Kobiet jest obchodzony głównie w
Europie i Azji, lecz obchodzi go się też
czasem w Ameryce Południowej i Afryce. 

 
Jak obchodzi się Dzień Kobiet w
dzisiejszych czasach Polsce?

     W dzisiejszych czasach mężczyźni i
chłopcy dają kobietom kwiaty i upominki.

A jak kiedyś?

     Dzień kobiet zaczął był popularny w
Polsce w okresie PRL-u. Wtedy w zakładach
pracy i szkołach był obchodzony
obowiązkowo. W tamtych czasach kobiety
często dostawały przedmioty codziennego
użytku np. rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło i
kawę.
Jakie prezenty z taj okazji najczęściej
dostają kobiety i dziewczyny?
Kobiety najczęściej dostają kwiaty (tulipany i
goździki) i słodycze (np. czekoladki), lecz
czasem też przytulanki, kubki lub
spersonalizowane prezenty np. poduszki z
zabawnym napisem.

  Truskawka
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 Hity Na Czasie
Muzyka

1.VIZE feat. Laniia - Stars
Piosenka zdecydowanie wpada w ucho i bardzo
znana na całym świecie.

2.Lucky Luke - Cooler Than Me
Jest to piosenka którą z pewnością wszyscy znamy
bo jest bardzo radiowa.
 
3.C-BooL & Skytech - La La Love feat. Giang Pham
Tą piosenkę pokochał cały świat i zdecydowanie na to
zasłużyła.

Książka Miesiąca

"Położna z Auschwitz"
Autorka: Magda Knedler

    Książka opowiada o przejmujących losach
Stanisławy Leszczyńskiej. Do Auschwitz trafia kolejny
transport więźniarek, wśród nich położna z Łodzi,
która na własną rękę rozpoczyna pracę w nieludzkich
warunkach. W piekle obozu koncentracyjnego ocaliła
tysiące dzieci i wielokrotnie ryzykowała własne życie
przeciwstawiając się rozkazom okrutnego i
bezwzględnego Josepha Mengele. 
Chroni dzieci jak tylko może aby obronić je przed
okrutnymi eksperymentami.

Film Miesiąca

"Zenek"
Reżyser: Jan Hryniak

 Zenek to film, który opowiada o losach i życiu
gwiazdy disco polo Zenona Martyniuka. W filmie
możemy zobaczyć głównie jak wyglądały początki
kariery muzycznej gwiazdy i jak dotarł na szczyt
spełniając swoje marzenia.

frangles+komar

COŚ O KOBIETACH ....
Piękna dziewczyna to niebo dla oczu, piekło dla

duszy, czyściec dla kieszeni.
Bernard Fontenelle

O wszystkim decyduje środowisko.
Dlatego anioły fruwające po niebie mają piękne
skrzydła, a anioły chodzące po ziemi mają piękne
nogi.

(zasłyszane)

To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Poul Geraldy

Kobiety to duże dzieci. Zachowały one zmysł
cudowności. A poza tym ramy życia realnego są dla
nich tak wąskie, iż zawsze pragną się z nich wyrwać.

Andre Maurois

Kobieta jest jak tajemniczy obraz – nie można jej
dobrze zobaczyć i poznać ani z bliska, ani z daleka.

Zygmunt Weber

Kobiety były zawsze malowniczym zaprzeczeniem
zdrowego rozsądku.

Oscar Wilde

Siłą kobiet są słabostki mężczyzn.
Wolter

Zebrała i do druku podała – L
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HOROSKOP DLA WSZYSTKICH
BARAN (21.III – 19.IV) 

To, na co liczysz, nie ułoży się tak, jak chciałaś.
Otrzymasz nagrodę w zupełnie innej dziedzinie.

BYK  (20.IV – 21.V) 
Twoja wrodzona ostrożność może wpłynąć hamująco

na bieg spraw. Bądź trochę bardziej elastyczny.

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
Nie uprzedzaj się do nikogo, bo wszyscy są dla ciebie

życzliwi. Zaniedbujesz swe obowiązki – ostrożnie! 

RAK (22.VI – 22.VII) 
Nie unikniesz pewnych napięć w swoim otoczeniu, ale
to dobrze, bo atmosfera się oczyści – wykorzystaj to.

LEW (23.VII – 22.VIII)
Jesteś wspaniały, ale musisz to częściej okazywać.

Działaj z rozmachem, ale nie okazuj innym ignorancji.

PANNA (23.VIII – 22.IX) 
Przeżywasz ostatnio dobrą passę. Jednak nie obiecuj

sobie zbyt wiele po planowanym spotkaniu. 

WAGA (23.IX – 23.X)
Miłe informacje w sprawach sercowych. Ktoś kim

interesujesz się od dawna zbliży się do ciebie.

SKORPION (24.X – 22.XI)
Nie wikłąj się w żadne rozgrywki! Dzięki swej

inteligencji – osiągniesz wszystko!

STRZELEC (23.XI – 21.XII)
Zapowiada się fajnie – nie zniszcz tego swoją

beztroską. Ucz się języków!

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
W szkole spokojnie – możesz teraz odpracować
zaległe obowiązki – listy, wizyty. Może to będzie to?

WODNIK (21.I – 20.II)
Uważaj na wiosenne uczucia. Nie może ci ono

przesłonić tego, co jest obowiązkiem.

RYBY (21.II – 20.III)
Nie przejmuj się cudzymi zmartwieniami! Zacznij w
końcu myśleć o sobie. Planowany wyjazd odłóż do

czerwca.

Czy wiesz, że…

1. Czy wiesz, że kobiece serce serce bije szybciej niż
męskie?

2. Czy wiesz,  że kobieta w swoim życiu ma średnio
19 par butów a nosi tylko 7?

3. Czy wiesz,  że w Rosji żyje 9 mln kobiet więcej niż
mężczyzn?

4. Czy wiesz, że kobieta potrafi utrzymać coś w
sekrecie przez 47 godzin i 37 minut?

5. Czy wiesz,  że kobieta w swoim życiu posiada
ponad 111 torebek?

Wróżbita
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SPRAWDZONY  SPOSÓB
NA

CHANDRĘ
  

Moja ulubiona autorka powieści kryminalnych, Joanna Chmielewska, proponuje taki
oto sposób na chandrę :

  -weź duży kawał kartki w kratkę
  -podziel ją na połowę
  -po jednej stronie wypisz złe rzeczy, które Cię ostatnio spotkały
  -po drugiej stronie wypisz sposób jak złemu zaradzić
  -pod tym wszystkim znajduje się miejsce na to, co w życiu przyjemne

  A oto jak mógłby wyglądać taki rachunek złego i dobrego :

__________________________________

Rzeczy przyjemne :
- mam ładne nogi
- dostanę niedługo wymarzony laptop

Co złego mnie spotkało ?  
____________________________

jutro klasówka  z matmy  

nie mam chłopaka  

mam za długi nos!  

jestem mało inteligentna !  

Jak złemu zaradzić?
____________________________

albo zaspać, albo się nauczyć

znaleźć! Ale jak?

polubić go

???

Co robić, gdy ci się nudzi

1. Wyjdź na spacer i zrób ładne zdjęcia- jak nie
możesz, wyjdź na balkon i dotleń się, jest już wiosna.
2. Poćwicz przez 10 minut, to nie wiele ale możesz się
dotlenić, rozciągnąć i poruszać.
3. Zrób sobie koktajl  - no co jak będzie nie dobry, to
przynajmniej masz fotkę na insta.
4. Poszukaj kilka nowych gier na telefon--nigdy się nie
ma na to czasu, ale gdy ci się nudzi warto poszukać.
5. Znajdź 5 rzeczy w których nie chodzisz i oddaj albo
sprzedaj.- porządek w ciuchach to jest to co
najbardziej lubię robić.

Wróżbita 
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ŚMIECH TO ZDROWIE

Matka z córką u lekarza:
- Panie doktorze! Moja córka ma bardzo

wytrzeszczone oczy! Co robić?
-  Proszę jej poluzować warkoczyki.

*
Na balu:

- Gdy z panem tańczę, to sala wydaje mi
się pustynią ...

- Dlaczego?
- Bo tańczy pan jak wielbłąd.

*
Na stacji kolejowej baba dopytuje się

konduktora:
- Panie, kiedy ten lokomotyw jedzie?

- To nie lokomotyw, tylko lokomotywa.
- Przeciem mu pod kółka nie zaglądała!

*
Krzyś i Henio u babci:

- Babciu, czy ty możesz mieć dzieci?
- Nie złociutki.

- Widzisz, mówiłem ci, że babcia to
samiec!

*
Przychodzi baba do sklepu:

- Czy są karty do gry?
- Są.

- To poproszę ósemkę.

*

Przychodzi Jasiu z poparzoną reką i
nogą...

- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta
siostra 

- Prąd mnie kopnął. 
- A w nogę? 

- Chciałem mu oddać...!!

HUMOR ZESZYTÓW SZKOLNYCH

Poeta pisze wspaniale. Każde jego słowo rymuje się
z sobą.

Ptaki bardzo różnią się od gadów: lataniem i budową
gęby.

Z nauki matematyki wynika wiele korzyści, np. można
zostać nauczycielem matematyki.

Najmniejszą częścią w chemii jest pierwiosnek.

Organy zbudowane są z małych i dużych piszczeli.

Ryby lubią rozwodniony tlen i dlatego pływają
w wodzie.

W tragedii bohaterowie dążą do celu, powodując
śmierć, często zakończoną szczęśliwie.

Jego wyłupiaste oczy ładnie przylegały do twarzy.

Uprawa miecza była równie piękna jak i on.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 6 03/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plOd A do Z

Królowe w historii Polski
1. Urodziła się 6 grudnia 1520r. w Wilnie. Była drugą żoną Zygmunta II Augusta, królową
Polski i wielką księżną litewską. Została koronowana na królową Polski 7 grudnia 1550r.
Zmarła 8 maja 1551r. w Krakowie.

a) Maria Józefa  b) Barbara Radziwiłłówna  c) Bona Sforza

2. Urodziła się 3 października 1373r. w Budzie. Jej ojcem jest Ludwig Węgierski, a matką
Elżbieta Bośniaczka. Jest patronką Polski, Inowrocławia, Nieszczawy, Radomska i Tczewa.
Została koronowana na królową Polski 16 października 1384r. Zmarła 17 lipca 1399r.
Spoczywa w Katedrze na Wawelu.

a) Maria Amalia  b) Maria Anna  c) Jadwiga Andegaweńska

3. Urodziła się 8 grudnia 1699r. w Wiedniu. Była żoną Augusta III Sasa. Miała czternaścioro
potomstwa. Została koronowana na królową Polski 17 stycznia 1734r. Zmarła 17 listopada
1757r. w Dreźnie. Spoczywa w Katedrze Świętej Trójcy w Dreźnie.

a) Maria Małgorzata  b) Maria Anna  c) Maria Józefa

4. Urodziła się 2 lutego 1494r. w Vigevano. Była żoną Zygmunta I Starego, matką Zygmunta
Augusta i Anny Jagiellonki, królową Polski, wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus,
Mazowsza itd. oraz księżną Bari i Rosano. Miała sześcioro dzieci. Została koronowana na
królową Polski 18 kwietnia 1518r. w Krakowie. Zmarła 19 listopada 1557r. w Bari.

a) Bona Sforza  b) Maria Antonina  c) Katarzyna Opalińska

5. Urodziła się 18 października 1523r. w Krakowie. Została koronowana na królową Polski 1
maja 1576r. W tym samym roku poślubiła Stefana Batorego, który został królem Polski.
Doprowadziła do wyboru na króla Polski Zygmnta III Wazy, czyli swojego siotrzeńca. Zmarła
9 września 1596r. Spoczywa w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

a) Anna Jagiellonka  b) Katarzyna Opalińska  c) Małgorzata Andegaweńska

1-b, 2-c, 3-c, 4-a, 5-a
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Walentynki w naszej szkole

     14 lutego w piątek, uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, obchodzili
walentynki. 
     Samorząd uczniowski, jako poczta walentynkowa,
podczas lekcji roznosił uczniom listy walentynkowe,
które każdy mógł wrzucić do skrzynki, która
znajdowała się na przeciwko głównego wejścia
szkoły. 
     Uczniowie musieli zaadresować swoją walentynkę
imieniem, nazwiskiem oraz klasą osoby, do której
miała ona trafić, lecz przy tym każdy mógł podpisać
się lub zostać anonimowym. 
     Niektórzy dostali bardzo dużo listów
waelntynkowych, a nawet drobnych upominków. 
      Wszystkim ten dzień bardzo się spodobał, mimo
że nie każdy dostał swoją walentynkę. 

O+M

Wszystkim kobietom,
dużym i małym

wszystkiego najlepszego

od Redakcji "Od A do Z"

Szukałem Ciebie pośród kobiet roju,
szukałem Ciebie o każdej godzinie
i byłem pełen trwóg i niepokoju,
że zanim przyjdziesz, życie moje minie.
Bo nie wątpiłem, że jesteś, że moje
oczekiwanie nie jest czczym złudzeniem,
że niedaleko gdzieś od Ciebie stoję
z moją tęsknotą, nadzieją, pragnieniem.
Od lat już całych niewidzialnym cieniem
byłem przy Tobie, szukając daremnie
w kobietach Ciebie, coś istniało we mnie -
Ciebie poczułem przed dawnymi laty,
gdy głos w noc cichą zabrzmiał mi nad głową,
a mnie się zdało, że się sypią kwiaty,
że kwiatem na mnie pada każde słowo . . .

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Jeszcze o kobietach

Każda kobieta jest aniołem,
tylko nie każda z tym się zgadza.

Jesteśmy spadkobiercami minionych pokoleń.
Także tych z epoki kamienia łupanego.

Młodzieniec dostosowuje ideał kobiety do dziewczyny,
którą pokochał.

Stary kawaler chce dostosować wszystkie kobiety do
pokochanego ideału.

Każdy chciałby przeżyć miłość
na jaką nie zasługuje.

Niejeden mąż odgaduje życzenia swojej żony i na tym
poprzestaje.

Nie dokuczajmy już więcej kobietom hasłem
równouprawnienie.
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Alicja i  Dzień Kobiet.
     Alicja jadła właśnie śniadanie, patrząc w ekran
swojego smartfona, słuchając cichego mruczenia
zmywarki, gdy do domu wparowała jakaś postać, cała
oblepiona śniegiem, ociekająca wodą i złorzecząca na
pogodę: „No piękną zimę mamy tej wiosny”. Była to
babcia Krysia, mama mamy. Babcia miała na sobie
płaszcz w panterkę.          
     Mama przywitała babcię słowami: „Mamo, przecież
trzeba było zadzwonić, Marek by po Ciebie
podjechał”. Babcia jak zwykle machnęła ręką i
powiedziała, że lekarz zalecił jej jak najwięcej chodzić,
poza tym chciała pochwalić się swoim nowym,
modnym płaszczykiem w panterkę. 
     Alicja pomyślała: „Modnym w panterkę, chyba
wśród lwów”, ale wstała i przywitała się z babcią.
     Mama z babcią zaczęły krzątać się po kuchni,
jedna wyciągnęła cukiernicę, a druga zabrała się za
parzenie kawy. Babcia zagadnęła słowami: „Jasne jak
słońce, że Marek przyniósł Ci jakieś kwiaty”, ale
widząc kwaśną minę mamy, od razu się zawahała:
„No tak, przecież to święto komunistyczne”. 
     Alicja pomyślała „komunistyczne?” cokolwiek to
znaczyło, to chyba miało negatywny wydźwięk,
skrzywiła się i nie zamierzała zabierać głosu w
rozmowie seniorek. Żując kawałek bułki, słyszała jak
rodzicielka z babcią narzekają, że kiedyś to było…
pomyślała, że obydwie nie mogą się zdecydować czy
kiedyś to było, czy ta „komuna” to była dobra czy zła.
     Alicja zerknęła na godzinę w górnej części ekranu
smartfona, przypominając sobie, że jest niedziela, a to
dzień, kiedy miała iść z tatą na basen. Zakradła się do
pokoju taty, by wskoczyć na niego a przy okazji go
obudzić, ale o dziwo taty nie było w łóżku, nie było go
też w łazience, ubikacji, balkonie i pozostałych
pokojach, przez chwilę myślała, czy nie miał czasem
iść do pracy, ale później zganiła się na tę myśl -
przecież by o tym trąbił jaki jest nieszczęśliwy, że nie
zje rosołu w niedzielę.  
     Nie minęło 10 minut, jak do mieszkania wpadł
zadyszany bałwan, dosłownie bałwan. Cały oblepiony
śniegiem, a że to tata, Alicja poznała po rumieńcach
na policzkach. 

      Tata miał w rękach trzy wiązanki kwiatów, jedna
to były czerwone róże, drugi żółte róże, a trzeci żółte
tulipany. Tata zdjął buty i podszedł do mamy z
bukietem róż i z tym swoim czarującym spojrzeniem,
kiedy coś nabroi i powiedział, że to dla tej jedynej z
okazji Dnia Kobiet, później do babci Krysi, która cała
spąsowiała, a na końcu do mnie. 
     Nie wiem, czy to święto komunistyczne. czy nie ale
dawno nie widziałam mamy, a tym bardziej babci tak
zadowolonej. 
     Tata, jak to tata, ubrał kapcie i z miną
zadowolonego kota poszedł leżeć przed telewizorem,
a seniorki nie wracały już do tematu: jak to kiedyś
było.  

frangles
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ŚRODA POPIELCOWA
     Wszyscy znamy święto takie jak Środa Popielcowa
ale czy wiemy w jakich okolicznościach powstało?
Pewnie nie, dlatego wam teraz wszystko opowiem.
   Otóż  począwszy od połowy V wieku, w poniedziałek
następujący po pierwszej niedzieli wielkiego postu
wypełniało się obrzęd wypędzanie publicznych
pokutników, na których ciążyły duże przewinienia.
Pokutnicy  przystępowali do tajnej spowiedzi przed
biskupem (albo wyznaczonym przez niego
delegatem), po czym , o wyznaczonej godzinie stawali
się przed wejściem do kościoła . Byli wprowadzani do
środka, a biskup i prezbiterzy posypywali im głowę
popiołem. Wypowiadano przy tym formułę
pochodzącą z biblijnego wersetu: „Pamiętaj
człowiecze, że jesteś prochem i  w proch się obrócisz;
czyń pokutę, abyś miał życie wieczne”. (Rdz 3,19).
Następnie biskup kropił ich wodą święconą, a
następnie przeznaczone dla nich ubrania pokutne. Od
początku VII wieku to święto odbywało się w środę
przed pierwszą niedzielą wielkiego postu. W wieku X
do obrzędu, obok publicznych pokutników, stawali
również zebrani wyznawcy.  
     Jak widzicie kiedyś tylko grzesznicy z grzechem
ciężkim  mogli obchodzić to święto, a teraz każdy
Chrześcijanin może podczas mszy świętej. Kto by się
tego spodziewał? Tak czy siak teraz wiecie w jakich
okolicznościach te obrzędy stały się świętem. 

  
 Mrs. Pączek

Ostatki i Karnawał

Cześć jak wiecie lub nie, jest coś takiego jak Ostatki i
Karnawał.

     W tym artykule dowiecie się co to są Ostatki.
Ostatki to nic innego, jak ostatnie dni karnawału.
Jemy wtedy faworki. Ostatki rozpoczynają się zawsze
w Tłusty Czwartek, a ich ostatni dzień przypada we
wtorek. Następnego dnia wypada Środa Popielcowa,
która jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, czyli
oczekiwania na Święta Wielkanocne. 
     Karnawał to czas zabaw i tańców, zazwyczaj trwa
około dwa miesiące. Za początek karnawału
przyjmuje się Święto Trzech Króli (6 stycznia). W 2020
roku karnawał trwał 51 dni, a więc mieliśmy aż 7
weekendów, by wyszaleć się na parkiecie. Jest to
może krótki artykuł ale ciekawy.

A.

Cytaty na marzec

1. „Bądź dobrej myśli, bo po co być złej"

2. „Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości"

3. „Dzieci są skrzydłami dla człowieka."

4. „Łatwo zostać ojcem. Trudniej być tatą."

5.„ Mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu."

Wróżbita 
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   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

     Kiedy wypada pierwszy dzień astronomicznej i
kalendarzowej wiosny w 2020 roku? 
     Dla tych, którzy tęsknią już za przesiadywaniem na
boisku szkolnym i przerwach między lekcjami na
murku przed szkołą sprawdzimy datę rozpoczęcia
wiosny.  
     Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej wypada
zawsze w dniu 21 marca, w tym roku dniem tym
będzie sobota natomiast pierwszy dzień wiosny
astronomicznej wypada w dniu 20 marca. 
      Różnice między pierwszym dniem wiosny
kalendarzowej a astronomicznej związane są z
ruchem słońca.  
     Astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w
momencie równonocy wiosennej, inaczej przesilenia
wiosennego i trwa aż do przesilenia letniego. Co
ciekawe, z biegiem lat astronomiczny początek
wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. W 2048 roku
prawdopodobnie termin ten przypadnie już na 18.03.
Z kolei za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku,
pierwszy dzień wiosny może wypaść nawet 13 marca.
     Najpowszechniejszym zwyczajem związanym z
pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny.    
     Kukła, którą robi się ze słony i różnych tkanin na
podobiznę kobiety, a następnie topi, ma symbolizować
odejście zimy i początek wiosny. Obecnie zwyczaj ten
traktowany jest jak forma zabawy, jednak w czasach
słowiańskich rytuał ten traktowano bardzo poważnie.  

NATKA

ŁAWKA ŻYCZEŃ
Chciałabym, aby w ciepłe dni można było

wychodzić na przerwach na plac.

***
Marzę o tym, aby w szkole był McDonald’s.

***
Chcę, aby ławki i krzesła były wymienione na

nowe i takie bez dziur.

*** 
Żądam papieru i mydła w toalecie.

***
Pragnę, aby w sklepiku były kanapki i owoce.

***
Chcę mieć pozwolenie na wychodzenie na

pole tak koło szatni.

  Truskawka + Czytelnicy

 Dyskoteka  Karnawałowa 
W naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa.
Uczniowie przebierali się i zgłaszali się do konkursu
na najlepszy kostium. Był także DJ który puszczał
muzykę, można było podejść do niego i poprosić o
swoją ulubioną muzykę. Sala była udekorowana
balonami i serpentynami.
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CZAPA KUCHARZA
DZISIAJ DANIE JARSKIE

Z  okazji wiosny przygotowałem dla was specjalne
danie wiosenne, które powinniście zrobić sobie w
domu. Zaczynajmy.

Składniki:

Cebula (2 sztuki)
Papryka czerwona (1 sztuka)
Pieczarki (200 g)
Brokuł (1-2 sztuki)
Por (0,5 sztuki)
Marchewka (2 sztuki)
Zioła prowansalskie (do smaku) 
Olej lub Oliwa (do smażenia)
Natka pietruszki (do smaku)
Sól (szczypta do smaku)

Sposób przygotowania :

1. Pieczarki obieramy i kroimy w plasterki. Cebulę
odbieramy i kroimy w pół plasterki.

2. Oliwę lub olej lejemy na patelnię, po 3 minutach
wrzucamy cebulę, pieczarki i podsmażamy

3. Brokuł dzielimy na różyczki. Marchewkę i pora
kroimy na plasterki, paprykę na na paski. Pora
kładziemy na sitku i przelewamy wrzątkiem.

4. Brokuł gotujemy 3 albo 4 minuty we wrzącej
osolonej wodzie, wyciągamy łyżką cedzakową i
wrzucamy do wody, a 3 minuty gotujemy marchewkę.

5. Do podsmażonych pieczarek dodajemy resztę
warzyw, przyprawiamy ziołami i pietruszką, mieszamy
i podsmażamy około 5-10 minut.

6. Na koniec dodajemy wszystkie warzywa na talerz
można też dodać pieprzu.
                                            Smacznego 

                                         Wróżbita. 

O tolerancji słów kilka ...
  Podziwiamy różnorodność w przyrodzie,
sprawiają nam radość różne kształty,
barwy i dźwięki. Cieszy nas to. Dlaczego
więc tak wielu z nas z dużym trudem
znosi odmienny styl życia innych?
Wypływa on przecież właśnie z
różnorodności w przyrodzie - z różnic w
ludzkim losie, z różnego poglądu na
życie, na otaczający nas świat. I ta
"różność" dodaje naszemu światu barw,
ożywia szarą codzienność, ale tylko
wtedy, gdy będziemy umieli zgodzić się z
tym, że to co inne, nie musi być wcale
gorsze, ani lepsze - jest po prostu inne i
być może warte poznania. To tak jak z
modą - im bardziej kolorowo i rozmaicie
ubierają się ludzie, tym jest ciekawiej i
zabawniej.

  L. 
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