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Wiosna - to jedna z
czterech podstawowych
pór roku w przyrodzie, w
strefie klimatu
umiarkowanego. Oznacza
na półkuli północnej okres
pomiędzy 21 marca a 22
czerwca. Podczas wiosny
astronomicznej dzienna
pora dnia jest dłuższa od
pory nocnej, a ponadto

z każdą kolejną dobą
dzień jest dłuższy, noc
krótsza, aż do przesilenia
letniego, od tego dnia dni
stają się krótsze, a noce
dłuższe. Temperatura
powietrza wiosną rzadko
spada poniżej 0 °C.
Zwierzęta rozpoczynają
rozmnażanie. 

Niektóre ptaki powracają z
cieplejszych stref
klimatycznych.
Rośliny wypuszczają
liście. Kwitną pierwsze
kwiaty, np. przebiśniegi i
krokusy.

https://uwalls.pl
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Kartka z kalendarza

 Dzień Babci i Dziadka

-

-

Marzec to trzeci miesiąc w roku, według
kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa
miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Martius
(‘miesiąc Marsa’; zobacz: kalendarz rzymski).

Od niej wywodzi się większość nazw tego
miesiąca w językach europejskich. Staropolska
nazwa marca to brzezień. Inna nazwa, obecnie

niespotykana, to kazidroga. W marcu
następuje na półkuli północnej równonoc

wiosenna, a na południowej równonoc
jesienna. Meteorologicznie jest to w Polsce

miesiąc wiosenny.

Tej daty nie można
przegapić! 21
stycznia obchodzimy
Dzień Babci, a dzień
później, 22 stycznia
świętujemy Dzień
Dziadka.
Organizatorem
uroczystości z tej
okazji byli w naszej
szkole uczniowie
klasy czwartej
z wychowawczynią
p. Małgorzatą
Warszawską.
Zaprezentowali oni
dla przybyłych gości,
ale przede wszystkim
dla swoich dziadków
przedstawienie
nawiązujące do lat

młodości babć
i dziadków. Chociaż
klasa jest mało liczna
uczniowie stanęli na
wysokości zadania
i pokazali bardzo
udaną uroczystość.

Faustyna Dudkiewicz

-

allegro.pl
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28 lutego odbył się w
naszej szkole wieczór
poetycko muzyczny
„O kobietach  z
przymrużeniem oka”.
Pani Maria Ciołek -
główny organizator,
po raz kolejny
zaprosiła
mieszkańców gminy
na wspaniały
spektakl. W tym roku
tematem wieczoru
były kobiety - ich
wyjątkowy charakter ,
zdolności i
różnorodność.
Wszystkie klasy
zaangażowały się w
przygotowanie tego
przedstawienia. W
nastrój wieczoru
wprowadzili nas  nasi
nauczyciele Anna
Gatkowska i Maciej
Zadka wykonaniem
piosenki pt .
,,Naprawdę jaka
jesteś'' . Młode
kobiety z klas VII-VIII
recytowały teksty
literackie poświęcone
kobietom. 

Klasy szóste
zatańczyły dwa
tańce: tradycyjną
„Maryneczkę” i
nowoczesny układ
choreograficzny.
Klasa trzecia oraz
gościnnie zaproszeni
przedszkolacy
również wykazali się
zdolnościami
tanecznymi. Męskie
spojrzenie na kobiety
z przymrużeniem
oka, przedstawili
chłopcy ze starszych
klas, w krótkich
scenkach
kabaretowych.  Jan
Pacyna zagrał na
perkusji w
towarzystwie
chłopców z gitarami,
a uczniowie grający w
orkiestrze dętej dali
krótki koncert.
Dziewczęta z  klasy
szóstej
zaprezentowały
modę z różnych stron
świata w  rytm
piosenki „Być
kobietą” wykonanej

przez Oliwię Tomalę.
Swoje zdolności
wokalne
zaprezentowali także:
Anna Kleśta,
Katarzyna  Baś,
Hubert  Garncarek i
Jan Stempiń.  O
relacjach damsko-
męskich opowiedzieli
uczniowie klasy IV
inscenizując piosenki:
,,Mama ostrzegała”,
,,Umówiłem się z nią
na dziewiątą”,
,,Orkiestry dęte”.
Gościnnie zaśpiewali
również  pani Elżbieta
Szeląg i pan
Radosław Gatkowski
. Na zakończenie pan
dyrektor Robert
Dziwiński
podziękował
wszystkim za piękny
wieczór i złożył
życzenia z okazji
zbliżającego się Dnia
Kobiet, a publiczność
nagrodziła wszystkich
gromkimi brawami.

Eliza Podgórska

-

- -

„O kobietach  z przymrużeniem oka”

Być kobietą, być kobietą...

Milenka i Kuba zespół taneczny

-

- -
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Dzień Nauki Polskiej

W 2020 roku po raz
pierwszy obchodzimy
Dzień Nauki
Polskiej. 19 lutego
to data
nieprzypadkowa -
tego dnia w 1473
roku urodził się
Mikołaj Kopernik.
Jako datę corocznych
obchodów
wyznaczono dzień
urodzin Mikołaja
Kopernika w uznaniu
jego wybitnych zasług
na polu astronomii.
Zgodnie z nową
ustawą „Dzień Nauki
Polskiej „ma
podkreślić dokonania
polskich naukowców i
być wyrazem uznania
dla nich, inspiracją do
pójścia w ich ślady”.
Jak podano w
uzasadnieniu ustawy
z dnia 9 stycznia

2020 r. ustanowienie
nowego święta
państwowego „stanie
się wyrazem
najwyższego uznania
dla dokonań
rodzimych
naukowców w ponad
1000-letniej historii
naszego narodu i
państwa”.
Projektodawcy
zaznaczyli, że przez
stulecia nauka
stanowiła kluczowy
impuls do rozwoju
intelektualnego,
społecznego i
gospodarczego.
Wśród
najwybitniejszych
rodzimych
naukowców, oprócz
Mikołaja Kopernika,
wskazano również
Jana Heweliusza,

Ignacego
Łukasiewicza, Karola
Olszewskiego,
Zygmunta
Wróblewskiego,
Marię Skłodowską-
Curie, Henryka
Arctowskiego,
Ludwika Hirszfelda,
Jana Czochralskiego
i Stefana Banacha.

Sylwia Golanowska

Źródło:
orka.sejm.gov.pl

Mikołaj Kopernik

Ignacy Łukasiewicz
Maria Skłodowska-Curie

https://pl.wikipedia.org

https://pl.wikipedia.org
https://pl.wikipedia.org
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Dzień Kobiet

- -

Początki
Międzynarodowego
Dnia Kobiet wywodzą
się z ruchów
robotniczych w
Ameryce Północnej i
Europie. Pierwsze
obchody odbyły się
28 lutego 1909 roku
w Stanach
Zjednoczonych.
Dzień ten miał służyć
krzewieniu idei praw
kobiet
oraz powszechnego
prawa wyborczego
dla kobiet. Rok
później Dzień Kobiet
obchodzony był
w Austrii, Danii,
Niemczech
i Szwajcarii. W
Polsce święto było
popularne w okresie
PRL. Była to okazja
do uzupełniania
braków w
zaopatrzeniu, dlatego
wręczano paniom
takie dobra
materialne jak
rajstopy, ręczniki,
ścierki, mydło, kawę.
W latach 70. do
podarunków
dołączyły

kwiaty. Początkowo
ofiarowywano
goździki, a później
tulipany. Z okazji tego
dnia publikowano
portrety kobiet
różnych sektorów
życia gospodarczego
zgodnie z opinią
Władysława Gomułki,
że „nie ma dziś w
Polsce dziedziny, w
której kobiety nie
odgrywałyby ważnej
roli”. W zakładach
pracy czy szkołach
był obchodzony
obowiązkowo. Dziś
jest oficjalnym
świętem
obchodzonym w 29
krajach. W innych
krajach podobnie jak
Polsce mężczyźni
obdarowują bliskie
panie upominkami,
wręczają kwiaty lub
składają życzenia.
We Włoszech
przykładowo kobiety
obdarowywane są
gałązkami akacji
srebrzystej. Akacje
srebrzyste i
czekolada są także
najczęstszym

prezentem w Rosji.
W Portugalii i
Rumunii zazwyczaj
noc 8 marca grupy
kobiet świętują na
specjalnych obiadach
i przyjęciach
dedykowanych tylko
paniom. Od
kilkunastu lat, w
okolicach 8 marca, w
Warszawie odbywa
się wielka Manifa, a
mniejsze w innych
miastach Polski.
Corocznie 8 marca
panie otrzymują
kwiaty, prezenty oraz
życzenia od
mężczyzn.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org

-

NIECH ŻYJĄ NAM ZDROWE!

oklejaj.pl expressilustrowany.pl

www.pocztakwiatowa.pl
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Koronawirus zamyka szkoły

Od czwartku 12 marca odwołane zostały lekcje
w szkołach z powodu choroby zwanej

koronawirusem. Nauczyciele prowadzą zajęcia
zdalnie. Z początku cieszyliśmy się tym, że
będziemy mieli przerwę od nauki, lecz teraz

większość tęskni za szkołą. Unikanie
wychodzenia z domu i spotkań towarzyskich
jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem.
Szczęśliwie i tu z pomocą przychodzi nam

internet i komunikatory z funkcją
wideokonferencji. Są już nawet dostępne

platformy umożliwiające wspólne oglądanie
filmów na odległość.

Sylwia Golanowska

-

- -

Radio ESKA

naTemat TVS
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Frazeologizmy są bogatą częścią języka, w poniższym tekście zostały
omówione wybrane związki wyrazowe i przykładowe zastosowanie  ich
w zdaniu wokół hasła „diabeł”.
Bać się jak diabeł święconej wody - bardzo się kogoś, czegoś bać:
Chyba już najwyższy czas, żebyś poszła do spowiedzi, boisz się
konfesjonału jak diabeł święconej wody.
Diabła wart - nic nie wart: Diabła wart ten ich syn. Matka od miesiąca
w szpitalu, a on jej nawet nie odwiedził.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują - gorzej przedstawia się
sprawę, niż jest w istocie
Diabli nadali - o kimś lub o czymś niepotrzebnym i niepożądanym:
Słyszałem pukanie, kogo diabli nadali o tej porze.
Diabeł wcielony - o kimś złym, przewrotnym, podstępnym: Wystrzegaj
się go, bo to diabeł wcielony.
Diabeł ogonem nakrył - czegoś nie można znaleźć: Chyba diabeł
ogonem nakrył tę biżuterię. Szukam jej cały dzień, a nigdzie jej nie ma.

-

Diabelskie związki

Z FRAZEOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Diabeł tkwi w szczegółach - należy zwracać uwagę na
drobiazgi, szczegóły, ponieważ to one mogą o czymś
zadecydować.
Diabeł opętał - ktoś nagle zachowuje się dziwnie: „Co się
stało, zachowujesz się tak, jakby cię diabeł opętał.”
Zaprzedać duszę diabłu - podporządkować się komuś
całkowicie, np. „Za cenę takiego munduru, gotów był
sprzedać duszę diabłu.”
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle - kobiety są tak
mądre i sprytne, że poradzą sobie z każdą trudnością.
Diabli wiedzą - nie wiadomo; „A dokąd poszli? - A diabli ich
wiedzą.” 
Diabli biorą - ktoś zaczyna się irytować, bardzo złościć:
„Diabli mnie biorą, gdy widzę jak jeździ  młodzi kierowcy.”

Agnieszka Białas
Źródło: 

Słownik  frazeologiczny

https://deon.pl

www.geocaching.com



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 7 03/2020 | Strona 9 

www.juniormedia.pl Magazyn 7+

-

Godzina dla Ziemi

Prima aprilis

Coroczne wydarzenie, organizowane w ostatnią sobotę marca.
Godzinę dla Ziemi zapoczątkował WWF (Światowy Fundusz na rzecz
Przyrody), który w 2007 roku zachęcił aż 2 miliony mieszkańców Sydney
do wyłączenia niepotrzebnych świateł i urządzeń elektrycznych na 60
minut. Godzina to oczywiście zbyt krótki czas, by osiągnąć odczuwalne
rezultaty. Inicjatywa ta jednak na ma charakter symboliczny - promuje
postawy proekologiczne i ma na celu wykształcenie trwałych nawyków -
z korzyścią zarówno dla Ziemi, jak i jej mieszkańców. Oszczędność
energii to przecież nie tylko ulga dla domowego budżetu, ale również
„cegiełka” przekazana na rzecz ochrony planety, która pilnie potrzebuje
„odetchnąć” od natłoku gazów cieplarnianych. Do akcji włączyło się
ponad 100 państw, a w ciągu ostatnich lat na symboliczną godzinę
światło zgasło w wielu znanych miejscach, takich jak Koloseum, Opera
w Sydney czy Piramidy w Gizie. Niektóre stacje telewizyjne wstrzymały
nawet transmisje lub używały wyłącznie świateł LED-owych. Szacuje
się, że w 2011 roku w obchodach Godziny dla Ziemi w mniejszym lub
większym stopniu uczestniczyły blisko 2 miliardy ludzi. Wtedy też
ciemności zapadły w Pałacu Kultury i Nauki, czy w krakowskich
Sukiennicach. Promowanie tej ekologicznej inicjatywy ułatwia Internet i
wirtualne media - można więc mieć nadzieję, że „zielony” trend przyjmie
się powszechnie na całym globie, na którym przecież wszyscy chcą
gościć jak najdłużej.

Źródło:
https://www.kalbi.plZGAŚ ŚWIATŁO!

Prima Aprilis to jedno z bardziej lubianych świąt przez Polaków.
Zwyczajem w ten dzień jest robienie żartów ze znajomych, celowe
wprowadzanie w błąd i nabieranie rodziny i przyjaciół. Żarty często
można także spotkać w mediach, które tego dnia podają zabawne
informacje.
Tradycją w Prima Aprilis jest robienie żartów i kawałów bliskim osobom
oraz celowe wprowadzanie ich w błąd. Tego dnia w wielu mediach
pojawiają się także różne żartobliwe informacje. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że Prima Aprilis zaczął być populary już w późnym
średniowieczu. Choć pochodzenie tego zwyczaju nie jest do końca
wyjaśnione, to prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych
starorzymskich praktyk. 
Kiedy jest Prima Aprilis 2020? Data święta żartów i kawałów jest stała i
zawsze wypada w tym samym terminie. Mimo to co roku wiele osób
szuka w sieci informacji na temat tego, kiedy przypada to nieoficjalne
święto. Wtym roku , jak i w poprzednich latach, Prima Aprillis wypadnie 1
kwietnia. Tym razem będzie to środa. 

-

-

-


	WIOSNA TUŻ, TUŻ
	Redaktorzy: Agnieszka Białas, Maja Malinowska, Julita Rzepecka, Eliza Podgórska, Sylwia Golanowska, Faustyna Dudkiewicz
	Redaktor naczelny: Urszula Strzała, Maria Ciołek

	Kartka z kalendarza
	Marzec to trzeci miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Martius (‘miesiąc Marsa’; zobacz: kalendarz rzymski). Od niej wywodzi się większość nazw tego miesiąca w językach europejskich. Staropolska nazwa marca to brzezień. Inna nazwa, obecnie niespotykana, to kazidroga. W marcu następuje na półkuli północnej równonoc wiosenna, a na południowej równonoc jesienna. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc wiosenny.

	Dzień Babci i Dziadka
	Tej daty nie można przegapić! 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a dzień później, 22 stycznia świętujemy Dzień Dziadka. Organizatorem uroczystości z tej okazji byli w naszej szkole uczniowie klasy czwartej z wychowawczynią p. Małgorzatą Warszawską. Zaprezentowali oni dla przybyłych gości, ale przede wszystkim dla swoich dziadków przedstawienie nawiązujące do lat
	młodości babć i dziadków. Chociaż klasa jest mało liczna uczniowie stanęli na wysokości zadania i pokazali bardzo udaną uroczystość.

	„O kobietach  z przymrużeniem oka”
	Być kobietą, być kobietą...
	„O kobietach  z przymrużeniem oka”
	Dzień Nauki Polskiej
	Dzień Kobiet
	NIECH ŻYJĄ NAM ZDROWE!

	Koronawirus zamyka szkoły
	Od czwartku 12 marca odwołane zostały lekcje w szkołach z powodu choroby zwanej koronawirusem. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie. Z początku cieszyliśmy się tym, że będziemy mieli przerwę od nauki, lecz teraz większość tęskni za szkołą. Unikanie wychodzenia z domu i spotkań towarzyskich jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Szczęśliwie i tu z pomocą przychodzi nam internet i komunikatory z funkcją wideokonferencji. Są już nawet dostępne platformy umożliwiające wspólne oglądanie filmów na odległość.
	Sylwia Golanowska

	Z FRAZEOLOGIĄ ZA PAN BRAT
	Diabelskie związki
	Frazeologizmy są bogatą częścią języka, w poniższym tekście zostały omówione wybrane związki wyrazowe i przykładowe zastosowanie  ich w zdaniu wokół hasła „diabeł”.
	Bać się jak diabeł święconej wody - bardzo się kogoś, czegoś bać: Chyba już najwyższy czas, żebyś poszła do spowiedzi, boisz się konfesjonału jak diabeł święconej wody.
	Diabła wart - nic nie wart: Diabła wart ten ich syn. Matka od miesiąca w szpitalu, a on jej nawet nie odwiedził. Nie taki diabeł straszny, jak go malują - gorzej przedstawia się sprawę, niż jest w istocie Diabli nadali - o kimś lub o czymś niepotrzebnym i niepożądanym: Słyszałem pukanie, kogo diabli nadali o tej porze. Diabeł wcielony - o kimś złym, przewrotnym, podstępnym: Wystrzegaj się go, bo to diabeł wcielony. Diabeł ogonem nakrył - czegoś nie można znaleźć: Chyba diabeł ogonem nakrył tę biżuterię. Szukam jej cały dzień, a nigdzie jej nie ma.
	Diabeł tkwi w szczegółach - należy zwracać uwagę na drobiazgi, szczegóły, ponieważ to one mogą o czymś zadecydować. Diabeł opętał - ktoś nagle zachowuje się dziwnie: „Co się stało, zachowujesz się tak, jakby cię diabeł opętał.” Zaprzedać duszę diabłu - podporządkować się komuś całkowicie, np. „Za cenę takiego munduru, gotów był sprzedać duszę diabłu.” Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle - kobiety są tak mądre i sprytne, że poradzą sobie z każdą trudnością. Diabli wiedzą - nie wiadomo; „A dokąd poszli? - A diabli ich wiedzą.”  Diabli biorą - ktoś zaczyna się irytować, bardzo złościć: „Diabli mnie biorą, gdy widzę jak jeździ  młodzi kierowcy.”

	Godzina dla Ziemi
	ZGAŚ ŚWIATŁO!
	Prima aprilis
	Prima Aprilis to jedno z bardziej lubianych świąt przez Polaków. Zwyczajem w ten dzień jest robienie żartów ze znajomych, celowe wprowadzanie w błąd i nabieranie rodziny i przyjaciół. Żarty często można także spotkać w mediach, które tego dnia podają zabawne informacje. Tradycją w Prima Aprilis jest robienie żartów i kawałów bliskim osobom oraz celowe wprowadzanie ich w błąd. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się także różne żartobliwe informacje. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Prima Aprilis zaczął być populary już w późnym średniowieczu. Choć pochodzenie tego zwyczaju nie jest do końca wyjaśnione, to prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych starorzymskich praktyk.  Kiedy jest Prima Aprilis 2020? Data święta żartów i kawałów jest stała i zawsze wypada w tym samym terminie. Mimo to co roku wiele osób szuka w sieci informacji na temat tego, kiedy przypada to nieoficjalne święto. Wtym roku , jak i w poprzednich latach, Prima Aprillis wypadnie 1 kwietnia. Tym razem będzie to środa.


