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Prima Aprilis
DZIEŃ LEGALNYCH FEJKÓW

Prima Aprilis zawsze wypada 1 kwietnia.

Obchodzenie Prima Aprilis sięga czasów starożytnych -
prawdopodobnie święto to wywodzi się od rzymskich
Cerealiów. Bogini Ceres, poszukując swojej porwanej córki,
miała zostać wyprowadzona w pole.
Podobnie interpretowali to Grecy, wspominając mit o Demeter
i Korze, kiedy to Kora wraz z początkiem kwietnia została
porwana do Hadesu, a Demeter, szukając jej, została
zwiedziona przez echo głosu córki.
Co ciekawe, wiele lat temu w Europie wierzono, że właśnie
1 kwietnia duchy zmarłych zaczynają mścić się na żywych,
sprowadzając przy okazji nieszczęścia. Z czasem, według
tradycji chrześcijańskiej, zaczęto je kojarzyć z Judaszem
Iskariotą urodzonym pierwszego kwietnia. Stąd święto
kłamstwa, nieprawdy i fałszu. 

Obchody Prima Aprilis - gdzie się świętuje?

Prima Aprilis obchodzone jest niemal na całym świecie. Jednak
przybiera różne nazwy, np.:

w krajach anglojęzycznych - Dzień Głupców
we Francji - Dzień Kwietniowej Ryby
w Szkocji - Dzień Polowania na Głupca
na Litwie - Dzień Kłamcy
w Portugalii - Dzień Kłamstwa
w Rosji - Dzień Śmiechu

W większości krajów żarty można robić praktycznie przez cały
dzień, jednak przyjęło się, że w Australii, RPA oraz Wielkiej
Brytanii robienie psikusów dozwolone jest jedynie do południa.
Tego dnia w wielu krajach organizuje się także różnego rodzaju
pochody klaunów oraz festyny z grami i zabawami.

Warto zaznaczyć, że kraje hiszpańskojęzyczne obchodzą
odpowiednik Prima Aprilis 3 miesiące wcześniej - 28 grudnia. 
To właśnie wtedy przypada katolickie święto - Dzień
Niewiniątek.
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JAJKA - CUD NATURY...
NIE TYLKO NA WIELKANOC!

Wielkanoc - a więc jajka na polskich stołach.

Choć warto, by w naszym jadłospisie gościły nie tylko od święta.

Zobacz, dlaczego!
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Redakcja Szkolnego Dzwonka BIS życzy wszystkim swoim czytelnikom zdrowia i pogody w sercu!

WESOŁEGO ALLELUJA!!



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 8 04/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plSzkolny Dzwonek

BIS

Zbliża się DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie
będzie świętować Dzień Ziemi.

Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi
niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu,
wieku czy innych kategorii różnicujących.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania
różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, 
w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. 

Jest to również szansa na poprawę świadomości
dotyczącej efektów niszczenia środowiska
naturalnego, do których zaliczyć można
zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne
ocieplenie.

A co każdy z nas może zrobić z tej
okazji?

Jak
obchodzić
Dzień Ziemi?

Zasadźmy
drzewo (może
być krzak).
Możemy to
zrobić
w dowolnym
miejscu,
jednak
najlepiej aby
zasadzić
drzewo blisko
miejsca
w którym
mieszkamy.

Zbierzmy
makulaturę.
Z pewnością
mamy jej
mnóstwo 
w domu -
stare gazety,

papiery,
kartonowe
pudełka,
ulotki, gazetki
reklamowe.
Uzbieraną
makulaturę
oddajmy do
punktu skupu.

Zbierzmy
niepotrzebne
szkło
i wyrzućmy do
specjalnego
kontenera -
przy
recyklingu
szkła
zużywane jest
21% energii
mniej niż przy
produkcji
nowego szkła.

Zbierzmy
puszki
aluminiowe
(po napojach
gazowanych)
i oddajmy do
skupu. Złoża
boksytu
z którego
otrzymuje się
aluminium
potrzebne do
produkcji
puszek, nie są
odnawialne,
co prowadzi
do ich
bezpowrotnego
wyczerpywania.
Aluminiowe
puszki nadają
się w całości
do
ponownego
przetworzenia.

Pozbierajmy
śmieci.
Postarajmy się
oczyścić ze
śmieci
jakąkolwiek
część ziemi.
Może to być
nasze
podwórko
(jeśli jest
zaśmiecone)
lub jakiś inny
teren gdzie
zebrało się
dużo śmieci.

Codziennie
segregujmy
śmieci,
oszczędzajmy
wodę, gaz
i energię
elektryczną
a zużyte
baterie

wyrzucajmy
do
specjalnych  
kontenerów
i pojemników
do tego
przeznaczonych.

Każdy z nas
jest
mieszkańcem
tej planety
dlatego
każdy 
z nas
powinien
czuć się
odpowiedzialny
za jej stan!     
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Lubisie dotrą też do
pozostałych uczestników
kropelkowych zmagań!

GRATULUJEMY!
Redakcja DZWONKA

Z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca,
redakcja gazetki „Szkolny Dzwonek BIS” ogłosiła konkurs dla
uczniów klas 1-4 na najfajniejszy Portret Kropelki Wody. 

Z ogromną radością przedstawiamy prace najmłodszych twórców,
których pomysłowość okazała się bezkresna. Zupełnie jak toń
oceanów, przez które płyną już do nich Lubisie - Zdobywcy!

PORTRETY WYBRANE!

. . .

.
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ZŁOTO W STREFIE

.

04.03.2020 r. w Kamiennej Górze
rozegrany został finał strefy
jeleniogórskiej w piłce siatkowej
dziewcząt. W finale uczestniczyły
reprezentacje SP 4 w
Bolesławcu, SP w Karpaczu, SP
Pisarzowice (koło Lubania) i
reprezentacja naszej szkoły. W
meczach półfinałowych drużyna
SP 1 pokonała drużynę SP 4 
z Bolesławca 2:0 (25:14, 25:21), 
a SP Pisarzowice pokonała SP
Karpacz 2:1. Mecz o „złoto” z SP
Pisarzowice nasze zawodniczki
wygrały 2:0 (25:14, 25:20). 
Brąz wywalczyły zawodniczki 
z Karpacza.

.

W oczekiwaniu na powrót w szkolne
progi… proponujemy Wam cykl: 
wirtualna „kuchnia moleCOOLarna!

Wszyscy zainteresowani mogą śledzić szkolną
stronę www oraz "jedynkowy" profil na Instagramie...
i eksperymentować w kuchni bez ograniczeń!

Kto nie widział - niech wbija:

LOLLIPOP STORY

PRZEPIS NA... PIANĘ (z cieciorki!)

za chwilę PRZEPIS NA... MAJONEZ - idealny na
zbliżające się Święta Wielkanocne!

Pamiętajcie! Nie samą nauką (zdalną!) uczeń żyje!
LOL

e-przepis na chemię
#zostańwdomu

.
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