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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
DZIECKA

Dzień Dziecka to święto, które obchodzą wszystkie dzieci. 

To praktycznie jedyny taki dzień, w którym dorośli spełniają wszystkie ich
zachcianki .

DZIEŃ DZIECKA - KIEDY I GDZIE
Dzień Dziecka obchodzony jest w Polsce od 1950 roku. Jego autorem
jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood,
której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Ciekawe jest to, że w innych państwach Dzień Dziecka wcale nie jest
obchodzony 1 czerwca.
W Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki - 3 marca, a
chłopcy - 5 maja. Natomiast w Turcji dzieci mają swoje święto 23
kwietnia, a we Francji 6 stycznia obchodzone jest Święto Rodziny. 

Są też kraje, w których Dzień Dziecka przypada 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Należą do nich m.in. Egipt, Irlandia, Kanada. Czechy, Słowacja, Ukraina 
obchodzą święto dzieciaków tak jak my, czyli 1 czerwca. W Niemczech natomiast są dwie daty, chociaż
oficjalna przypada na 20 września, bo tak było w RFN. W NRD dzieci świętowały 1 czerwca. Dlatego teraz
wiele osób dalej uznaje datę najpopularniejszą za święto dzieci. 

Niektóre kraje natomiast nie mają konkretnej daty tego święta. Na Węgrzech jest to ostatnia niedziela maja, w
Argentynie druga niedziela sierpnia a w Australii czwarta środa października. 

Marta Czech

I pomyśleć, że od wielu lat 1
czerwca w tej sali sejmowej
siedzieli najmłodsi obywatele
naszego kraju. 
W tym roku w poniedziałek ich
nie będzie.

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
W Polsce od 1994 w Dniu Dziecka, czyli 1 czerwca obradował Sejm
Dzieci i Młodzieży. 
Kadencja posłów trwa jeden rok. Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP, z
460 posłów. Uczniowie reprezentują wszystkie województwa. Każda
sesja ma zawsze jakiś temat przewodni. W ubiegłym roku był nim:
Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i
okupacji.  Nie tak łatwo zostać posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży.
Trzeba wykonać zadania związane z tematem i dopiero po ich ocenie
można się starać o mandat. 
Nie wiem, czy miałabym odwagę zabrać głos na tak poważnej sesji.
Oczywiście, gdyby... 
Niestety, pandemia przerwała tę świetną tradycję. 

Ola Sasak
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DZIEŃ DZIECKA
życzeniowo

REDAKTORZY WAGNERPRESS II
ŻYCZĄ SOBIE I WSZYSTKIM DZIECIOM

Każdy ma swoje święta, więc dziecko też je ma. 
JAKUB FILOZOFICZNIE O DZIECIŃSTWIE

Wszystkie dzieci powinny świętować swoje święto i celebrować swoje dzieciństwo. 
Dorośli cały czas mówią, że powinniśmy korzystać z tego, bo to są najpiękniejsze chwile w naszym
życiu. Powinniśmy cieszyć się z każdego dnia dzieciństwa, bo kiedyś będziemy to miło i czuło
wspominać. 
Uwierzcie im, dorośli mają rację.Przecież też byli dziećmi.

Powinniście cieszyć się z tego, że macie jeszcze całe życie przed sobą.

Dzień Dziecka to fajny czas do uświadomienia sobie tych wszystkich rzeczy.
Jakub Szypuła
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DZIEŃ DZIECKA
słodziutko

Zbliża się Dzień Dziecka, a każdy wie, że teraz trudno
jest znaleźć jakąś rozrywkę dla dzieci, na przykład
wesołe miasteczko czy wyjście do Zoo. 

SŁODKI POMYSŁ NA DZIEŃ DZIECKA
Jest to teraz niemożliwe, ale można jakoś inaczej
spędzić ten czas, skoro wszyscy siedzimy w domu.
Można by coś fajnego zrobić, jeśli znudziły nam się
gry komputerowe i planszowe czy nauka. 
Ja mam pomysł na coś pysznego, chociaż bardzo
kalorycznego, ale w tym dniu... wszystko można.

PYSZNY PIERNIK Z MASĄ CZEKOLADOWĄ
Skoro prawie wszyscy lubimy desery, to fajnym pomysłem będzie upieczenie pysznego piernika z masą
czekoladową! Jest to bardzo dobry pomysł na coś, co będzie na pewno smakować wszystkim, dlatego bo
właśnie zawiera dużo czekolady. Jeśli ktoś lubi czekoladę, to na  100% przypadnie mu do gustu.
Do jego zrobienia nie potrzeba wielkiego talentu kulinarnego. Wystarczy po prostu zaangażowanie. 
Oczywiście, jeśli ktoś się na tym nie zna, można skorzystać z pomocy osoby dorosłej, na przykład mamy.
Właśnie przy pieczeniu piernika można fajnie i miło spędzić dzień. Warto też spędzić w kuchni przy wspólnym
pieczeniu trochę czasu, bo efekty zadowolą każdego. Będzie to taki słodki poczęstunek. 
Niżej macie super przepis!

Maja Irla

Składniki:
- 125 g masła
- 2 łyżki miodu
- 250 g cukru (białego lub brązowego)
- 4 łyżeczki przyprawy piernikowej (lub korzennej)
- 2 łyżki powideł śliwkowych
- 2 łyżki gorzkiego kakao
- 1 łyżeczka cynamonu
- 2  łyżeczki sody oczyszczonej
- 250 ml mleka
- 2 pełne łyżki kawy zbożowej
- 2 jajka
- 300 g mąki pszennej
- 1 opakowanie wiórek kokosowych

Redaktorzy naszej gazetki nie tylko piszą, ale są doskonałymi kucharzami, o czym przekonaliśmy
się nieraz na łamach WagnerPress II. Dlatego w tym wspaniałym dniu można upiec dla siebie, no i
rodzinki też ciasto z dużą ilością czekolady, którą przecież dużo dzieci uwielbia. Potem przy
ukochanym serialu delektować się nim. Super pomysł.
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DZIEŃ DZIECKA
słodziutko

Na poprzednie stronie opisałam przygotowania do smakowitego prezentu na Dzień Dziecka. Teraz zajmijmy
się:

PIERNIK CZEKOLADOWY następny etap
1.  Piekarnik rozgrzać do 175° C (góra i dół bez termoobiegu). Formę przykładowo o wymiarach 12 × 25 cm
posmarować tłuszczem (masłem, margaryną itp.) i posypać zwykłą mąką (lub razową).

2.  Na małym ogniu w garnku roztopić masło, dodać cukier i wymieszać.  Dodać miód, powidła śliwkowe,
przyprawę korzenną lub piernikową, cynamon i kakao. Podgrzewać to jeszcze przez minutę na minimalnym
ogniu, cały czas mieszając. Następnie zdjąć garnek z ognia (masa będzie bardzo ciepła) i odczekać minutę.
Dodać kolejno: sodę, kawę zbożową, mleko oraz roztrzepane wcześniej jajka. Wszystko szybko oraz
energicznie wymieszać łyżką, wtedy masa się spieni. Cały czas mieszając, dodawać stopniowo mąkę, najlepiej
przesiewając ją przez sitko. Masę wymieszać tak, aby nie było w niej grudek mąki.

3.  Masę wlać do przygotowanej formy (powinna być rzadka) i wstawić ją do piekarnika. Piec przez 45 – 50
minut aż wetknięty patyczek będzie suchy. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.

KREM CZEKOLADOWY:
Krem czekoladowy ma dwa sposoby przygotowania:

1.  Prawie gotowy krem czekoladowy - kupując prawie  gotowy krem czekoladowy szybciej się go przygotowuje,
wystarczy dodać do proszku zawartego najczęściej w saszetce, np. mleko czy śmietanę. Polecam krem
czekoladowy w proszku.

2.  Samodzielny krem - do zrobienia samemu kremu czekoladowego potrzeba znacznie więcej składników i
czasu w przeciwieństwie do 1 punktu. 

Piernik przekrawamy na pół i smarujemy czekoladą
(albo czymś innym). Składamy znowu w całość.

OZDABIANIE
Teraz zajmiemy się ozdabianiem. Do takiej dekoracji
jaką macie na zdjęciu potrzebny jest rękaw
cukierniczy (można użyć też woreczka). Najpierw
masą smarujemy piernik naokoło i od góry (dół ma
zostać suchy). Następnie za pomocą specjalnego
rękawa cukierniczego robimy dekoracje na
zewnętrznej powierzchni piernika (mogą wyglądać tak
jak na zdjęciu [w kształcie przypominającym bezy]).
Na końcu posyp  wiórkami kokosowymi i schłodź w
lodówce. 
Piernik gotowy! Smacznego!  

Maja Irla
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DZIEŃ DZIECKA
muzycznie

CYTATY AFORYZMY
„Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z
nutami zamiast gwiazd?” ~ Ludwik Jerzy Kern
„Muzyka – po milczeniu – najlepiej wyraża to, co
niewyrażalne...” ~ Aldous Huxley
„Muzyka jest jak kobieta: stworzona po to, by jej
słuchano i zachwycano się jej pięknem.” ~
Sebastian Post
„Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem i
dobrze, i źle, i poważnie, i śmiesznie.” ~ Jerzy
Waldorff
„Muzyka – to początek i koniec wszelkiej mowy.” ~
Ryszard Wagner
„Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu,
lot wyobraźni i wszelkie życie.” ~ Platon
„Dobre w muzyce jest to, że jak uderzy, nie
czujesz bólu.” ~ Bob Marley
„Without music, life would be a mistake.” ~
Friedich Nietzsche; co z tłumaczenia na polski brzmi:
„Bez muzyki, życie byłoby pomyłką.”
„Muzyka jest większym odkryciem niż cała
mądrość i filozofia.” ~ Ludwig Van Beethoven

Martyna Szczerba

CIEKAWOSTKI
1.Słuchanie muzyki przy wykonywaniu ćwiczeń
poprawia naszą sprawność fizyczną.
2. Twoja ulubiona piosenka jest
najprawdopodobniej ulubioną, ponieważ
kojarzysz ją z  wydarzeniem ze swojego życia.
3. Bicie Twojego serca zmienia się i naśladuje
muzykę, której aktualnie słuchasz.
4. Kwiaty mogą rosnąć szybciej, kiedy słuchają
muzyki — zwłaszcza muzyki klasycznej.
5. Rodzaj słuchanej  muzyki wpływa na sposób
postrzegania przez Ciebie świata.
6. Głośna muzyka może sprawić, że osoba
wypije więcej alkoholu w krótszym czasie.
7. Muzyka wyzwala aktywność w tej samej
części mózgu, która uwalnia hormon szczęścia
(dopaminę) podczas jedzenia.
8. Małe dzieci mogą zachowywać spokój nawet
dwa razy dłużej, kiedy słuchają piosenki. 
9. Muzyka może pomóc przy uszkodzeniach
mózgu. Zdarza się, że przywołuje utracone
wspomnienia.
10. Śpiewanie w grupie zmniejsza stres,
łagodzi lęki i zwiększa poziom endorfin w
organizmie.

21 czerwca obchodzimy Święto Muzyki. Każdy z nas jej słucha, gdy jest wesoły, na jakieś imprezie lub na tak
zwanego doła. Gdyby nie było muzyki, świat nie byłby taki piękny. Wszędzie byłoby smutno i ponuro. Ludzie
straciliby resztkę swojej życzliwości, a świat straciłby wszelkie barwy. Na cale szczęście w 1981 roku we Francji
powstało owe święto z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia, i
spopularyzowane przez Maurice Fleutreta i Jack Langa. Święto często mylone z Międzynarodowym Dniem
Muzyki obchodzonym 1 października. 

Przygotowałam dla was kilka cytatów/aforyzmów oraz kilka ciekawostek związanych z muzyką.

Wiemy, że dzieci też kochają muzykę. Na przerwach często uczniowie siedzieli z słuchawkami na uszach.
Nasza polonistka w czasie sprawdzianu puszczała nam muzykę relaksacyjną. Działała uspokajająco i
dawała wenę. Spróbujcie w Dniu Dziecka zastanowić się, jak muzyka działa na was. 

MUZYKA LEKIEM NA CHOROBY DUSZY I NIE TYLKO
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