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Wiosenne czary- mary

     Co znajdziesz w gazetce? Listki

Młode listki cieszą się
wszystkim:

wiatrem-że je huśta i kolebie,
obłokami-że tańczą po niebie,
szpakiem-co gałązki w locie

trąca
i zielonym cieniem

i promieniem słońca.
Młode listki cieszą się razem z

nami,
że są młodymi listkami.
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     WIOSNA I JEJ WYJĄTKOWE CZARY

DZIEŃ WIOSNY.

Pierwszy dzień wiosny zaczyna się 21
marca, przypada na czas równonocy
wiosennej. Od tego dnia dzień będzie się
stopniowo wydłużał kosztem nocy. 

Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy
tego dnia i jest to duży powód do radości
dla wszystkich zmęczonych zimnem i
wcześnie zapadającym mrokiem. 

 NAJPIĘKNIEJSZY WIOSENNY
KWIAT.
Jest mnóstwo pięknych, wiosennych
kwiatów. Oczywiście nie mogło zabraknąć
Krokusa Wiosennego.
Krokus wiosenny to wieloletnia, ozdobna,
a także przyprawowa roślina bulwiasta.
Kwiaty krokusów pojawiają się wczesną
wiosną, często przebijają się przez leżącą
jeszcze warstwę śniegu. Kwitną od lutego
do kwietnia.

WIOSENNE ŚWIĘTA.

Dzień Kobiet nie należy do wiosennych
świąt, ale kojarzymy go z wiosną.
Wielkanoc inaczej Wielka Niedziela jest
ona obchodzona w tym roku 4 kwietnia.   
Inne ważne święta to: Niedziela Palmowa
28 marca, Zielone Świątki 23 maja, Boże
Ciało 3 czerwca. Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja, Święto
Konstytucji 3 maja. Dzień Matki 26 maja,
Dzień Ojca 23 czerwca, Dzień Dziecka 1
czerwca.

Nadia Nadia
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WIELKANOC

Marta

Marta

Martak

Czym są pisanki, a czym kraszanki ? 

Pisanki to pomalowane jajka. Trzeba tylko je
ugotować na twardo, a potem można malować je
farbkami, zanurzać w barwniku lub naklejać specjalne
naklejki. Natomiast kraszanki różnią się od pisanek
tym, że nie maluje się ich, lecz dzierga wzorki np.
końcówką nożyka. Trzeba to robić delikatnie, aby nie
popękała skorupka.

ŻYCZENIA
Na stole święcone, a obok
baranek, koszyczek pełny

barwnych pisanek i tak znamienne
w polskim krajobrazie

w bukiecie srebrzyste, wiosenne
bazie. Zielony barwinek, fiołki i
żonkile - barwami stroją uroczyste
chwile. W dom polski wiosna
wchodzi na spotkanie, gdy
wielkanocne na stole śniadanie.
Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych życzy swoim
czytelnikom 
REDAKCJA

Czym jest Wielkanoc? 
Wielkanoc to ważne święto
chrześcijańskie, które rodziny
przeżywają na różny sposób.
Istota Wielkanocy to nie tylko
opowiadanie o zajączku, ale
przede wszystkim tradycje
wielkanocne, Triduum Paschalne i
Zmartwychwstaniu Chrystusa.  
Warto wspomnieć o tym, że tak jak
przed Bożym Narodzeniem jest
Adwent i zapala się 4 symboliczne
świece w każdą niedzielę
adwentową, tak okres Wielkanocy
poprzedza 40-dniowy Wielki
Post rozpoczynający się od Środy
Popielcowej.

Środa Popielcowa to uroczyste rozpoczęcie
okresu pokuty - w jedzeniu słodyczy, mięsa. W
kościołach wiernym księża symbolicznie obsypują
głowę popiołem, który pochodzi ze spalonych w
poprzednim roku palm wielkanocnych. Wielkanoc to
nie jest jednodniowe święto - ważne wydarzenia
rozpoczyna Triduum Paschalne: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek, Wielka Sobota. Podczas tych dni
mają miejsce wyjątkowe wydarzenia w kościołach.
Następuje liturgia wigilii paschalnej, którą kończy 
msza święta, rezurekcyjna w Niedzielę Wielkanocną o
6 rano z uroczystą procesją. W Polsce przyjęło się, że
po Niedzieli Zmartwychwstania Jezusa
również świętuje się w poniedziałek. Ten dzień dzieci
lubią ze względu na tradycję śmigusa-dyngusa.

PISANKI

Maseczka

Pisanki
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WIOSNA W OBIEKTYWIE

Ostatnie chwile zimy nikola

kura

redaktor pierwsze kwiaty

h
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WIOSNA W OBIEKTYWIE
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                            Wiosenne porywy

Marcel

Jednym z ciekawszych i egzotycznych miejsc na
spacery jest ogród kwiatowy, który znajduje się w
Dubaju. Ten ogród został uruchomiony w
Walentynki w 2013 roku. Jest w nim ponad 50
milionów kwiatów i 250 milionów roślin na
powierzchni  ponad 72 000 metrów kwadratowych,
co czyni go największym na świecie naturalnym
ogrodem kwiatowym. Dubai Miracle Garden działa
od października do kwietnia każdego roku i
pozostaje zamknięty od maja do września ze
względu na wysokie temperatury, która nie
sprzyja oglądaniu kwiatów. Może kiedyś ktoś go
zwiedzi z bliską sobie osobą? Kto wie?              

Marcel

„Moje serce zawsze śpiewa przy 
rozkwitach wiosny" (S. Braun), bo
WIOSNA to fantastyczna pora roku.
Kwitną kwiatki i robi się ciepło, ale to też
dobra pora na spacer. Wielu z nas ma
przy sobie kogoś, kto zawsze pomoże,
rozweseli lub rozśmieszy. Czasem, gdy
koło  siebie mamy najlepszego przyjaciela
z dzieciństwa, to przyjaźń  przemienia się
w miłość. A przecież najpiękniejszą porą
roku na randki i porywy serca jest
wiosna. 

W naszym mieście - w Świdnicy również
jest kilka miejsc, gdzie możemy spędzić
miłe chwile z kimś bliskim. Pospacerować
możemy w Parku Centralnym, w Ogrodzie
Różanym lub nad Zalewem nad
Witoszówką. Możemy tez przejść się
brzegiem Bystrzycy lub wyjechać poza
miasto. Możliwości jest wiele, bo wokół
Świdnicy jest mnóstwo miejsc na
romantyczne spacery i nie tylko. A jako
ciekawostkę dodam, że wiele z nich
wykorzystuje się w filmach - ostatnio
kręcono ujęcia w Lubachowie pod tamą.

google

google
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                               Nagrody Grammy w 2021 

                                                  Co to są  Nagrody Grammy?

Nagrody Grammy − przyznawane są co roku przez amerykańską Narodową Akademię
Sztuki i Techniki Rejestracji, honorują wyróżniające się osiągnięcia 
w muzyce. Ceremonie rozdania nagród uświetniają występy cenionych artystów.
Grammy należy do czwórki najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu
rozrywkowego, EGOT (z telewizyjną Emmy, filmowym Oscarem i teatralną Tony).
Pierwsze nagrody Grammy zostały rozdane w 1959 roku, a rok później ceremonia była
częściowo transmitowana w telewizji. Do 1971 roku gale odbywały się zarówno w Los
Angeles, jak i w Nowym Jorku, przez co artyści mogli decydować, gdzie będą obecni.
Prawa do emitowania ceremonii kupił Pierre Cassette, który zorganizował pierwszą
całościową transmisję na żywo w telewizji. W 1973 roku prawa te nabyła telewizja
CBS, a gale zaczęły odbywać się w Nashville. W odpowiedzi konkurencyjna
ABC  zapoczątkowała American Music Awards.

Marcel

Nominacje do Grammy zostały
zatwierdzone 24 listopada ubiegłego
roku. Największe wyróżnienie otrzymała
m.in. Beyonce, Dua Lipa, Taylor Swift i
Justin Bieber.  Ceremonia rozdania
nagród Grammy miała się odbyć 31
stycznia, lecz z powodu wielu zakażeń
covid-19, została przełożona na marzec.

Po lewej; zdjęcie Nagrody Grammy.

Marcel

W ceremonii bierze udział wielu
niesamowitych artystów z całego świata.
Każdy ma na sobie oryginalne kreacje
znanych marek , jak choćby  Versace czy
Channel.
Na rozdaniu Grammy zawsze ktoś
wygrywa. W 2020 roku najwięcej
statuetek dostała Billie Eilish. Jak
myślisz, kto wygra w 2021, a kto w 2022?
Może Ariana Grande, Lizzo, Harry Styles,
a może znowu  Billie Eilish?

google

google
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Nagrody Grammy 2021

Marcel

Taylor Swift razem z Beyonce otrzymała
najwięcej statuetek na gali rozdania
nagród Grammy w 2021. To już jej trzecie
takie zwycięstwo. Taylor miała na sobie
piękną sukienkę, bardzo wesołą i
nawiązującą do wiosny. Pamiętała też o
maseczce, która pasowała do jej
stylizacji. 

Ceremonia rozdania Nagród Grammy 2021 była trochę inna niż
wszystkie. Na początku zacznę od tego, że z powodu covid -19
impreza odbyła się w dużym namiocie w Los Angeles. Oczywiście 
uczestnicy musieli mieć maseczki, ale zapewniam, że każda z nich
była oryginalna. Wybitni artyści,   którzy pojawili się na ceremonii,
zaśpiewali przepiękne piosenki. Wykonawcami byli: Billie Eilish
(Everything I wanted), Cardi B (Up), Taylor Swift
(Cardigan\August\Willow), Dua Lipa (Don't start now, Levitating feat
DaBaby), Harry Styles (Watermelon), Doja Cat (Say so), Megan thee
stalion ( WAP feat Cardi B), BTS (Dynamite).

google
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Zapowiedzi filmowe Disneya na 2021

Hania

Luca

Cruella
Data premiery: maj 2021
Reżyser: Craig Gillespie
Aktorka Cruelli: Emma Stonę
Gatunek: Komedia, Kryminał, Familyjne
Film

Wypowiedź Mark Stronga, odtwórcy Borysa:
"Film, co jest genialne, próbuje rzucić nieco światła na
to, skąd wzięła się Cruella, którą wydaje nam się, że
znamy. To jest historia korzeni czarnego charakteru.
Możemy obserwować jak Cruella rozwija się i staje się
Cruellą de Mon, którą wszyscy kochamy nienawidzić."

Raya i ostatni smok
Data premiery: 2021-03-10- światowa, w kinach 
2021-04-09
Reżyser: Paul Briggs, Dean Wellins
Aktorka głosowa: w oryginale Kelly Marie Tran
(jako Raya)
Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowe
Animacja

"Raya and the Last Dragon" opowiada o przygodach
samotnej wojowniczki z fantastycznego królestwa
Kumandra, która usiłuje odnaleźć ostatniego smoka.
Jej zadaniem jest przywrócić światło i nadzieję w jej
podupadłym świecie.

Luca
Data premiery: czerwiec 2021
Reżyser: Enrico Casarosa
Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy
Wytwórnia: Disnay, Pixar
Animacja

Na dzień dzisiejszy mało wiadomo o filmie.
Jedyne co wiemy to to, że Luca spędza
niezapomniane wakacje z nowo poznanym
przyjacielem. Ten jednak skrywa pewien sekret. Jaki?
Polecam obejrzeć zwiastun dostępny jest
z dubbingiem angielskiem, polskim i z polskimi
napisami.

Cruella

j
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W CO SIĘ UBRAĆ?

nikola

nikola

Jeśli lubisz gry komputerowe, to mam
dla Ciebie kolejną propozycję ubrania. 
To czarny t-Shirt z żółtą czapką. Z
kolorem czarnym wszystko dobrze się
komponuje, więc nie musisz się bać, że
pozostałe elementy nie będą pasować. 
Jak jesteś fanem gry "Cyberpunk 2017", 
to jest to idealna koszulka dla Ciebie.

 Jeśli lubisz sukienki, czapki, t-shirty albo bluzy,
to jest to idealna strona dla Ciebie. 
Oto moje wiosenne propozycje. 

 Moja pierwsza propozycja to czarna sukienka z
wzorem w czerwone i białe róże i z odkrytymi 
ramionami. Do tej stylizacji proponuję srebrny
zegarek, który świetnie komponuje się z tą
sukienką. Sukienkę możesz ubrać na specjalne
okazje. Na pewno poczujesz się wyjątkowo i
kobieco.

Moja ostatnia propozycja to beżowe buty.
Beż w tutejszym sezonie jest modny, tak
jak i pastele. Polecam obuwie sportowe,
które  można założyć praktycznie do
wszystkiego. 
To, że buty muszą być wygodne, wszyscy
wiemy, ale zawsze pamiętajmy, by
pasowały do stroju.   

Kolejna propozycja to czarna koszulka i z biała
bluza ze stworkami. To zestawienie jest zawsze
modne. Bluza dobrze komponuje się z czarnymi
spodniami. Czarna koszulka pasuje praktycznie
do wszystkiego. Dodatkiem, gdy ktoś lubi
biżuterię, może być złoty łańcuszek.   
Koszulka i bluza są tak uniwersalne, że pozostałe
części ubioru można dopasowywać według
własnego pomysłu. 

gogle

gogle
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	Młode listki cieszą się wszystkim: wiatrem-że je huśta i kolebie, obłokami-że tańczą po niebie, szpakiem-co gałązki w locie trąca i zielonym cieniem i promieniem słońca. Młode listki cieszą się razem z nami, że są młodymi listkami.
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	Pierwszy dzień wiosny zaczyna się 21 marca, przypada na czas równonocy wiosennej. Od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy.
	Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym mrokiem.
	NAJPIĘKNIEJSZY WIOSENNY KWIAT.
	Jest mnóstwo pięknych, wiosennych kwiatów. Oczywiście nie mogło zabraknąć Krokusa Wiosennego. Krokus wiosenny to wieloletnia, ozdobna, a także przyprawowa roślina bulwiasta. Kwiaty krokusów pojawiają się wczesną wiosną, często przebijają się przez leżącą jeszcze warstwę śniegu. Kwitną od lutego do kwietnia.


	WIOSENNE ŚWIĘTA.
	Dzień Kobiet nie należy do wiosennych świąt, ale kojarzymy go z wiosną. Wielkanoc inaczej Wielka Niedziela jest ona obchodzona w tym roku 4 kwietnia.    Inne ważne święta to: Niedziela Palmowa 28 marca, Zielone Świątki 23 maja, Boże Ciało 3 czerwca. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja, Święto Konstytucji 3 maja. Dzień Matki 26 maja, Dzień Ojca 23 czerwca, Dzień Dziecka 1 czerwca.


	WIELKANOC
	Czym są pisanki, a czym kraszanki ?
	Pisanki to pomalowane jajka. Trzeba tylko je ugotować na twardo, a potem można malować je farbkami, zanurzać w barwniku lub naklejać specjalne naklejki. Natomiast kraszanki różnią się od pisanek tym, że nie maluje się ich, lecz dzierga wzorki np. końcówką nożyka. Trzeba to robić delikatnie, aby nie popękała skorupka.
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	Wiosenne porywy
	„Moje serce zawsze śpiewa przy  rozkwitach wiosny" (S. Braun), bo WIOSNA to fantastyczna pora roku. Kwitną kwiatki i robi się ciepło, ale to też dobra pora na spacer. Wielu z nas ma przy sobie kogoś, kto zawsze pomoże, rozweseli lub rozśmieszy. Czasem, gdy koło  siebie mamy najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, to przyjaźń  przemienia się w miłość. A przecież najpiękniejszą porą roku na randki i porywy serca jest wiosna.
	W naszym mieście - w Świdnicy również jest kilka miejsc, gdzie możemy spędzić miłe chwile z kimś bliskim. Pospacerować możemy w Parku Centralnym, w Ogrodzie Różanym lub nad Zalewem nad Witoszówką. Możemy tez przejść się brzegiem Bystrzycy lub wyjechać poza miasto. Możliwości jest wiele, bo wokół Świdnicy jest mnóstwo miejsc na romantyczne spacery i nie tylko. A jako ciekawostkę dodam, że wiele z nich wykorzystuje się w filmach - ostatnio kręcono ujęcia w Lubachowie pod tamą.
	Nagrody Grammy w 2021
	Co to są  Nagrody Grammy?
	Nagrody Grammy − przyznawane są co roku przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji, honorują wyróżniające się osiągnięcia
	w muzyce. Ceremonie rozdania nagród uświetniają występy cenionych artystów. Grammy należy do czwórki najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego, EGOT (z telewizyjną Emmy, filmowym Oscarem i teatralną Tony).
	Pierwsze nagrody Grammy zostały rozdane w 1959 roku, a rok później ceremonia była częściowo transmitowana w telewizji. Do 1971 roku gale odbywały się zarówno w Los Angeles, jak i w Nowym Jorku, przez co artyści mogli decydować, gdzie będą obecni. Prawa do emitowania ceremonii kupił Pierre Cassette, który zorganizował pierwszą całościową transmisję na żywo w telewizji. W 1973 roku prawa te nabyła telewizja CBS, a gale zaczęły odbywać się w Nashville. W odpowiedzi konkurencyjna ABC  zapoczątkowała American Music Awards.
	Nominacje do Grammy zostały zatwierdzone 24 listopada ubiegłego roku. Największe wyróżnienie otrzymała m.in. Beyonce, Dua Lipa, Taylor Swift i Justin Bieber.  Ceremonia rozdania nagród Grammy miała się odbyć 31 stycznia, lecz z powodu wielu zakażeń covid-19, została przełożona na marzec.  Po lewej; zdjęcie Nagrody Grammy.
	W ceremonii bierze udział wielu niesamowitych artystów z całego świata. Każdy ma na sobie oryginalne kreacje znanych marek , jak choćby  Versace czy Channel. Na rozdaniu Grammy zawsze ktoś wygrywa. W 2020 roku najwięcej statuetek dostała Billie Eilish. Jak myślisz, kto wygra w 2021, a kto w 2022? Może Ariana Grande, Lizzo, Harry Styles, a może znowu  Billie Eilish?


	Nagrody Grammy 2021
	Ceremonia rozdania Nagród Grammy 2021 była trochę inna niż wszystkie. Na początku zacznę od tego, że z powodu covid -19 impreza odbyła się w dużym namiocie w Los Angeles. Oczywiście  uczestnicy musieli mieć maseczki, ale zapewniam, że każda z nich była oryginalna. Wybitni artyści,   którzy pojawili się na ceremonii, zaśpiewali przepiękne piosenki. Wykonawcami byli: Billie Eilish (Everything I wanted), Cardi B (Up), Taylor Swift (Cardigan\August\Willow), Dua Lipa (Don't start now, Levitating feat DaBaby), Harry Styles (Watermelon), Doja Cat (Say so), Megan thee stalion ( WAP feat Cardi B), BTS (Dynamite).
	Taylor Swift razem z Beyonce otrzymała najwięcej statuetek na gali rozdania nagród Grammy w 2021. To już jej trzecie takie zwycięstwo. Taylor miała na sobie piękną sukienkę, bardzo wesołą i nawiązującą do wiosny. Pamiętała też o maseczce, która pasowała do jej stylizacji.
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	Cruella
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	Gatunek: Komedia, Kryminał, Familyjne

	W CO SIĘ UBRAĆ?
	Jeśli lubisz sukienki, czapki, t-shirty albo bluzy, to jest to idealna strona dla Ciebie.
	Oto moje wiosenne propozycje.
	Moja pierwsza propozycja to czarna sukienka z wzorem w czerwone i białe róże i z odkrytymi  ramionami. Do tej stylizacji proponuję srebrny zegarek, który świetnie komponuje się z tą sukienką. Sukienkę możesz ubrać na specjalne okazje. Na pewno poczujesz się wyjątkowo i kobieco.

	Jeśli lubisz gry komputerowe, to mam
	dla Ciebie kolejną propozycję ubrania.
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