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Nareszcie
          wiosna!

MODELARSTWO
Kolejny raz zabiorę
Was do świata
modeli. Tym razem
opowiem o
samolocie – 
Spitfire Mk. Vb

Kiedy Słońce wchodzi w znak Barana
rozpoczyna się astronomiczna wiosna.
Dzień później – 21 marca – przypada
kalendarzowa wiosna. Różnice wynikają
z faktu, że moment wiosny
astronomicznej wyznacza wędrówka
Słońca po niebie.
Wiosenne zwyczaje pochodzą od
słowiańskich Jarych Godów, które
związane są z obrzędami pożegnania
zimy i powitania wiosny. Do
najpopularniejszych należy topienie
Marzanny – słomianej kukły
symbolizującej zimę.
21 marca wypada również nieformalne
święto obchodzone przez uczniów w
Polsce – Dzień Wagarowicza ( nie
zachęcamy!).
Jedną z najdziwniejszych tradycji na
świecie związaną z nadejściem wiosny
jest ta kultywowana w Macedonii. W
pierwszym dniu wiosny za złą wróżbę
uważa się usłyszenie śpiewu ptaków
powracających z ciepłych krajów kiedy
jesteśmy głodni i dlatego tego dnia
pierwszy posiłek trzeba już zjeść w łóżku.
W hiszpańskiej Walencji nadejście wiosny
świętowane jest z ogniem w roli głównej.
Mieszkańcy na początku marca
przygotowują wielkie kukły, - tzw. falle - z
kartonu, wosku i drewna, są one
prześmiewczym odbiciem bieżących
tematów. 16 marca kukły "idą" w wielkiej
paradzie, a 19 marca są palone.

W Grecji czy Macedonii w noc poprzedzającą święto ludzie
chorzy bądź samotni w pobliżu kryjówek węży zostawiają swoje
ubrania. Po co? Węże mają zdolności lecznicze,gady wychodzą
ze swoich kryjówek, gdy robi się ciepło. Jeśli wąż przepełznie po
ich ubraniu, sprowadzi to na ich właściciela zdrowie lub
powodzenie.
W Bułgarii odpowiednikiem polskiej Marzanny jest baba Marta. Ta
złośliwa babcia za wszelką cenę chce opóźnić odejście zimy. Jak
udobruchać babę Martę? Wystarczy zrobić biało-czerwone
gałgany z wełny i obdarowywać się tymi małymi prezentami. Jak
tłumaczą Bułgarzy, baba Marta będzie z tego faktu tak
zadowolona, że nie zatrzyma zimy.
W Rumunii święto wiosny nierozerwalnie wiąże się ze zwyczajem
rytualnego wywoływania deszczu. Tzw. paparuda obchodzona
jest na początku maja też przez Słowian zamieszkujących m.in.
Serbię. W ten dzień przez wioski i miasta przechodzą barwne
korowody, ludzie śpiewają piosenki i oblewają się wodą.
Mieszkańcy Indii, z okazji nadejścia tej pory roku organizują
święto Holi, czyli festiwal kolorów. Tego dnia w Indiach wszyscy
oblewają się zabarwioną wodą i posypują kolorowym proszkiem.   
                                        

                                                          Milena Morawska

.

Latał na nim legendarny pilot Dywizjonu
303 Jan Zumbach. Był to jeden z
najsłynniejszych samolotów myśliwskich II
wojny światowej. Przede wszystkim znany
z bitwy o Anglię. Nasz model powstał już
po zakończeniu  bitwy. Wykazał się dużą
skutecznością w czasie działań wojennych
po inwazji aliantów na kontynent w 1944 i
1945 r., zwłaszcza w dniu lądowania w
Normandii w ramach operacji „Overlord”.
Walczył również w kampanii wojennej w
Północnej Afryce. A oto jego  dane
techniczne:  prędkość maksymalna 594
km/h, pułap - 11000 m, zasięg
maksymalny - 1830 km.
Pierwsze samoloty tego typu
wyprodukowano w roku 1941 r.
                         Bartek Paduchowski

B. Paduchowski
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Zagadki przyrodnicze

Odszukaj ukryte zwierzęta!
przygotowała Wiktoria Wawro
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CO CZYTA ŻABA?
Ostatnio dzięki Pani z naszej
biblioteki przeczytałam niezwykłą
książkę pt. "Dziewczynka z
atramentu i gwiazd" Kiran
Millwood Hargrave. Książka ta
zostanie wydana dopiero 4
kwietnia 2019 roku. Opowiada o
niezwykłych przygodach
dziewczynki o imieniu Isabella.
Razem ze swoją przyjaciółką
Lupe muszą wejść do jaskini
ognistego demona Yote i użyć
miecza Arinty, dziewczynki z
legendy, żeby ocalić wyspę
Mayoa, na której mieszkają.
W tym celu pokonają wiele
niebezpieczeństw i przeżyją
mnóstwo smutku i radości.
Polecam tę książkę wszystkim,
którzy lubią przygodowe i
magiczne opowieści.  
                                Zosia Gąsior

12 marca – Dzień Matematyki – święto zostało
zapoczątkowane w 2007 roku po to, by uczniowie
mogli poznawać matematykę poprzez gry i zabawy.
Matematyka w tym dniu ma być przyjemna i dawać
radość. W Polsce pierwsze obchody odbyły się 12
marca 2014 roku.
14 marca – Dzień Liczby Pi – święto to ma promować
matematykę i nauki ścisłe, a co ciekawe obchodzone
14 marca, co zgodnie z amerykańskim zapisem daty
(3.14 - miesiąc, dzień) odpowiada liczbie Pi.
16 marca – Dzień Pandy – ten sympatyczny miś
zagrożony jest wyginięciem. Jest wizytówką logo
Organizacji WWF.
20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia –
święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
i jej głównym celem jest rezolucja: „Dążenie do
szczęścia jest podstawowym celem człowieka”.
Starajmy się osiągnąć ten cel jak najlepiej potrafimy.

25 marca – Dzień czytania Tolkiena – ten angielski
pisarz znany jest jako autor takich książek jak: „
Władca Pierścieni” czy „Hobbit, czyli tam i z
powrotem”.
28 marca – Dzień Żelków – są niezdrowe i psują się
nam się przy tym zęby, ale kto im się oprze – tym
różnym smakom, kolorom i kształtom? W tym dniu
możemy się skusić.
30 marca – dzień Muffina – to pyszne ciastko o
kształcie babeczki chyba każdemu smakuje – może
być słodkie i wytrawne.
                                        Aleks Nowak

„Tomek Łebski Geniusz (a tak mi się wydaje)”
przedstawia zabawne perypetie ucznia klasy IV. Z
przyjaciółmi Darkiem i Norbertem tworzą kapelę
„Pzombie”. Kończy się szkoła, a oni dostają pracę
domową do wykonania. Wraz z rodzicami i siostrą
Danką wyjeżdżają na wakacje, które okazują się klapą,
bo nie dość, że pomylili ośrodek wczasowy, to i
pogoda nie dopisuje. Co zrobić, gdy pada deszcz i
wszyscy się nudzą? I tu przychodzą Tomkowi fajne
pomysły (dużo zabawy, zero nudziarstwa). Książka
podczas czytania sprawiła mi dużo przyjemności.
Polecam ja każdemu w wieku od 8 do 11 lat.
                                             Aleks Nowak

KALENDARIUM – czyli co w najbliższym czasie nas
czeka i jakie święto przypada, byśmy go nie
przeoczyli. A więc czytajcie uważnie i świętujcie!.
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Co się dzieje z naszym językiem?
Najczęściej popełniane błędy językowe 
w Internecie w 2018 r.

Czy grozi nam powrót do kultury obrazkowej? 
Czy jest szansa na wrócenie do dobrych praktyk
językowych?
I jaki jest właściwie stan polszczyzny w polskim
Internecie? 

Aby udzielić odpowiedzi na postawione wyżej pytania,
po raz pierwszy przeprowadzono badanie, które ma za
zadanie przedstawić kondycję języka polskiego w
Internecie.
 
Trudna przyjaźń z ortografią

Ogólne zestawienie wykazało już dużo na ten
temat – większość błędów możemy
przyporządkować do kategorii błędów
ortograficznych. Są to niepoprawnie zapisane
wyrazy i wyrażenia: na pewno, naprawdę, w
ogóle, na razie, poza tym, na co dzień, nie wiem,
mój, à propos, co najmniej, sprzed, naprzeciwko,
z powrotem.

A co z błędami fleksyjnymi?
Czasownikiem, którego bezokolicznik jest wciąż
podawany w niewłaściwej formie, jest wziąć.
Błędny zapis, czyli wziąść, stanowi 44,12%
wszystkich wynotowanych błędów.
Jak wykazało badanie, wielu Polaków nie ma
pojęcia o końcówkach fleksyjnych rzeczowników
w liczbie mnogiej. Forma taka jak ludzią jest
niepoprawna. W celowniku liczby mnogiej
rzeczownik ludzie przybiera formę ludziom.
Internauci pomijają często literę w w zapisie słów
pierwszy, pierwsza (piszą pierszy, piersza)
Czasownik lubić sprawia z kolei problemy w
pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu
przeszłego. Błędne formy to lubiałem i lubiałam.
W zestawieniu znalazły się także błędy takie jak
przekonywujący zamiast przekonujący lub
przekonywający , swetr zamiast sweter,
doktór/doktur i kupywać, perfuma, umię, derektor .

Czy lubimy masła… maślane?
Pleonazmy, znane jako „masło maślane”, to
wyrażenia składające się z wyrazów znaczących
to samo lub prawie to samo.
Powszechne są nie tylko w codziennych
rozmowach, lecz także w Internecie. Najczęściej
występującym pleonazmem jest wyrażenie dzień
dzisiejszy. Na drugim miejscu znalazł się okres
czasu Na trzecim miejscu pojawił się zwrot trwać
nadal.
Dalej w zestawieniu znajdziemy kartkę papieru,
fakt autentyczny i akwen wodny.
W zestawieniu najczęstszych błędów
pojawiających się w polskim Internecie nie
zabrakło innowacji frazeologicznych, czyli
nieuzasadnionych zmian w postaci związków
frazeologicznych. Najczęstszą z nich jest iść po
najmniejszej linii oporu zamiast iść po linii
najmniejszego oporu. Również zwrot w każdym
bądź razie jest błędny, gdyż stanowi kontaminację
dwóch wyrażeń: w każdym razie i bądź co bądź.
W zestawieniu pojawiły się też innowacje takie jak
języczek uwagi (zamiast języczek u wagi) i w woli
ścisłości (zamiast gwoli ścisłości). Błędy te
wynikają z nieznajomości prawidłowych postaci
związków frazeologicznych.

Co zrobić, aby przeciwdziałać naruszaniu norm
językowych w Internecie? Przede wszystkim należy
traktować język ojczysty jako wartość – coś, co
łączy dany naród i jest jego dziedzictwem
kulturowym. Używanie poprawnych form
językowych bardzo dużo mówi o nas samych, a
przecież chcemy, by dobrze o nas myśleli i mówili
inni.
Autorami badań i raportu są: Nadwyraz.com,
Polszczyzna.pl

PORCJA SUCHARÓW
Jak się nazywa ząb basisty? Kieł basa.
W jakich drzewach najlepiej spędzać urlop? 
W akacjach.
Co ma wspólnego łyżka z jesienią? Zje sie nią.
Jak sie nazywa samochód po wypadku?
Mercedes bęc/benz.
Jak szczeka zdziwiony pies? How? How? How?
Jak się nazywa pieśń żałobna poświęcona wacie
cukrowej? Trędowaty/tren do waty.
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Wiosenny deser z mascarpone

NOWOŚCI KINOWE

Kiełki – zastrzyk energii na wiosnę!

Od niedawna bardzo popularne są kiełki. To bogate
źródło witamin, błonnika, magnezu, potasu. Są
stosowane w profilaktyce nowotworów.
Można je dodać do kanapek lub innych zdrowych
posiłków. W internecie jest wiele porad, jak samemu
wyhodować kiełki.
Prosty przepis na śniadanie z użyciem kiełków:
2 kromki chleba, trochę masła, 2 plasterki szynki,
pokrojona cebulka,ok. pół łyżeczki kiełków na
wierzch.                     Basia Kostecka

WIOSENNY DESER Z MASCARPONE
Składniki

250 g serka mascarpone
100 ml śmietany 30%
1 łyżka cukru pudru
1 łyżka cukru kryształu
2 szklanki truskawek lub innych owoców (maliny,
borówki, ananas)
mięta do dekoracji
Sposób przygotowania 

Kilka truskawek zblendować z cukrem kryształem i
wlać na dno pucharka.
Śmietanę ubić na sztywno z cukrem pudrem i
połączyć z mascarpone, następnie dodać do naczynia.
Resztę truskawek lub innych owoców pokroić na
ćwiartki i położyć na wierzchu deseru.
Udekorować np. miętą.
  Smacznego!                  Milena Morawska
  

Jaka jest Twoja ulubiona zupa w stołówce?
1. pomidorowa
2. rosół
3. barszcz czerwony
4. grochowa
5. żurek
Jakie jest Twoje ulubione drugie danie?
1. gulasz
2. kotlet schabowy
3. pierogi ruskie
4. spaghetti
Jakiej zupy nie lubisz?
1. zupy rybnej
2. kapuśniaku
Jakiego drugiego dania nie lubisz?
1. ryby
2.kotletów rybnych
3. jajka w sosie chrzanowym
Co lubisz dostawać na deser po obiedzie?
1. jogurt z granolą
2. popcorn
3. owoce
4. batony
Co byś zmienił/a w szkolnej stołówce?
1.przeszkadza nam hałas
2. są zbyt duże kolejki
3. brakuje solniczek na stołach
4. brakuje noży dla uczniów

gorący temat...

Co klasa IV B sądzi o obiadach
szkolnych? 
Przeprowadziłyśmy sondaż.
Milena Morawska i Małgosia Mars

.

Avengers: End Game fantasy\fantastycznonaukowy

Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie
przez
Thanosa, Avengersi łączą swoje siły oraz starają się
zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać
szalonego tytana.
                                Premiera: 25 kwietnia 2019 r.

Kraina cudów Animacja\komedia 

June, urodzona optymistka, dla której każdy dzień
jest nową przygodą, niespodziewanie odkrywa
nieprawdopodobne, ukryte w lesie wesołe miasteczko
– pełne niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących
zwierząt. Tyle, że coś tam nie gra… June wkrótce
odkryje, że park istnieje tylko w jej wyobraźni, jest
więc jedyną osobą, która może zaprowadzić tam
porządek. Dziewczynka łączy siły z niezwykłymi
zwierzakami, by ocalić park i przywrócić jego
cudowną atmosferę.
                                 Premiera: 10 maja 2019 r.

                                        poleca Magda Szarek

.
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