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Oznaki Wiosny

1.Wydłuża się dzień

Polskie przedwiośnie zaczyna się na przełomie lutego i marca.. Dzień wydłuża się wtedy o 2 godziny. Około 20 marca następuje zrównanie dnia z nocą.
21 marca uznajemy za pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.

2.Pojawiają się pierwsze kwiaty

Przez resztki śniegu przebijają się przebiśniegi, zakwitają też zawilce, przylaszczki i krokusy. 

3.Przylatują pierwsze ptaki

Są to skowronki, zięby, szpaki, pliszki siwe, kopciuszki oraz bociany. Jednak za prawdziwego zwiastuna wiosny w ptasim świecie uważa się żurawia. Pary
żurawi po powrocie w rodzinne strony wybierają miejsca na gniazda.

4.Pierwsze owady
 
Gdy przez dłuższy czas utrzymują się ciepłe i słoneczne dni, można dostrzec biedronki, charakterystyczne czerwono-czarne kowale bezskrzydłe. Jednym
z pierwszych zwiastunów wiosny jest motyl rusałka wierzbowiec. Ceglasty w czarne plamy wcześnie rozpoczyna lot.
  

                                                                                                                                                                                             Zofia Męcfel

                                                                                                                                                                                                                     K.D.G
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 =====================================================

                                WIELKANOCNE ZWYCZAJE

======================================================

Wielkanocne tradycje to zabawne zwyczaje, takie jak śmigus-dyngus
lub malowanie pisanek.

======================================================

Śmigus dyngus polega na tym, że bierze się jakąś zabawkę lub jajko,
które ma możliwość lania wody i leje się nią innych.

======================================================

Wielkanocne malowanie pisanek polega na tym, że maluje się szlaczki
na ugotowanych jajkach.

                                                                            By
                                                              Wiktor Nowacki            
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                                                                                              “Minecraft” – recenzja gry

            Minecraft – edukacyjna gra dla osób kreatywnych, przeznaczona dla osób od ósmego roku życia. Gra w nią prawie pół miliarda osób (w tym aż
400 milionów w Chinach). Została wydana przez Markusa Perssona (Notcha) w 2011 roku i rozwijana przez Mojang Studios. Można w nią grać na
komputerach, konsolach, urządzeniach mobilnych, a nawet na Nintendo Switch.

            Minecraft pozwala graczom niszczyć i budować różne rzeczy np. domki na losowo stworzonym świecie. Gracz może atakować różne stworzenia,
znajdować i wykopywać surowce oraz tworzyć nowe przedmioty. W Minecraft znajdują się 3 tryby gry (przetrwanie, kreatywny i hardcore) oraz 4 poziomy
trudności: pokojowy, łatwy, normalny i trudny (poziomy trudności możemy zmieniać w trakcie gry lub je zablokować). Jeżeli gracz lubi wyzwania, polecam
waleczne wyprawy, a jeśli gracz jest kreatywny i lubi budować, może tworzyć niesamowite budowle lub rozwijać swoją bazę.

            W Minecraft można znaleźć wiele struktur, między innymi: różne rodzaje wiosek, pustynne piramidy lub dżunglowe świątynie. W grze można
również znaleźć też różne biomy: polany, lasy, biomy zimowe, oceany, pustynie, kaniony i jaskinie. Gra obfituje w duże ilości różnych roślin i zwierząt
(niektóre zwierzęta można oswajać lub hodować).

            Gra ta szlifuje umiejętności gracza, można w niej zdobywać punkty doświadczenia, za pomocą których możemy “zaklinać” nasze narzędzia, miecze
i zbroje. Jeśli będziemy mieć odpowiednie przygotowanie, jesteśmy w stanie pokonać dwóch “bossów”: Smoka Kresu i Withera.

            Grę tę polecił mi kolega. Na początku nie byłem do niej przekonany, lecz potem bardzo się nią zainteresowałem i nie chciałem przestać w nią grać.
Jeśli jesteście kreatywni i lubicie budować z klocków, serdecznie polecam wam tę grę.

                                                                                                                                                                                               By Filip Lisowski

. Internet
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Międzynarodowy Dzień Ziemi

     Ten dzień obchodzony jest corocznie wiosną – 22 kwietnia, w aż 192 krajach. Jest to największe święto ekologiczne na świecie, obchodzone od 1970
roku. W Polsce wprowadzone zostało jednak w 1990 roku. Ma ono na celu promowanie proekologicznych postaw oraz budowanie wspólnej
odpowiedzialności za Ziemię.

      Tego dnia są też organizowane różne imprezy, wydarzenia plenerowe i różne atrakcje, które zachęcają do dbania o przyrodę. W Polsce jest
organizowany piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie, który zbiera tysiące ludzi. To wydarzenie odbywa się corocznie 26 kwietnia.

     O Ziemię powinien dbać każdy jej mieszkaniec i to nie tylko w ten jeden dzień w roku. Wystarczą małe zachowania proekologiczne. Zamiast na
każdych zakupach wydawać pieniądze na jednorazową torbę, możemy kupić bardziej wytrzymałe torby wielorazowe. Nie musimy też posiadać w szafie
tak dużej ilości ubrań.

Inne zachowania ekologiczne to na przykład:
-jazda rowerem zamiast komunikacją miejską,
- naprawianie sprzętów zamiast ich wyrzucania,
- świadome kupowanie produktów spożywczych w odpowiedniej ilości,
- segregowanie śmieci,
- zbieranie makulatury i baterii,
- oszczędzanie wody i energii,
- sadzenie drzew,
- troszczenie się o rośliny i zwierzęta,
- dzielenie się z innymi wiedzą na temat ekologii i sposobów dbania o środowisko.

  Mam nadzieję, że promowanie i uświadamianie wszystkim tych zasad, w niedalekiej przyszłości przyniesie pozytywne skutki i dzięki temu poprawi się
stan naszej planety.
                  
                                                                                                                                               Natalia Sękowska 
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Jak przygotować rower do sezonu wiosenno- letniego?

1. Należy wyczyścić rower po zimie, żeby znaleźć ewentualne usterki.

2. Powinno się sprawdzić stan ogumienia- możemy to wykonać poprzez
spuszczenie powietrza z opony. Następnie ucisnąć ją, żeby zobaczyć, czy
nie posiada dziur albo rozwarstwień.

3. Należy zobaczyć, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
 
4. Powinno się sprawdzić stan zapięcia kół.

5. Należy posprawdzać, czy nie posiadamy luzów, a jeśli je znajdziemy
dokręcić.

6. Należy sprawdzić stan hamulców - wykonamy to poprzez rozpięcie
szczęk i sprawdzenie stanu klocków. Znajdują się na nich linie pionowe,
które informują nas o poziomie zużycia klocków. Jeśli je widać, to znaczy,
że są w dobrym stanie, a jeżeli nie, to oznacza, że należy je wymienić.

7. Na koniec warto również wyczyścić i nasmarować łańcuch.
 

                                                                                  Michał Szczerek 
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Cześć mole książkowe!
Cytat na Początek! "Kochaj rzeczy za to, jakie są naprawdę."

                                Robert Frost

     Nareszcie wiosna! Powiedzcie mi, kto, jej nie lubi? Z tej okazji przygotowałam dla Was
recenzję książki „Tajemniczy ogród”. Poznajemy w niej historię Mary Lennox. Mary to
jedenastoletnia dziewczynka- na początku mieszkała w Indiach, lecz po wybuchu epidemii
cholery rodzice oraz opiekunka dziewczynki -Aiah umierają. Po tych zdarzeniach mała
bohaterka jedzie do Anglii- do swojego wujka. Tam odkrywa tajemniczy oraz zapomniany
ogród. Dziewczynka pielęgnuje ogródek, a po przyjściu wiosny Mary prawie w ogóle z niego
nie wychodzi! Podczas pielęgnacji i obserwacji pięknej przyrody otwiera się na ludzi. Mary to
niska, szczupła dziewczynka o brązowych oczach, blond włosach i lekko żółtawej skórze. Z
początku była nieśmiała, a z biegiem czasu otworzyła się na nowe osoby i doznania!  Mam
nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania tej wspaniałej książki! Jeśli nie macie
możliwości zakupu książki, to tutaj znajdziecie stronę internetową www.poltext.pl/pobierz .Na
tej stronie  książka ta jest po angielsku w wersji audio. Wpisz ten kod -> SecGarlPx18  w
okienko i pobierz plik. Widzimy się w następnej gazetce!                     Antonina Dziura

.

http://www.poltext.pl/pobierz
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Wielkanoc za granicą..

Włochy-dla Włochów święta wielkanocne to przede wszystkim czas
wyjazdów. Włoskie powiedzenie "Święta Bożego Narodzenia z rodziną,
Wielkanoc z przyjaciółmi" idealnie odzwierciedla dzisiejsze podejście do
wiosennych świąt na Półwyspie Apenińskim. Najczęściej odwiedza się tam
daleko mieszkających przyjaciół albo urządza krótkie wakacje, podobnie jak
u nas w weekend majowy. Wśród ciekawych tradycji, które ostały się w
niektórych częściach kraju należy wspomnieć o konkursie " Derby Easter",
czyli jedzenie jajek na czas. Rekordziści potrafią pochłonąć nawet 17 jaj w
ciągu trzech minut.
Innym popularnym konkursem jest szukanie jaj w ogromnym stogu siana,
usytuowanym na głównym rynku miasta. 

Australijczycy lubią świętować Wielkanoc na świeżym powietrzu, na
wspólnych imprezach rodzinnych. Zdarza się, że rozpalają grilla w piątek i
nie gaśnie on aż do wtorku. W poniedziałkowy poranek dzieci zbierają jajka
w ogrodzie, którymi się następnie wymieniają. Jednymi z najbardziej
znanych australijskich słodkości są „hot cross buns", czyli bułeczki
dekorowane symbolem krzyża. Również jajka mają na Antypodach
szczególne miejsce podczas Wielkanocy. Różnica polega na tym, że
podobnie, jak w Wielkiej Brytanii, stawia się na te zrobione z czekolady. Co
ciekawe, w Australii nie spotkamy Króliczka Wielkanocnego, w zamian za to
występuje Wielkouch Króliczy.

Laura Fąfara

.

.

.

.
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         Święta Wielkanocne to najważniejsza i najstarsza uroczystość
chrześcijańska. 
         Do tradycji wielkanocnych wpisuje się również Niedziela Palmowa.
Przygotowujemy się wówczas na ponowne narodziny Chrystusa. Następnie
mamy święcenie koszyczków w sobotę. Do koszyczków wkładamy
baranka- oznacza on odkupienie grzechów oraz przezwyciężenie zła, sól-
jako symbol wielkanocny- oznacza oczyszczenie oraz nieśmiertelność
i prawdę , jajko- symbolizuje nowe życie, odrodzenie oraz zwycięstwo życia
nad śmiercią, chleb symbolizuje dostanie życie, mięso, według tradycji
wielkanocnej, ma zapewniać dostatek, zamożność oraz płodność.
Następną tradycją jest śmigus dyngus- obchodzony w poniedziałek. To
święto wywodzi się z Rosji. 
       Do zwyczajów wielkanocnych możemy zaliczyć również malowanie
jajek. Dobrym, domowym sposobem jest barwienie jajek obierkami z cebuli.
Można również kupić ozdobniki i barwniki. Tradycja ta wywodzi się jeszcze
ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie.
Ostatnią z tradycji jest tak zwany zajączek wielkanocny. Tradycja ta polega
na tym ,że rodzice chowają różne słodycze, na przykład w ogrodzie bądź w
domu, a dzieciaki ich szukają.

                                                       Amelia Buchcic

.

.
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