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"Nadejście wiosny"
Na plot ko wa ła so sna,
że już się zbli ża wio sna.

Kret skrzy wił się po nu ro:
„Przy je dzie pew nie furą”.

Jeż się na je żył sro dze:
„Ra czej na hu laj no dze”.

Wąż syk nął: „Ja nie wie rzę.
Przy je dzie na ro we rze”.

Kos gwizd nął: „Wiem coś o tym.
Przy le ci sa mo lo tem”.

„Skąd zno wu - rze kła sro ka -
Ja jej nie spusz czam z oka
I w ze szłym roku, w maju,
Wi dzia łam ją w tram wa ju”.

„Nie praw da! Wio sna zwy kle
Przy jeż dża mo to cy klem!”

„A ja wam to do wio dę,
Że wła śnie sa mo cho dem”.

„Nie praw da, bo w ka re cie!”
„W ka re cie? Cóż pan ple cie?
Oświad czyć mogę krót ko,
Przy pły nie wła sną łód ką”.

A wio sna przy szło pie szo -
Już kwia ty z nią się śpie szą,
Już tra wy przed nią ro sną
I szu mią: „Wi taj wio sno!”. 
Jan Brzechwa

Nasza redakcja:
*Wiktoria Białokoz,
*Wiktoria Wojtukiewicz
*Kornelia Mazur
*Aleksandra Krzywonos
*Szymon Kietla
*Filip Przygodzki
*Amelia Pacholarz
Opiekun: Jolanta Fleszar

WIOSNA JUŻ JEST!WIOSENNY NUMER NASZEJ
GAZETKI RÓWNIEŻ, ZAPRASZAMY DO

LEKTURY!
      W tym numerze znajdziecie ciekawostki ze świata, przepisy na świąteczne ozdoby.Będziecie mogli
rozwiązać krzyżówkę, obejrzeć prace uczniów, przeczytać ciekawe opowiadanie.Miłej lektury!

Aby  wiosenne słońce wpuszczało promyki nadziei,
aby żonkile swoimi uśmiechniętymi buźkami zarażały
optymizmem,
aby zielone barwy budzącego się do życia świata przyrody
zachęcały do radości i uśmiechu.
Świąt spędzonych w gronie najbliższych osób, miłości, radości i
spokoju wewnętrznego życzy redakcja naszej gazetki.

obrazki online .
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Wielkanocne tradycje i zwyczaje na świecie

  Wszyscy doskonale znamy nasze polskie zwyczaje i tradycje wielkanocne, jednak niewielu z nas wie, jak
obchodzi się Wielkanoc w innych krajach, dlatego przedstawię Wam tu te najciekawsze. 

•  W Meksyku Wielkanoc obchodzona jest najhuczniej, obchody trwają 14 dni, w czasie których ludzie bawią się 
z wielką pompą na ulicach miast. 

•  Norwegowie Wielkanoc kojarzą z kryminałami. W księgarniach pojawiają się specjalne ich tomy zwane
‘’Paskekrim’’, a w telewizji zobaczyć można wiele seriali i filmów o kryminalnej tematyce. 

•  We włoskiej Florencji organizowana jest parada, której główną atrakcją jest wóz wypełniony po brzegi
fajerwerkami. Dokładnie w południe zostaje on podpalony przez arcybiskupa, co skutkuje widowiskowym
wybuchem. 

•  W Finlandii wielkanocne obchody przypominają Halloween, dzieci przebrane w kostiumy chodzą po domach
zbierając cukierki. 

•  Na Bermudach w Wielki Piątek mieszkańcy puszczają własnoręcznie zrobione latawce.  

To tylko niektóre ciekawe zwyczaje…
Zachęcam do poszerzenia wiedzy na ten temat. A czy Wy macie jakieś swoje rodzinne tradycje, zwyczaje
związane z Wielkanocą?
                                                                             Amelka Pacholarz , 7b
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 Nasz twórczość
                                                        Pani Wiosna- autor Amelka Pacholarz, 7b
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  Jeżeli niechcący otworzy się jeden list, nic nie powinno się stać. Nikt nie będzie zły, kiedy przez przypadek
pominie się jego dom podczas roznoszenia korespondencji. Nawet, jeżeli zacznie się to robić notorycznie, to
nikt nie powinien się zorientować, bo przecież istnieje tysiące listów, tysiące domów  i tysiące skrzynek na listy.
  Alicja mieszkała ze swoim dziadkiem w starym mieszkaniu zniszczonej kamienicy. Pan Adam (dziadek Ali) był
szczupłym, starszym, lekko schorowanym człowiekiem, jednak kochał swoją wnuczkę nad życie i robił
wszystko, by niczego jej nie brakowało. Pracował jako listonosz w ich małym miasteczku. Podczas jednej z
wizyt w przychodni panu Adamowi został zalecony odpoczynek od pracy, na co najmniej dwa tygodnie.
Staruszek nieco się wahał, jednak dla dobra swojego zdrowia, postanowił stosować się do zaleceń lekarza. Nie
było to do końca takie proste, ponieważ jego surowy pracodawca nigdy nie dał nikomu urlopu na kilka dni
(pomijając okres wakacyjny) . 
- Dziadku, skoro ty nie możesz pracować, to może ja przez kilka dni będę roznosiła listy za ciebie? –
zasugerowała Ala widząc, że stan zdrowia dziadka się pogorszył.  Po dłuższej chwili  dziadek  przystał na jej
propozycję. Następnego dnia pan Adam odebrał wszystkie listy, które miał tego dnia roznieść, następnie
zapakował je do starej, skórzanej torby i wręczył pakunek wnuczce. 
-Pamiętaj tylko, że każdy list musi dotrzeć do jego adresata. Wystarczy, że zgubisz jeden, tylko jeden, a
następnego dnia mogę już nie mieć pracy. Dziewczynka pożegnała się z dziadkiem i wyszła z domu.  Listy były
poukładane , więc Ala grzecznie chodziła od domu do domu, oddalając się w ten sposób od jej kamienicy.
Zaniosła trzy listy do państwa Zalewskich, pocztówkę z Hiszpanii, do Pani Marii pracującej w jej ulubionej
cukierni, pismo z banku do mężczyzny, który pracował jako konserwator w jej szkole i wielką kopertę na adres,
pod którym według jej dziadka mieszka szanowany adwokat na emeryturze. Wyciągając następną kopertę
zauważyła, że jest ona lekko naderwana w rogu. Trzymając ją mocno w dłoniach, ukryła się za rogiem jakiegoś
nowego budynku, i postanowiła sprawdzić zawartość owej koperty. Delikatnie wyciągała, aby niczego nie
uszkodzić. I jej oczom ukazała się taka oto treść:
                                                                                        
 
                                                                                                    Norwegia, 27.04.1985r
  Najlepszy synu na całym świecie!
  Na samym początku chcę Ci przekazać, jak bardzo dumny z Ciebie jestem. 
  Jestem pewien, że mało który czternastoletni chłopak byłby w stanie opiekować
  się chorą mamą, małymi siostrami i do tego zajmować się całym domem.
 W ciągu tych trzech miesięcy nie było dnia, w którym bym o Was nie myślał .
  Jak zdrowie mamy? Mam nadzieję, że leki pomagają. Czy dziewczynki bardzo Ci 
  dokuczają? Przekaż im uściski ode mnie.  Z chęcią dowiem się też, co u Ciebie.
  Wujek Marek  powiedział mi, że odkąd wyjechałem, zdążyłeś przerosnąć mamę.
  Parę dni temu mieliśmy lekki sztorm i przedłużono nam postój na jednej z 
  zatok. Jesteśmy teraz dwa dni w plecy. 
  Rozmawiałem  z szefem i powiedział mi, że w przyszłym miesiącu 
  będziemy mogli wrócić do domów. Już nie mogę się doczekać, kiedy Was 
  zobaczę.
                                                                  Tata 
  PS W kopercie znajdziesz pieniądze, aby kupić najpotrzebniejsze rzeczy.

Nasza twórczość
                                                                Opowiadanie "Listy"
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Nasza twórczość

     
Po przeczytaniu listu, dziewczynka zajrzała do koperty. Było tam dwadzieścia złotych. Trzymając banknot w
ręku zaczęła nad czymś bardzo rozmyślać. Rozejrzała się i wsunęła banknot do kieszeni, a list podarła i
wyrzuciła do najbliższego śmietnika. Wiedziała, że bardzo źle robi, ale to tylko jeden list, nikt nie zauważy. Po
chwili wróciła do roznoszenia korespondencji.
  W głowie cały czas krążyła jej myśl, co by się stało, gdyby otworzyła jeszcze jedną kopertę.  Weszła do
opuszczonego budynku i otworzyła losowo wybrany list. Był zapakowany w piękną, czerwoną kopertę.
Oczywiście tym razem schowa go z  powrotem i dostarczy do odpowiedniej osoby. 

                                                                                      Kraków, 30.04.1985 r.
  Kochana ciociu Krysiu!
  Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę  z tego pobytu u Ciebie. Strasznie mi 
  żal, że musiałam tak szybko wracać.  Opowiedziałam wszystkim koleżankom o tym,
  jak zwiedzałam Trójmiasto! Chyba trochę mi zazdroszczą.
  Tak strasznie żałuję, że musiałam już wrócić. Zachody słońca na plaży były 
  wspaniałe. Mamie bardzo podoba się bransoletka, którą dla niej wybrałyśmy. 
  Opowiadałam tacie, jak piekłyśmy bułki i zaczął się śmiać z tego, że żadnej
  mu nie przywiozłam. Następnym razem może coś mu zostawimy.
  Muszę już kończyć, bo jest późno, a ja rano wstaję do szkoły. 
Mama powiedziała, że w wakacje do Ciebie przyjedziemy! Już nie mogę się doczekać.

                                                                                               Julka

Ala już chciała schować list z powrotem to koperty, ale wtedy zauważyła, że niechcący ją porwała. Przecież nie
może dostarczyć komuś listu bez koperty. Dziewczynka ponownie zwinęła papier w kulkę i wyrzuciła do
śmietnika. Nikt nie zauważy, że brakuje dwóch listów. 
  Nikt nie zauważy, że brakuje trzech listów. Sześciu listów. Dziesięciu listów. Dwunastu listów.
Nadszedł dzień, w którym pan Adam miał wrócić do pracy. Po tygodniu dziewczynka pogubiła się w liczeniu, ile
listów otworzyła i nie dostarczyła, a po dwóch tygodniach ludzie zaczęli się wypytywać o ich listy, na których
otrzymanie nie mieli już szans (oczywiście o tym nie wiedzieli). Alicja miała nadzieję, że niedługo sprawa
ucichnie i wszyscy o wszystkim zapomną. 
  Kilka minut po wyjściu do pracy dziadek Ali wrócił do domu. Miał lodowate spojrzenie.
-Podobno listy nie docierały do odbiorców- powiedział pan Adam chłodnym głosem. – Szef się zdenerwował i
mnie zwolnił –mówiąc to, zamknął się w swoim pokoju. 
  Dziewczynka poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Czuła się strasznie, a mimo to nie przyznała się.
Przecież nikt miał nie zauważyć, że brakuje jednego listu. Albo kilku listów. W ostateczności kilkunastu..…
                                            

                                                                          Wiktoria Wojtukiewicz, 7b
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Uczniowie polecają, czyli co warto obejrzeć, co
warto przeczytać...

  Film, który chciałabym zaproponować do obejrzenia to film animowany studia Pixar-Naprzód, za który
odpowiada ekipa mająca na swoim koncie takie hity jak Toy Story.To szalona historia pełna zabawnych
sytuacji i zwrotów akcji, którą zwieńcza typowy dla studia Pixar punkt kulminacyjny z przesłaniem.
   Świat, w którym rozgrywa się akcja tej produkcji został przedstawiony w bardzo  ciekawy sposób. Poza elfami
pojawiają się inne magiczne istoty, które z magią mają już bardzo mało wspólnego. Nawet wróżki – mimo
posiadanych skrzydeł – wolą tworzyć gangi motocyklowe.
Film opowiada historię dwóch braci elfów Iana i Barleya(w polskiej wersji Janko i Bogdana), którzy wiodą
normalne życie na przedmieściach wielkiej metropolii. W dniu 16-tych urodzin Ian otrzymuje od matki prezent,
który ta z kolei miała przekazać synowi od ich zmarłego przed laty ojca. Choć powszechnie wiadomo, że magia
stanowi relikt przeszłości, a nawet jednorożce sprowadziły się do poziomu śmietnikowych szopów, w ręce Iana i
Barleya trafia magiczna różdżka. Za jej pośrednictwem młodzieńcy mają szansę ponownie spotkać swojego
ojca – tylko na 24 godziny. Niestety, zaklęcie nie zadziałało,jak powinno, a w domu elfiej rodziny pojawiają się
tylko nogi ojca. Ian i Barley mają jedną dobę, aby zdobyć kryształ, który pozwoli naprawić zaklęcie i odtworzyć
całą sylwetkę ich ojca. Naprzód to animacja, która nie ma bardzo rozbudowanej fabuły, jednak ma w sobie tyle
ciepła i mądrości, że można jej to wybaczyć. Moim zdaniem naprawdę warto oglądnąć ten film.
                                                                    Wiktoria Białokoz, 7b

. .
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Uczniowie polecają, czyli co warto obejrzeć, co
warto przeczytać...

             

   
Seria książek o Magnusie Chase. Są to przygody
osadzone  w świecie mitologii nordyckiej. Magnus
Chase jest bezdomnym, który po kilku latach
spędzonych na ulicy dowiaduje się ,że jest synem
boga Freja, co czyni go półbogiem. Po tej wiadomości
na nowo odkrywa świat ,a właściwie światy. Poznaje
krasnoludy, elfy, a także innych bogów bądź
półbogów. Książka to zaprowadzi czytelnika w
niezwykły świat , dostarczy sporo wiedzy na temat tej
mitologii, a może będzie też cenną lekcją na temat
życia.
                                Filip Przygodzki, 7b
                                                                                

.

.

  Książki te wprowadzą czytelnika w świat mitologii
greckiej. Tytułowy Percy Jackson jest synem
Posejdona i zwykłej kobiety Sally.  
Ta seria jest naprawdę niesamowita, obfitująca w
ciekawe wydarzenia i przygody, wbrew pozorom
proste historie zapadają w pamięć . Zachowanie
poszczególnych bohaterów uczy lojalności i
empatii.
                                    Filip Przygodzki, 7b

.

.
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Ciekawostki ze świata

·  Najdłuższa nazwa miejscowości na świecie to Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch w
Walii. Liczy ona sobie 58 liter. Po przetłumaczeniu nazwa ta oznacza: “Kościół Świętej Marii nad stawem wśród
białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia”.

·  Naukowiec AndreGeim przeprowadził eksperyment, w którym ukazał lewitację żaby w silnym polu
magnetycznym. Każda cząsteczka wody w jej ciele była przyciągana do miejsca, gdzie była najmniejsza
wartość indukcji.

·  Najostrzejszą papryką na świecie była odmiana Carolina Reaper. W 2017 roku została wpisana do Księgi
Rekordów Guinnessa. Obecnie najostrzejszą papryczką jest Pepper X, która posiada około 3 100 000 punktów
w skali Scoville’a. Dla porównania papryka Habanero ma od 100 000 do 350 000 punktów!

·  Kanada ma ponad 31 000 jezior, o powierzchni co najmniej 3 km2 oraz niezliczoną ilość stawów i innych
małych zbiorników wodnych. Badania naukowców wskazują, że w Kanadzie znajduje się 62% jezior z całego
świata, które mają więcej niż 10 hektarów powierzchni.

·  Z powodu sankcji handlowych Coca-Cola nie jest sprzedawana tylko na Kubie i w Korei Północnej.
W 2013 roku, naukowcom z Darmstadtu udało się zatrzymać wiązkę światła na minutę w krysztale.
                             
                                                                           Szymon Kietla, 7b
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Przepisy na wielkanocne ozdoby

Przepis na zajączka wielkanocnego
Składniki:

*rolki po papierze toaletowym
*bibuła, kolorowy papier
*ozdoby typu gotowe oczka lub inne
*klej
*nożyczki

Wykonanie:

Rolkę oklejamy papierem kolorowym, wycinamy
uszy oraz łapki.Uszy przyklejamy w górnej części
rolki, łapki na dole.Przyklejamy nosek oraz oczka,
dorysowujemy wąsy. Zajączka można przewiązać
wstążką, ewentualnie udekorować wedle uznania.

.

Przepis na kolorowe kwiatki

Składniki:
·  woda
·  5 szklanek
·  5 różnych barwników
·  białe kwiatki

Przygotowanie:
Do każdej szklanki wlej wodę, zapełnij do ok. 50%. Następnie wsyp do każdej z nich barwnik i włóż do nich
kwiatki. Co chwilę zerkaj na kwiatki i obserwuj zmiany. Po dłuższym czasie kwiatki zaczną zabarwiać się na
różne kolory.Można je wykorzystać do stworzenia różnych dekoracji świątecznych, a każda niewątpliwie będzie
wyjątkowa.
 
                                                                                                Miłej zabawy!
                                                                                 Kornelia Mazur, 7b

.
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Świąteczna krzyżówka
                                                                                               Autor:Ola Krzywonos, 7b
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