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             Z wiosenną nadzieją

       W numerze:Witamy Was wiosennie - jeszcze
niby nieśmiało, ale już z nadzieją
na rozwój, wzrost, spokój i...
pokój. Wracają ptaki, nieśmiało
swoje białe głowy wystawiają
przebiśniegi. Życzymy Wam
wiosennej nadziei i radości
zachęcamy do czytania!
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Aktualności z życia szkoły

    
      W dniu 16 lutego w naszej szkole odbył się w         
                             naszej szkole                             
                             Bal Karnawałowy. 
Dzieci bawiły się świetnie. W końcu dobra zabawa jest
podstawą udanej imprezy. Tańce, śpiewy, zabawy
zespołowe oraz pyszny poczęstunek, podobały się
bez wyjątku wszystkim. Uczniowie przyszli do szkoły
fantastycznie poprzebierani. Na pewno na długo bal
zostanie w naszej pamięci.  A teraz kiedy już jesteśmy
po karnawale, to czas na WIELKI POST.

 

  
14 lutego w naszej szkole zostały zorganizowane
                                Walentynki. 
Podstawę stanowiła poczta walentynkowa. Dzieci
obdarowywały się kartkami zrobionymi własnoręcznie,
które były wręczane na długiej przerwie. Powstały też
zawieszki serduszka,  wykonane z masy solnej i 
pomalowane obowiązkowa na...czerwono. W tym dniu
najmłodsi uczniowie wykonywali też ćwiczenia
interaktywne oraz uzupełniali karty pracy związane ze
Świętem Zakochanych.
 

3 marca  odbyła się akademia z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie w
krótkim apelu przypomnieli o żołnierzach polskiego
podziemia niepodległościowego, którzy po nawet po
zakończeniu II wojny światowej walczyli o wolną,
niepodległą Polskę, niezależną od wpływów Rosji. Po
tym wzruszającym programie artystycznym pani
dyrektor Edyta Drożdżał wręczyła stypendia
najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Na to
wyróżnienie zasłużyli:
-Oskar Kolasa (klasa 7)
-Martyna Zakrzewska (klasa 7)
-Weronika Minda ( klasa 6)
-Zofia Błach (klasa 5)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Drodzy chłopcy!
Przypominamy o złożeniu
życzeń dziewczynom. Nie będą
narzekać, jak dostaną kwiatka
lub coś innego...
  

                  
                   Przysłowia o kobietach:
Mężczyzna bez kobiety to tylko połowa mężczyzny.

Ten, kto ma kobietę po swojej stronie, ma Boga z
sobą.

To kobieta tworzy mężczyznę.

Nie ma oziębłych kobiet, są tylko niezdarni mężczyźni.

 W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W
latach 70-tych do popularnych podarunków dołączyły
kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki i rajstopy,
a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano
portrety kobiet różnych sektorów życia
gospodarczego zgodnie z opinią Władysława             
Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach
pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo.
Była to okazja do uzupełniania braków w
zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra
materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.

We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami
akacji srebrzystej. Akacje srebrzyste i czekolada są
także najczęstszym prezentem w Rosji.
W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji,
Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, Macedonii,
Słowenii, Serbii i na Węgrzech kobiety najczęściej
dostają kwiaty. 
W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy
kobiet świętują na obiadach i przyjęciach.

Dzień Kobiet
                                                                                                                                Martyna i Natalka
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                            Dzień Mężczyzn!
                                                                                                                                                Amelia i Zuzia

  Dzień Mężczyzn obchodzony jest 10 marca.
Tradycja obchodzenia tego dnia została
zapoczątkowana w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago.
Dzień ten poświęcony jest promowaniu wartości, jaką
mężczyźni wnoszą w życie i podkreśleniu
pozytywnych wzorów do naśladowania. 
W Polsce tradycja obchodzenia Dnia Mężczyzn nie
jest zbyt długa. Często bywa mylona z coraz
popularniejszym Dniem Chłopaka, który przypada na
30 września. Jednakże wcześniej wspomniany dzień
mężczyzn przypada na 10 marca. Nie jest to data
przypadkowa, która ma być jedynie odpowiedzią na
międzynarodowy Dzień Kobiet, świętowany dwa dni
wcześniej.
Pomysły na prezenty z okazji tego święta: 
-krawat,
-muszka,
-słodycze,
-kartka z miłym napisem,
-zestaw narzędzi, 
-kubek z męskim napisem,
-bilet do kina, na siłownię lub basen,
-można także zrobić coś samemu. 

Z okazji tego dnia życzymy wszystkim
mężczyznom wszystkiego, co najlepsze, dużo
zdrowia, szczęścia (w miłości, ale i nie tylko),
pomyślności oraz radości. Aby ten dzień,
był przez was mile spędzony w gronie
ukochanych, oraz samych takich
wyjątkowych dla was dni w roku! 
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   Dzień Klejnotów przypada na 13 marca.
Patrząc na kamienie szlachetne, trudno
uwierzyć, że Natura je stworzyła z małym
dodatkiem człowieka. Klejnoty są w różnych
kolorach oraz kształtach.
   Są one rzadko spotykane oraz pochodzą
ze skał i minerałów. Najdroższy klejnot
kosztuje 28 milionów dolarów, czyli w Polsce
kosztowałby 120 milionów zł. Jest on
wykonany z bardzo rzadkiego różowego
diamentu. Fancy Vivid kupił ten kamień dla
swojej 7-letniej córki w 2015 roku.

Światowy Dzień Lasu obchodzimy  21
marca. Świętowanie tego dnia ma na celu
podnoszenie świadomości ludzi na temat
znaczenia lasów dla człowieka, wielu
milionów gatunków roślin i zwierząt, dla
których las to jedyne naturalne miejsce
zamieszkania. Do niezastąpionych darów
lasu należy też drewno, pełniące bardzo
istotną rolę w codziennym życiu człowieka
(opał, wyrób mebli, papieru, budowa domów
itd). Dzień Lasu obchodzony jest na świecie
od ponad 30 lat.

Międzynarodowy Dzień Walki przeciw Zbrojeniom
Atomowym

To inicjatywa, która jest sprzeciwem wobec zbrojeń
atomowych, ale i upamiętnia ofiary broni jądrowej. 1
marca 1954 roku amerykańska armia przeprowadziła
akcję Castle Bravo, która polegała na zdetonowaniu
eksperymentalnej bomby wodorowej. W dzisiejszych
czasach mamy wiele bomb. Łącznie jest ich ponad 8
tysięcy. W skutek wybuchu ich wszystkich nie
zostałoby nic po Europie  i po świecie. Zdjęcie z
prawej strony ilustruje wybuch Car-bomby,
najniebezpieczniejszej bomby jądrowej.

                            
                         NIETYPOWE ŚWIĘTA
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Nasza szkoła nie tylko jest
przyjazna uczniom, ale także
zwierzętom. Uczniowie wykonali
karmniki z myślą o ptakach.
Okazało się, że nie tylko wróble i
sikorki potrzebują zimą jedzenia.
Wielkie było nasze zdziwienie
kiedy koło naszych schodów
pojawiła się sarna oraz bażanty.
Byliśmy zdziwieni, że leśni
goście zupełnie nie przejmowali
się hałasem i obecnością ludzi.
Widocznie dobra atmosfera
szkoły wpływa pozytywie nawet
na dzikie zwierzątka. Dziękujemy
naszemu zaprzyjaźnionemu
fotografowi za uchwycenie tych
chwil i możliwość dodania zdjęć
do gazetki:)
 

                      Dbamy o zwierzęta

                                                                                                                                  Karolina Rafalska

fot. Maja
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Zaczęło się! 20 marca rozpoczyna się kolejny sezon
F1! Zobaczymy dwóch nowych kierowców i zmiany w
zespołach. W poprzednim sezonie 2021 tytuł mistrza
zdobył Max Verstappen. Jeśli w tym roku tytuł
zdobędzie Lewis Hamilton, będzie to jego 8
zwycięstwo, tym samym pobije rekord świata. Sezon
zaczyna się Grand Prix  Bahrajnu, a zakończy Grand
Prix Abu Zabi na torze YAS MARINA CIRCUIT. Sezon
w tym roku będzie baaardzo fajny. Będzie tam mój
ulubiony tor AUTODROMO NATZIONALE DI MONZA.
Jak co roku kibicuję Lewisowi Hamiltonowi i mam
nadzieję, że w tym roku wygra. Najlepsza część F1 to
oczywiście bolidy. W tym roku mamy duże zmiany
takie jak: błotniki na przednich oponach, moduł
"SPRINT", większe opony i zmiana w kształcie bolidu.
A poniżej spis zespołów:

Mercedes: Lewis Hamilton George Russel
Redbull racing: Max Verstappen Sergio Perez
Scuderia Ferrari: Charles Leclerc Carlos Sainz
McLaren Racing: Daniel Ricciardo Lando Norris
Alpine F1 Team: Esteban Ocon Fernando Alonso
Alpha Tauri: Pierre Gasly Yuki Tsunoda
Aston Martin: Sebastian Vettel Lance Stroll
Williams Racing: Alexander Albon Nicholas Latifi
Alfa Romeo Racing: Valtteri Bottas Guanyu Zhou
Haas F1 Team: Mick Schumacher

                          
                               NOWOŚCI SPORTOWE F1

                                                                                                                                                          Jakub Cenda
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                                       WYŁOWIONE Z SIECI!
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