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Ciekawostki o Ukrainie
1. Główną religią jest prawosławie.
2. W przeciwieństwie do wielu kultur na całym świecie, Ukraińcy noszą obrączki
ślubne po prawej, a nie lewej stronie.
3. Najdłuższy instrument muzyczny świata pochodzi również z Ukrainy
4. Chrześcijanie nie mogą grać w karty, gdyż uznawane jest to za hazard.
5. Narodową potrawą jest barszcz
6. 53% ludności mówi w języku ukraińskim, reszta po rosyjsku.
7. Chleb jedzą ze wszystkim. Niektórzy nawet z owocami i różnymi deserami.
8. Na Ukrainie w szkołach obowiązuje 12-stopniowa skala ocen.
9. W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 11 lat.
10. Najniższa temperatura: -41,9 °C zmierzona została w Ługańsk.
11. 6 obywateli Ukrainy otrzymało nagrodę Nobla
12. Kraj ten jest drugim co do wielkości krajem w Europie po Rosji, ale
największym, który leży w całości w Europie.
13. Nazwa Ukraina pierwotnie oznacza „pogranicze” lub „region”. W języku
angielskim „The Ukraine” (Ukraina) była używana jako forma obecnie nazywana
jest po prostu „Ukraine” (Ukraina)
14. Stolicą Ukrainy jest Kijów, w którym mieszka ponad 2,9 miliona ludzi.
15. Najgorszy wypadek w elektrowni jądrowej na świecie, katastrofa w
Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej w 1986 r., miał miejsce w opuszczonym
obecnie ukraińskim mieście Prypyat.
HYMN UKRAINY
Ukraina jeszcze nie umarła, ani chwały, ani
wolności,
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Los uśmiechnie się do nas, młodzi bracia!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Nasi wrogowie zginą jak rosa na słońcu,
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Rządźmy, bracia, po naszej stronie !
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Oddamy nasze dusze i ciała za naszą wolność
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
I – pokażmy, że my bracia z kozackiej rodziny!
І — покажем, що ми, браття, козацького
роду
Oddamy nasze dusze i ciała za naszą wolność
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
I – pokażmy, że my bracia z kozackiej rodziny!
І — покажем, що ми, браття, козацького
роду!

1. Wiosna 1
Lato 35
2. Lody w rożku 18
Lody na patyku 18
3. Morze 28
Góry 8
4. Długopis 33
Ołówek 3
5. Farby akwarelowe 17
Farby plakatowe 19
6. Francja 19
Włochy 17
7. Pizza hawajska 9
Pizzą margaritta 27
8. Książki w miękkiej okładce
15
Książki w twardej okładce 21
9. Chomik 30
Szczur 6
10. Chleb 11
Bułka 25
11. Tik Tok 27 Instagram 9
12. You Tube 29 Facebook 7
13. Messenger 22 Snapchat
14
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Wiosenne Przysłowia
,, Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy,
trochę lata "
,, Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny
pociecha"
,, W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nie
ruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa "
,, Jedna jaskółka wiosny nie czyni"
TULIPANY

TULIPANY

,, Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz
nadzieję "
,, Wiosną nadzieję rosną, nastanie lato,
wszędzie bogato...."
,, Skowronka pieśń to o wiośnie wieść "

Historia prezydenta Ukrainy
Urodził się w rodzinie ukraińskich Żydów. Jego ojciec
Ołeksander był profesorem i specjalistą w zakresie cybernetyki.
Ukończył studia prawnicze w Krzyworoskim Instytucie
Ekonomicznym, nie podjął pracy w zawodzie prawniczym. W
międzyczasie zainteresował się aktorstwem, grał w amatorskich
przedstawieniach teatralnych. W grudniu 2017 jego
współpracownicy wystąpili o rejestrację partii politycznej o takiej
samej nazwie jak serial Słuha narodu. W pierwszej turze
głosowania, która odbyła się 31 marca 2019, Wołodymyr Zełenski
uzyskał 30,2% głosów, zajmując tym samym pierwsze miejsce i
przechodząc do drugiej tury z ubiegającym się o reelekcję Petrem
Poroszenką. 6 września 2003 zawarł związek małżeński z Ołeną z
domu Kijaszko. Para uczęszczała do równoległych klas tej samej
szkoły. Prezydent obecnie broni swojego kraju.
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Co to jest cosplay i jak go zrobić?
Chociaż sama nazwa cosplay pochodzi od słów costume
playing, czyli zabawa w przebieranie, wielu cosplayerów
traktuje swoje hobby niezwykle poważnie. Spędzają
bowiem wiele godzin na przygotowaniu specjalnych
kostiumów, dopracowanych w każdym szczególe. Na
cosplay składa się nie tylko sam strój, lecz często także
charakteryzacja, dlatego hobby to wymaga zdolności
manualnych. Na konkursach konieczna bywa też
prezentacja postaci, dlatego przydają się również
umiejętności aktorskie. Jak zrobić cosplay i jak zacząć
rozwijać się w tej dziedzinie?
Co to jest cosplay i co znaczy dla jego twórców?
Podstawą cosplayu jest przygotowanie odpowiedniego
stroju oraz charakteryzacji, które będą jak najwierniej
odwzorowywały wybraną postać z gry, filmu, serialu,
komiksu czy nawet książki. Najczęściej dotyczy on
postaci fantasy, science fiction lub anime. Początkujący
cosplayerzy często kompletują swoje stroje z gotowych,
dostępnych w sklepach ubrań czy dodatków. Osoby
bardziej zaawansowane swoje stroje szyją samodzielnie,
z ogromną dbałością o szczegóły. Bardzo ważnym
elementem stylizacji jest również odpowiednia fryzura
bądź peruka, a także makijaż. Bardziej zaawansowani
cosplayerzy potrafią nawet stworzyć zachwycający body
art, czyli pomalować całe ciało specjalnymi farbami
przeznaczonymi do tej sztuki. Twórcy cosplayu nie mogą
zapominać o drobiazgach, np. biżuterii czy soczewkach
kontaktowych.
Jak zrobić cosplay?
Do rozpoczęcia przygody z cosplayem nie są konieczne
szczególne umiejętności, wystarczy zaangażowanie,
pasja i odrobina samozaparcia. Początkujący
cosplayerzy często nie szyją swoich strojów sami, ale
kompletuje z elementów znalezionych np. w secondhandach, a nawet szafach rodziny i znajomych.
Przed wykonaniem pierwszych kostiumów bardzo ważne jest rozeznanie się
w cenach poszczególnych materiałów i dodatków, by
móc ustalić budżet na dany strój. Wiąże się to także z
wykonaniem projektu.
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Imię i nazwisko: Julian Łyżwa
Data urodzin: 5 luty
Znak zodiaku: wodnik
Ulubione danie: kebab
Ulubiona bajka/film: ,,Pingwiny z
Madagaskaru”

Ulubiona postać z bajki/filmu: Król Julian
Ulubiony przedmiot: matematyka
Zainteresowanie: Pływanie
Za co lubisz wiosnę?
-Ponieważ jest ciepło.
Jak minęły ci ferie?
-Dobrze, byłem w Bieszczadach i chodziłem
po górach ale nie pamiętam nazwy szczytu.
Julian

Łyżwa

Imię i nazwisko: Paulina Bobel
Data urodzin: 7 września

Jakie jest twoje największe marzenie?
-Wyjechać do Francji.
Czego najbardziej się boisz?
-Pająki bo ich nie lubię.

Znak zodiaku: panna
Ulubione danie: pizza
Ulubiona bajka/film: ,,Zostań, jeśli kochasz”
Ulubiona postać z bajki/filmu: Damon Salvatore
Ulubiony przedmiot: Geografia
Zainteresowanie: rysowanie
Za co lubisz wiosnę?
-Ponieważ są kwiaty i jest ciepło.
Jak minęły ci ferie?
-Dobrze, spotykałam się z przyjaciółmi.
Jakie jest twoje największe marzenie?
-Aby ułożyło mi się w życiu.
Czego najbardziej się boisz?
-Pająków

Paulina

Bobel
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Imię i nazwisko: Hubert Kulpa
Data urodzin: 21.01.2008
Znak zodiaku: Wodnik
Ulubione danie: Makaron z serem
Ulubiona bajka/film: ,,Kobiety mafii"
Ulubiona postać z bajki/filmu: Niania z filmu
Kobiety Mafii
Ulubiony przedmiot: W-F
Zainteresowanie: Jazda na motocyklu

Hubert

Kulpa

Za co lubisz wiosnę?
- Za to że robi się ciepło
Jak minęły ci ferie?
- Dobrze i spokojnie
Jakie jest twoje największe marzenie?
- Kupić mocniejszy motocykl

Imię i nazwisko: Przemek Pigan
Data urodzin: 16.08.2009
Znak zodiaku: Lew
Ulubione danie: Kluski śląskie
Ulubiona bajka/film: Spider-Man
Ulubiona postać z bajki/filmu: Barbie
Ulubiony przedmiot: Biologia
Zainteresowanie: Łowienie ryb
Za co lubisz wiosnę?
- Ponieważ robi się ciepło i można się spotykać
Jak minęły ci ferie?
- Grałem na kompie
Jakie jest twoje największe marzenie?
- Pojechać do Hiszpanii
Czego najbardziej się boisz?
- Mojej sąsiadki

Czego najbardziej się boisz?
- Śmierci
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1. Co robi skejter w toalecie?
- Szaleje na desce.
2. Co mówi informatyk kiedy dostanie na
urodziny pendriv'a?
- Dzięki za pamięć
3. Jak się nazywa człowiek, który straszy
dynie?
- BuDyń.
4. Jak się nazywa osoba, która łowi mak?
- Makłowicz.
5. W co grają Węgrzy?
- Węgrybirds.
6. Jaka jest ulubiona zemsta cukiernika?
- Słodka.
7. Co robi baba w kiosku?
- Jest ciągle w ruchu.
8. Jak zapytać Felka jak ma na imię?
- Pan-to-felek?
9. W jakim Stanie USA nie piję się Alkoholu?
- W stanie trzeźwym.
10. Gdzie bociany chodzą na zakupy?
- Do żabki.
11. Jaką trawę najbardziej lubi koń?
- Koniczynę.
12. Ile zarabia mechanik samochodowy?
- 4 koła.
13. Co mówi strateg, gdy przykłada ucho do
zegarka?
- Taktyka.
14. Co mówi elektryk do przyjaciela?
- Będziemy w kontakcie.
15. Jak się nazywa facet, który zabił żonę?
- Żonkil.
16. Jak się nazywa kawa z trzech Espresso?
- Strzykawka!
17. Dlaczego Lord Kruszwil nie ma przyjaciół?
- Bo przyjaciół poznaje się w biedzie!
18. Jak piją matematycy?
- Na potęgę.
19. Czego najbardziej nie lubił bramkarz na
matmie?
- Słupków.
20. Co robi strażak na siłowni?
- Spala kalori

Pierwiosnek

Pierwiosnek

Krokusy

Krokusy

szafirki

szafirki
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Ptaki przylatujące na wiosnę
TE PRZYLATUJĄ – raniuszki i sikory zimujące w
Niemczech albo
Holandii, także pierwsze jaskółki możemy
przywitać w połowie marca. Do końca kwietnia
wracają prawie wszystkie ptaki lęgowe.
Najwcześniej skowronki, świergotki łąkowe, szpaki, pliszki,
czajki. Ostatnie są strumieniówki, wracające z
Indii dziwonie oraz wilgi i jerzyki, które docierają do Polski z
tropików dopiero w maju.

