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CIEKAWOSTKA:
Przyzwyczailiśmy
się, aby wiosnę
witać 21 marca,
jednak według
najnowszych
badań od 2014
roku astronomiczna
wiosna będzie do
nas wracać

dzień wcześniej, 20
marca. Zmiana ta
związana jest z
ruchem
precesyjnym ziemi,
którego nie
uwzględnia
kalendarz. 21
marca stanie się na
powrót pierwszym

dniem wiosny
dopiero w 2102
roku.

W tym
numerze:
- "Solidarni z
Ukrainą"
- Pierwszy dzień
wiosny
- "Z podwórka
na stadion"
- książki na
wiosnę
- ozdoby
wielkanocne

- "Tydzień z
książką"

Mamy wiosnę!

.
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

.

.

.

Wszyscy wiemy co aktualnie
dzieje się na świecie i dlaczego
pomoc uchodźcom i
solidaryzowanie się z nimi jest
tak ważne. Do naszego kraju
przybyło już wielu Ukraińców,
którym możemy pomóc np.
dostarczając niezbędne rzeczy
takie jak ubrania czy prowiant do
wyznaczonych punktów. Nasza
szkoła również się przyłączyła.
Prowadziliśmy zbiórkę
pieniędzy. W geście solidarności
przyozdobiliśmy klasy i
nagraliśmy film wspierający
Ukrainę. Bardzo ciepło
przyjęliśmy dzieci, które
przyszły do naszej szkoły. 

.

.

.
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

.

.

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i
astronomicznej nie zawsze przypada na ten
sam termin. Kalendarzowa wiosna 2022
zaczyna się 21 marca i jest to data stała. W
tym roku będzie to poniedziałek. Tego dnia
bardzo często przez uczniów obchodzony
jest również tak zwany Dzień Wagarowicza.

Tradycje pierwszego dnia wiosny.

W naszym kraju popularne jest
oczywiście na przykład topienie
Marzanny albo – szczególnie na
wsi – gaik. Z kolei dzieciom z
pewnością do gustu przypadnie
Dzień Wagarowicza.

Astronomiczna wiosna może zaczynać się 20 lub 21
marca. W 2022 roku pierwszy dzień wiosny
astronomicznej wypada w niedzielę, 20 marca. Co
ciekawe, z biegiem lat astronomiczny początek
wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. W 2048 roku
prawdopodobnie termin ten przypadnie już na 18.03.
Z kolei za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku,
pierwszy dzień wiosny może wypaść nawet 13 marca.

Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej boginię,
którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie
wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę.
Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich obrzędach
ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym
roku.

.

.
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                          Z podwórka na stadion

Dnia 11 marca uczniowie klasy
szóstej i czwartej szkoły
podstawowej w Górkach
Noteckich wzięli udział w
turnieju piłkarskim " Z podwórka
na stadion, Tymbark 2022" w
Strzelcach Krajeńskich, na orliku
przy szkle podstawowej numer
1. Naszą szkołę reprezentowali
chłopcy, jak i dziewczyny. Nasza
drużyna zajęła czwarte miejsce,
trenerem była pani Basia,
nauczycielka wf w naszej szkole.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
organizowany jest przez PZPN od 21 lat. Od 2007,
sponsorem główny Turnieju jest marka Tymbark oraz
od 2016 roku, sponsorem brązowym jest firma
Electrolux. Turniej jest jedną z najszybciej
rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce, oraz
jest największym w Europie turniejem piłkarskim dla
dzieci w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i
12. W Turnieju uczestniczą szkoły, uczniowskie kluby
sportowe, kluby sportowe oraz podmioty prowadzące
działalność sportowo-edukacyjną. Zmagania
uczestników Turnieju podczas Finałów Wojewódzkich
i Finału Ogólnopolskiego obserwują Selekcjonerzy
Młodzieżowych Reprezentacji Polski. Najlepsi
uczestnicy Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” regularnie biorą udział w zgrupowaniach
Akademii Młodych Orłów. Kolejnym krokiem na
piłkarskiej ścieżce młodych adeptów futbolu jest
powołanie do młodzieżowych Reprezentacji Polski. 
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                          Książki na wiosnę

Książki, które ostatnio przeczytałam:
- ,,Jeżycjada. Dziecko piątku", ,,Nutria i
Nerwus", ,,Imieniny", Język Trolli", ,,McDusia",
Wnuczka do orzechów" Małgorzata
Musierowicz,
-,,Upadek Bestii. Spirit Animals. Nieśmiertelni
strażnicy" Eliot Scherefer, ,,Spalona ziemia"
Victoria Schwab, ,,Powrót" Varian Johnson,
,,Ognista fala" Jonathan Auxier, ,,Serce ziemi"
Sarah Prineas, ,,Pazur żbika" Varian Johnson,
,,Szeptacz burz" Christina Diaz Gonzalez,
,,Smocze oko" Sarwat Chadda,
- ,,Ballada ptaków i węży" Suzanne Collins,
- ,,Apollo i Boskie Próby. Ukryta wyrocznia",
Rick Riordan,
- ,,Gdzie diabeł mówi dobranoc. Księżyc jest
pierwszym umarłym", Karina Bonowicz.

Bardzo je polecam i mam nadzieję, że się Wam
spodobają.

Wiosna to czas kiedy na dworze robi się coraz cieplej.
Chętniej wychodzimy wtedy na świeże powietrze. A
więc zachęcam żeby w przydomowym ogródku usiąść
i poczytać ciekawą książkę.

Upadek Bestii. Spirit Animals to 7-tomowa seria
książek. Ich szczególną cechą jest to, że każdą część
napisał inny autor. Opowiada o czwórce przyjaciół,
którzy są zielonymi płaszczami i jednocześnie
bohaterami Erdasu. W ich świecie niektórzy ludzie
mają niezwykły dar przyzywania zwierzoduchów.
Conorowi, Abeke, Meilin i Rollanowi udało się
przywołać cztery Wielkie Bestie. Są nimi wilk Briggan,
pantera Uraza, panda Jhi i sokół Essix. Muszą stawić
czoło Zerifowi, który chce posiąść wszystkie Wielkie
Bestie. Również wielkiej sile, któraprzez wieki kryła
się w mrocznych podziemiach Erdasu. Choć
przyjaciele są bardzo młodzi cechuje ich wielka
odwaga i determinacja.
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                 Ozdoby wielkanocne                                     
                                                            

Pierwsza ozdoba to zając ze skarpety
Aby wykonać tę ozdobę wielkanocną ręcznie
robioną potrzebujemy nitki, igły, nożyczek, waty oraz
skarpetek. Do skarpetki wkładamy kawałek waty,
która utworzy tułów królika. Następnie chwytamy
niewielką część materiału tworząc ogonek,
zawiązujemy go nitką w kolorze skarpetki. Kolejno
oddzielamy tułów od głowy za pomocą nitki i
wkładamy kolejny kawałek waty, aby utworzyć głowę.
Na koniec zawiązujemy na czubku głowy uszy królika i
przecinamy skarpetkę, aby przypominała zajęcze
uszy. Kiedy mamy gotową postać wyszywamy nosek i
oczy. Zajączek wielkanocny ręcznie robiony świetnie
będzie wyglądał w wielkanocnym koszyku.

Pomysł drugi to jajko ze sznurka jutowego
Do ich przygotowania potrzebujemy kawałek
sznurka, kilka balonów, mąkę ziemniaczaną i
wodę. Na samym początku tworzenia
naszych jajek ze sznurka jutowego musimy
przygotować krochmal. Gotowy preparat można
kupić w sklepie, ale samodzielne przygotowanie
krochmalu jest bardzo proste. Wystarczy
wymieszać 3 łyżki mąki ziemniaczanej w połowie
szklanki wody, następnie stopniowo dodawać
roztwór do 0,5 l wrzącej wody. Do powstałego
krochmalu, po jego wystygnięciu, dodajemy
pocięty sznurek jutowy. Najlepiej sprawdzą się
metrowe kawałki. Balony dmuchamy do wielkości
jajek jakie planujemy stworzyć. Następnie sznurek
nawijamy na balon w taki sposób, by powstała
niesymetryczna, trochę abstrakcyjna sieć. Tak
przygotowane balony odstawiamy do wysuszenia.
Po kilku godzinach balon delikatnie przebijamy i
delikatnie wyjmujemy ze środka. Ze sznurka
uzyskujemy sztywną formę w kształcie jajka. 
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                                      TYDZIEŃ Z KSIĄŻKĄ

        Na zdjęciach mistrzowie pięknego czytania z klasy czwartej, szóstej, siódmej i ósmej. Gratulacje!
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