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WIELKANOCNE TRADYCJE
Wielkanoc to bardzo radosne święto, to czas, w którym
czekamy na odrodzenie się przyrody, życia, nadziei. To również
wspaniałe chwile, które chętnie spędzamy z naszymi
najbliższymi.
Wszyscy zgodnie twierdzimy, że lubimy Wielkanoc i z
niecierpliwością na nią czekamy.Dzisiaj w naszej redakcji
prowadziliśmy ożywioną dyskusję na temat tego święta, każdy z
nas wypowiedział się na temat tego, co w Wielkanocy lubi
najbardziej.
Zuziu, za co lubisz Wielkanoc?
Najbardziej cenię czas spędzany z rodziną, wspólne posiłki,
spacery, odwiedziny. Zawsze z niecierpliwością poszukujemy z
bratem czekoladowych jajek z niespodzianką. Ta zabawa
dostarcza nam wiele emocji i wrażeń.
A Ty, Aniu?
Zawsze chętnie pomagam mamie w przedświątecznych

porządkach, lubię też przygotowywać rozmaite słodkości,
szczególnie blok czekoladowy.
A co w naszym święcie ceni Hubert?
Lubię malować jajka, fantastyczny jest też lany poniedziałek,
kiedy mamy wiele radości i beztroskiej zabawy.
Aleksandrze, a Ty?
Bardzo lubię moje wyjazdy do babci, która częstuje nas swoimi
pysznościami: żurkiem, sernikiem, makowcem.
Co na ten temat może powiedzieć Amelka?
Jak każdy, lubię ten wolny czas, kiedy nie muszę chodzić do
szkoły. Mogę dłużej pospać, ale oczywiście pomagam mamie w
porządkach i nieco mniej w gotowaniu. Cudowne są też wyjazdy
do babci i spotkania z całą rodziną. Wesoło jest zwłaszcza w lany
poniedziałek, kiedy woda leje się strumieniami, a wokół jest pełno
śmiechu.
Karolu, słucham teraz Ciebie?
Najbardziej lubię spać, a poważnie - zbijać się jajkami.
Na koniec zapytamy Olę?
Ja też uwielbiam spać, ale też lubię malować jajka i dekorować
koszyczek.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wiele wielkanocnych radości.
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SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,
kwiecień to miesiąc niezwykły, bo występują w nim
święta Wielkanocne, na które wszyscy czekają z
niecierpliwością. Młodsi cieszą się na Lany
Poniedziałek, szukanie jajek przyniesionych przez
zajączka, a jak jest w naszej redakcji? Otóż dowiecie
się tego po przeczytaniu wywiadu z członkami naszej
redakcji.
Jednak to nie jedyny przeprowadzony przez nas
wywiad w tym numerze „Osiemnastki”, bo
przeprowadziliśmy również wywiad z Zhenyą i
Akimem – dziewczynką i chłopcem, którzy przyjechali
do naszej szkoły z Ukrainy. Podczas wywiadu
dowiedzieliśmy się o wojennej rzeczywistości, ich
samopoczuciu w naszej szkole oraz kilku ciekawych
rzeczach o samych dzieciach.
Oczywiście nie zapominamy o naszych stałych
kącikach tematycznych, które jak zwykle zawierają
bardzo ciekawe informacje.
Amelia Zawodniak

PRZYSŁOWIA O MARCU I KWIETNIU

· W marcu jak w garncu.
· Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
· Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
· Deszcze marcowe zbożu nie zdrowe.
· Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i
zasiewom szkodzi.
· Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
· W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego
zapomina.
· Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie
nadzieją.
· Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę
lata.
· Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie
pościna.
· Pogody kwietniowe - słoty majowe.
· Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców
będzie dużo.
· Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie
chłody się zapowiadają.

SKŁAD REDAKCJI

Aktualności - Amelia Zawodniak, Hubert Gardziński,
Aleksandra Gomułka, Karol Modliński, Aleksander
Stefański, Aleksandra Traczyk, Anna Witkowska

Sport - Hubert Gardziński, Karol Modliński

Kącik przyrodniczy - Aleksandra Gomułka, Iwona
Wójcik, Patryk Ambroziak, Michał Gęsiarz

Kącik EKO - Amelia Zawodniak

Przysłowia - Anna Witkowska

Kącik przyrodniczy Aleksandra Gomułka
Kartka z kalendarza - Amelia Zawodniak
Kącik historyczny Aleksander Stefański
Sonda - Aleksander Stefański, Aleksandra Gomułka,
Anna Witkowska, Aleksandra Traczyk
Kącik ,,Naj" - Aleksandra Traczyk

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak
Opieka nad zespołem redakcyjnym
p. Magdalena Michalska
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SONDA

DZIEŃ ZIEMI

Twoja ulubiona potrawa
Wielkanocna?
-biała kiełbasa z chrzanem 17 %
-żurek z jajkiem i białą kiełbasą 15 %
-pieczona kaczka 13 %
-mazurek 13 %
-jajka nadziewane 12 %
-pasztet Wielkanocny 11 %
-sałatka śledziowa z jajkiem 11 %
-babka cytrynowa 8 %

Jak spędzasz święta Wielkanocne?
-w gronie rodzinny 24 %
-z przyjaciółmi 21 %
-wyjeżdżam nad morze, w góry, do innego kraju 17 %
-odwiedzam dalszą rodzinę 14 %
-przyjmuję gości 13 %
-chodzę na długie spacery 11 %
Jakie zwierzątko kojarzy ci się z Wielkanocą?
-zajączek 37 %
-kurczaczek 32 %
-baranek 31 %

Często mówi się o ekologii i dbaniu o naszą
planetę, jednak nadal wiele dorosłych ludzi zapomina
o kilku prostych zasadach. Aby ludzie o nich pamiętali
mamy 22 kwietnia ważne święto – Dzień Ziemi,
podczas którego przypomina się o strasznych
rzeczach, jakie mogą nadarzyć się ludzkości oraz o
sposobach zapobiegania nim.
Najczęstszą zasadą jest segregacja
odpadów, wiele ludzi to robi, ale równie dużo wyrzuca
śmieci na dwór, w nieodpowiednich miejscach.
Podczas spaceru warto zabrać ze sobą worek na
śmieci.
Jeśli mieszka się w domku
jednorodzinnym dobrze zbierać wodę z deszczu, aby
nie musieć zużywać jej z kranu na przykład do
podlewania kwiatów. Dzięki temu zaoszczędzimy nie
tylko wodę, ale też pieniądze.
Ekologia to bardzo obszerna i interesująca
nauka, która może pomóc zadbać o naszą planetę.

WIZYTA W KINIE

Dnia 22 marca 2022 roku uczniowie klas: V c, VI a, VI b, VI c wybrali się wraz ze swymi nauczycielami do
Kina Przedwiośnia na film „Uncharted”.
Ten przygodowy obraz w reżyserii Rubena Fleischera okazał się trzymającą w napięciu opowieścią o
poszukiwaniu zaginionego przed wielu laty skarbu. Nasza sympatia, od razu kieruje się w stronę odtwórców
głównych ról: Toma Hollanda, Marka Wahlberga i Sophi Ali, czyli filmowych: Natana, Wiktora i Chole.
Z napięciem obserwujemy nie tylko przygody bohaterów, którzy usiłują odnaleźć złoto i kosztowności, ale
również kibicujemy siłom dobra i prawdy, które walczą ze złem.
Pełne uroku okazują się sceny przyrodnicze pokazujące piękno świata i jego egzotyczną roślinność. Film ten
zachęcił nas z pewnością byśmy osobiście ją poznali. Niezwykłe wrażenia wywołują dwa statki, którymi niegdyś
odbywano morskie podróże. Niewątpliwym atutem filmu są też popisy kaskaderskie naszych bohaterów, dzięki
swej zwinności są w stanie dokonać rzeczy niezwykłych.
Całości dopełnia wspaniała muzyka, która znakomicie oddaje nastrój i emocje bohaterów.
Film „Uncharted” to dobre kino akcji, które pozwala nam oderwać się od rzeczywistości i przenieść w baśniowy
wręcz świat. Polecam go każdemu.
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DZIEŃ KOBIET W SZKOLE

Dzień Kobiet w naszej szkole zaczął się dosyć zwyczajnie. Klasowi
koledzy przygotowali niespodziankę, która im się nie udała. Dziewczęta
miały zostać w klasie i oczekiwać na ...
W jednej chwili chłopcy weszli do klasy z kwiatami. Złożyli życzenia i
wręczyli nam te piękne i pachnące podarunki. Było nam niezmiernie miło,
czułyśmy się wyjątkowo i byłyśmy dumne z naszych chłopaków!
Później na lekcję weszli chłopcy ze starszych klas i rozdali TYLKO
DZIEWCZYNOM cukierki z życzeniami. To również było bardzo miłe.
Na zajęciach wychowania fizycznego Pan Borkowski pozwolił
dziewczętom wybierać ćwiczenia i gry, co też pozwoliło nam poczuć się
szczególnie.
Nasi bliscy też nie zapomnieli o Dniu Kobiet, bo w domach czekały na
nas, nasze mamy, siostry i babcie piękne kwiaty i słodkie upominki❤️
Dzień Kobiet jest chyba najważniejszym świętem dla na, Drogie
Panie. Cieszmy się nim i nigdy nie zapominajmy, że pięknie być kobietą.
Pozdrawiamy
Ania i Ola

CAŁA PRAWDA O KOBIETACH

Jeśli mężczyzna jest rzeką, to kobieta jest mostem.
(Przysłowie arabskie)
Powiedz kiedyś kobiecie, że jest piękna, a diabeł powie jej dziesięć razy
dziennie.
(Przysłowie francuskie)
Ten, kto ma kobietę po swojej stronie, ma Boga z sobą.
(Przysłowie mauretańskie)
To kobieta tworzy mężczyznę.
Serca kobiet są zmienne jak jesienne niebo.
(Przysłowie japońskie)
Świat zmienia się z dnia na dzień, kobieta z minuty na minutę.
(Przysłowie w jidysz)
Kobiety znają dwa języki: jeden przed ślubem i jeden po ślubie.
(Przysłowie w jidysz)
Istnieją trzy niepewne rzeczy: kobieta, wiatr i bogactwo.
(Hinduskie przysłowie)
Każda kobieta przynosi ze sobą mirrę, cynamon, balsam; ale mirra,
cynamon i balsam nigdy nie są takie same, ponieważ każda kobieta ma
swoje perfumy.
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KĄCIK PRZYRODNICZY

Część chce wam opowiedzieć kilka rodzaju królików
Królik angora – cieszy się dużą popularnością ze
względu na imponujące, przyjemne w dotyku futerko.
Królik angora to miniaturka, osiągająca do 3,5 wagi.
Zwierzęta tej rasy wymagają codziennego czesania
oraz regularnego przycinania futerka. Ich wychowanie
nie jest szczególnie trudne, bowiem królik angora jest
z natury bardzo ufny i chętny do kontaktu z
człowiekiem.
Królik domowy baranek – kolejny mały towarzysz,
który posiada dość charakterystyczny wygląd. Zdjęcia
prezentujące to małe zwierzę są trudne do pomylenia
z innymi rasami królików. Wszystko przez
charakterystyczne, zwisające uszy. Miniaturka
baranka osiąga do 2 kg wagi, a mimo małych
rozmiarów, często okazuje się dość odważna.Królik
domowy baranek – kolejny mały towarzysz, który
posiada dość charakterystyczny wygląd. Zdjęcia
prezentujące to małe zwierzę są trudne do pomylenia
z innymi rasami królików. Wszystko przez
charakterystyczne, zwisające uszy.

A.G

A.G

Miniaturka baranka osiąga do 2 kg wagi, a mimo
małych rozmiarów, często okazuje się dość odważna.
Królik domowy baranek uchodzi za najbardziej
przyjazną iradośnie usposobioną rasę.
Króliki domowe rex – to nieco mniej znany królik
miniaturka, którą rozpoznamy po masywnej budowie i
szerokim czole. Informacje ze wzorca wskazują na to,
że zwierzę osiąga mini rozmiary, dochodzące do 3,5
kg. Są to zwierzęta o dość zróżnicowanym
umaszczeniu. W naszym domu możemy posiadać
króliczki w kolorze białym, czarnym, a nawet tygrysim.
Zdjęcia tygrysich czy biszkoptowych królików rex
prezentują przyjaźnie wyglądające, mini zwierzęta.
Królik domowy Teddy – to wyjątkowo malutka
miniaturka, która w wieku dorosłym osiąga do 1,7
kilograma. Zwierzę często określa się mianem
perskiego karzełka, co wskazuje na jego mini
rozmiary. Pomimo małych gabarytów jest to otwarta
na człowieka i dość ciekawska rasa.
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Najwspanialszy Wielkanocny zwyczaj:

-szukanie podrzuconych przez zajączka jaj,
-malowanie jajek,
-stukanie się jajkami,

Przysłowia na Wielkanoc
Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.
Suchy post - dobry rok.
W Wielki Piątek gdy deszcz hojnie doliny zleje, że
dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.
W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc.
Nie każdej niedzieli Wielkanoc.
Czyś się z choinki wielkanocnej urwał?
Polak woli człowieka zabić niż złamać post.
Polak woli rękę złamać niż złamać post.
Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju
wiele.
W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ
robotę.

-święcenie palemek,
-święcenie pokarmu w kościele,
-polewanie wodą na szczęście.

DZIEŃ ZIEMI

Często mówi się o ekologii i dbaniu o naszą planetę, jednak
nadal wiele dorosłych ludzi zapomina o kilku prostych zasadach. Aby
ludzie o nich pamiętali mamy 22 kwietnia ważne święto – Dzień Ziemi,
podczas którego przypomina się o strasznych rzeczach, jakie mogą
nadarzyć się ludzkości oraz o sposobach zapobiegania nim.
Najczęstszą zasadą jest segregacja odpadów, wiele ludzi to robi, ale
równie dużo wyrzuca śmieci na dwór, w nieodpowiednich miejscach.
Podczas spaceru warto zabrać ze sobą worek na śmieci, by pozbierać po
innych
Jeśli mieszka się w domku jednorodzinnym dobrze zbierać
wodę z deszczu, aby nie musieć zużywać jej z kranu na przykład do
podlewania kwiatów. Dzięki temu zaoszczędzimy nie tylko wodę, ale też
pieniądze.

Ekologia to bardzo obszerna i
interesująca nauka, która może pomóc
zadbać o naszą planetę i zapobiec jej
zniszczeniu. Pamiętajmy, że warto dbać o
najbliższe otoczenie, aby Ziemia
przetrwała, jak najdłużej.
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day,
WAAD) – święto obchodzone corocznie 2
kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej
Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn
Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007
(A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008
roku[1].
Obchody Dnia mają na celu podnoszenie
świadomości społecznej na temat autyzmu. Wizja i
inicjatywy Jej Wysokości pomogły w realizacji
praw dzieci niepełnosprawnych i ich
społeczności, zarówno w państwach arabskich,
jak i na całym świecie.
Obchody Dnia są również okazją do globalnego
politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej
współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Podstawowe założenia obejmują zwiększenie
potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb
osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania
indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu
do usług opiekuńczych i pomocowych dla
społeczności osób z autyzmem.
W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 sekretarz
generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych podkreślił, że:
Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na
temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania
takich działań i zwrócić uwagę na
niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i
izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci
autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych,
osoby z autyzmem są równe wobec prawa i
przysługują im wszystkie prawa człowieka i
podstawowe wolności.

