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Koniec śniegu! Wiosna w biegu!

A po lutym marzec spieszy,
koniec zimy wszystkich cieszy.         W numerze:

Nareszcie marzec! Chyba nie ma człowieka, któremu ten
miesiąc nie kojarzyłby się z przedwiośniem. Na razie bardzo
nieśmiało przyroda budzi się z zimowego snu, dni są coraz
dłuższe, słychać świergot ptasi, choć pogoda jeszcze płata
figle - wiadomo: W marcu jak w garncu...
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki.
Znajdziecie w nim wiosenne artykuły związane m.in. z Dniem
Kobiet i Mężczyzn, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, szkolnymi aktualnościami. Zachęcamy do
przejrzenia. Miłego czytania!

@ Dzień Kobiet i
Mężczyzn
@ Powiew wiosny
@ Z życia szkoły
@ Narodowy Dzień
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 Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8
marca od 1910 roku. Pierwszy Dzień Kobiet
obchodzony był 28 lutego 1909 roku, ustanowiony
przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i
strajkach w Nowym Jorku. Tego dnia kobiety zostają
obdarowane skromnymi prezentami, zazwyczaj są to
kwiaty. Ale zamiast nich można wybrać coś innego,
np.: kubek, różyczki do kąpieli, wieczną różę,
słodycze, kartkę, itp. Panowie powinni się wykazać 
pomysłowością w tej dziedzinie. W Dzień Kobiet
należy w szczególności podarować w prezencie 
miłość i szczęście. 

                         Z okazji Dnia Kobiet,
                         serdeczne życzenia,
                          marzeń spełnienia, 
                          miłości bez końca, 
                         dni pełnych słońca, 
                          radości bez liku, 
                         całusów bez miary,
                         zdrowia, szczęścia, 
                             pomyślności,
                           z życia radości,
                      milion ciastek i słodyczy. 
                  Tego Wam Redakcja życzy! 

    Być kobietą...
                                                                                                                                                  Amelia i Zuzia
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                                        DZIEŃ MĘŻCZYZN   
                                                                                                                                                                        NK

   Dzień Mężczyzn obchodzimy 10 marca, czyli w tym
roku w piątek. Tradycja obchodzenia tego dnia została
zapoczątkowana w 1999 roku Trynidadzie i
Tobago. Dzień ten jest poświęcony promowaniu
wartości, jaką mężczyźni wnoszą do świata. Ma także
służyć  poprawie relacji między płciami oraz
promowaniu równości płci zarówno dla mężczyzn, jak
i kobiet.
   Dzień Mężczyzny 2023 to wspaniała okazja, by
podziękować naszym partnerom, mężom, ojcom,
braciom i innym bliskim mężczyznom, dlatego warto
im podarować : słodycze, skarpetki, kubek, etui na
telefon, kartę podarunkową, lub książkę. Możemy
także wybrać się do kina.

                     Z okazji Dnia Mężczyzn 
            pragniemy złożyć wszystkim życzenia
            Najpiękniejszej i najszczerszej miłości,
             Wszelkich planów i marzeń spełnienia,
               Śmiechu co niemiara i wiele radości,
                      I żebyś zawsze był sobą, 
                        nigdy się nie zmieniał.
                  
                  Wielu sukcesów przyciągania,
                Słońca niezależnie od pory roku,
              Mniej narzekania, a więcej działania,
     Znajdowania wyjścia nawet z głębokiego mroku.
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                                                          Poczuj z nami powiew wiosny 
                                                                                                                                               Natalia Płusa

                        Śnie żny bał wan tam pod pło tem
                       siód mym się ob le wa po tem,
                      z ócz mu smut na łza wy try ska:
                      przy szła kre ska na Ma ty ska!
                      Kwę ka, kur czy się jak sta rzec
                      (trud no! wszy scy są śmier tel ni!)
                       bo go sma ży cie pły ma rzec,
                       niby ma sło na pa tel ni.
                       Żal mi cie bie, mój bał wa nie,
                      żal mi cie bie naj okrop niej,
                     lecz nam już do resz ty stop niej
                      i niech wio sna wnet na sta nie!
                                           Jó zef  An to ni Bir ken ma je

Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w
dniu równonocy wiosennej, który
najczęściej przypada w dniu 21 marca,
dnia poprzedniego lub następnego, w
zależności, gdzie jest obserwowany.
Wiosną natura budzi się do życia, rośliny
puszczają pąki. Robi się coraz cieplej
oraz przylatują ptaki z ciepłych krajów.
Możemy się spodziewać pierwszych w
tym roku bocianów. Zaczyna się sezon
spacerowania oraz jazd rowerowych.

                      Wiosenne przysłowia
*"W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne
płatki".
*''Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje".
*''Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje''.
*''A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich
cieszy''.
*''W marcu jak w garncu''.
*''Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek
w komorze''.
*''Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody
się zapowiadają''.
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                              Z życia szkoły
                                                                                                                                 Karolina Rafalska

     Narodowy Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w
naszej szkole świętowaliśmy 2 marca. Pan z IPN
opowiadał o żołnierzach wyklętych, o ich działaniach,
roli, jaką odegrali dla Polski. 
   W naszej szkole zorganizowano konkurs plastyczny,
o tematyce związanej z Żołnierzami Niezłomnymi:
pierwsze miejsce zajęła Natalia Płusa, drugie
otrzymały Alicja Klimek i Nadia Pomorska, trzecie
miejsce przypadło w udziale Amelii Wziątek.
    Uczennice: Karolina Rafalska, Zuzanna Wiatr i
Alicja Klimek wyrecytowały wiersze, które mówiły na
konkursie gminnym w Osinach. 

Na górnym korytarzu powstał naukowy
kącik. Wielka tapeta prezentuje Układ
Słoneczny. Są także wywieszone
informacje o noblistach. Powstanie
kącika związane jest z ustanowieniem
patrona roku 2023- ten rok jest
poświęcony Mikołajowi Kopernikowi.
Uczniowie, którzy przebywają w  kąciku
mogą poczuć się "kosmicznie". Mogą
także dowiedzieć się wiele  o polskich
noblistach i o samym Koperniku.  

Budowa hali sportowej dobiega końca. Otwarcie
zbliża się wielkimi krokami... to już 3 czerwca!
Prace powoli dobiegają końca, a efekty już są
zadziwiające. Jeszcze tylko ostatnie dodatki i hala
będzie gotowa do użytku. Piękne łazienki,
kolorowe szatnie, parkiet... taki widok można
zastać, odwiedzając dziś halę sportową. Z
zewnątrz hala jest w pełni wykończona. Kolorowe
ściany, schody, parking dla samochodów.
Wykonawcy spisują się świetnie i zdają sobie
sprawę z tego, że nie ma na co czekać, tylko
trzeba działać, i wykańczać budynek, żeby... 8
klasa zdążyła jeszcze z niego skorzystać. 
                                 

. .
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    Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest
obchodzony od 2011 r. Ustawę o ustanowieniu tego
święta skierował do Sejmu RP śp. Prezydent RP Lech
Kaczyński. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny – podkreślił Lech Kaczyński. Ustawa została
uchwalona 3 lutego 2011 r.
Wybór daty nie jest przypadkowy. Upamiętnia on
mord dokonany na przywódcach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Zginęli oni 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul.
Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Tworzyli
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
Żołnierze Wyklęci” to żołnierze powojennego
podziemia antykomunistycznego, którzy
przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu. Termin ten obejmuje
niejednorodną grupę – od małych organizacji
uczniowskich, przez podziemne drużyny harcerskie,
lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie
organizacje polityczne i wojskowe. W propagandzie
Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani
mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów
ludu".
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                                        Wyłowione z sieci
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