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" W marcu, jak w garncu.. "

PARTNER

Dzień Kobiet. ♥

Dzień Kobiet –
coroczne święto
obchodzone 8
marca jako wyraz
szacunku dla ofiar
walki o
równouprawnienie
kobiet. Mężczyźni
dają kobietom
jakieś drobne
podarunki oraz
składają życzenia.
Nie zapomnijcie też
o Dniu Mężczyzny,
który także jest
ważny:).

.

.

Nareszcie wiosna!
.

.
Ostatki, zapusty –
słowo to oznacza
ostatnie
dni karnawału od
tłustego
czwartku kończące
się zawsze we
wtorek, zwany w
Polsce
„Śledzikiem”.
Następny dzień
– Środa
Popielcowa –
oznacza
początek wielkiego
postu i oczekiwania
na Wielkanoc.

Obydwa święta
są świętami
ruchomymi.
W ostatki urządza
się ostatnie huczne
zabawy, bale przed
nadchodzącym
okresem
wstrzemięźliwości.
Największym
balem
karnawałowym
jest karnawał w Rio
de Janeiro trwający
przez pięć dni aż do
środy nad ranem.

W Wielkopolsce w
sposób szczególny
świętuje się ostatni
dzień ostatków –
czyli wtorek
przed Środą
Popielcową –
zwany
tam podkoziołkiem.

20 marca jest
początkiem
astronomicznej
wiosny.
Nie wiem jak Wy,
ale osobiście
bardzo oczekuję już
tej pory roku.
Można robić
naprawdę wiele
ciekawszych
rzeczy, więcej niż
zimą.
Rolki, rower,
wyjścia na
podwórko i to już
niebawem!

Zwierzęta budzą się
z zimowego snu,
ptaki zaczynają
śpiewać. Kwiaty
kwitną, jest coraz
cieplej. Ja na pewno
nie spędzę tego
czasu przed
komputerem.
Wiosna jest to moja
ulubiona pora roku.
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KONKURS!!!
OGŁASZAMY
KONKURS NA
NAJLEPSZY
WIERSZ NA
ŚWIĘTA
WIELKANOCNE!!!
PRACE
PROSIMY
PRZESYŁAĆ
NA MAIL
GAZETKI(NA
DOLE) LUB
ZGŁOSIĆ SIĘ
DO PANI
ORŁOWSKIEJ.
ZWYCIĘSKI
UTWÓR
ZNAJDZIE SIĘ
W KWIETNIOWYM
WYDANIU
''NASZEJ
SZESNASTKI".
ZAPRASZAMY!

MARCOWA POEZJA

DZIEŃ KOBIET
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na Dzień Kobiet.
Kobieta - to piekło,
czy słodki piernik w miodzie,
to uśmiech poranka,
samochód - dobra marka,
jajecznica na śniadanie,
czy czyste co dzień ubranie?
A może zmora zielona,
przy której każdy kona,
czy trucizna w galaretce,
niech spróbuje, kto zechce.

Jola Rajtko

.

Lekcja 1.
Temat:Znaczenia wyrazu
,,poezja".

WIOSNA
21.03.

POEZJA MA WIELE ZNACZEŃ,
M.IM.
JAKO UTWORY PISANE
WIERSZEM(PRZECIWIEŃSTWO PROZY)
JAKO POJĘCIE ,,LIRYKA"
(TO ZNACZENIE ZOSTAŁO
ZAAKCEPTOWANE W II
POŁOWIE XIX w.)
JAKO WSZYSTKIE DZIEŁA
LITERATURY PIĘKNEJ (TO
JEST NAJSTARSZE ZE
WSZYSTKICH ZNACZEŃ)
TO MNIEJ WIĘCEJ WSZYSTKIE
ZNACZENIA WYRAZU ,,POEZJA"

.

.

.

.

Wiosną kwitną piękne kwiaty,
Koncert dają pierwsze ptaki.
Trawa wnet się zazieleni,
Chodźmy, chodźmy rozmarzeni.
Poszukajmy tej zieleni.
Poszukajmy śladów wiosny,
Dzień jest piękny i radosny.
Nareszcie przyszła wiosna,
Słoneczna, piękna i radosna.
Na drzewach zielenią się liście,
Nie będzie już zimno i mgliście.
Będziemy biegać i skakać,
Do woli szaleć i hasać.
Coraz silniej słonko przypieka,
Popękały lody na rzekach.

www.dzienniklodzki.pl
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Trochę żartów nie zaszkodzi.

Jak się nazywa
latający kot?
- Kotlecik

Mama pyta
swego synka:
- Jasiu, jak się
czujesz w
szkole?
- Jak na
komisariacie,
ciągle mnie
wypytują, a ja o
niczym nie
wiem.

Na lekcji pani nauczycielka kazała
wszystkim uczniom powiedzieć,
jakiego zwierzaka mają w domu.
Kolejka doszła do Jasia,
nauczycielka spytała:
-Jasiu, jakie masz zwierzątko w
domu ?
A Jaś na to:
-Kurczaka w zamrażalniku
Kinga

super pupile ;)
Jak nazywa się
żona obrazu?
- Obrażona

Jak się nazywa
woda w
kolanie?
-Woda kolońska

Jaki ser jedzą
marynarze w
łodzi
podwodnej?
- Topiony

Pani na lekcji mówi do dzieci:
- Kochane dzieci, pamiętajcie, że połowy są zawsze
równe, nie ma ani mniejszej, ani większej połowy.
Po chwili dodaje:
- Chociaż wiem, że i tak większa połowa klasy tego
nie zrozumie.

Idzie przez pustynię jakiś mężczyzna i widzi stoisko z
krawatami. Sprzedawca oferował mu krawat, ale ten
nie chciał go kupić. Idzie dalej, widzi restaurację. Chce
wejść, ale strażnik mówi, że bez krawata nie wejdzie.

Jasio opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w
indiańskiej wiosce:
- Poznałem wodza Wielkie Światło i jego dwóch
synów.
- A jak się nazywali??? - Włącznik i Wyłącznik.
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Miejsca i zakątki

Lądek Zdrój

Atrakcje turystyczne
barokowa figura wotywna na
rynku dłuta Michaela Klahra.
pręgierz z XVI w. ustawiony
na rynku.
arboretum – leśny ogród
botaniczny.

Zuzia

....

....

..

Hejnał Lądka-Zdroju

Hejnałem Lądka-Zdroju jest utwór
zatytułowany Hejnał Lądka-Zdroju,
autorstwa Grzegorza Helcyka.
Powstał on w 2004 roku i został
ustanowiony przez Radę Miejską w
wyniku konkursu. Został wybrany
spośród czterech propozycji.

Wspaniałe
miejsce ❤
Gdy byłam mała, zawsze w
wakacje wraz z najbliższą rodzinką
wybierałam się do Lądka-Zdroju.
Uwielbiałam to miejsce, zawsze w
lato było tam ciepło i nigdy nie
brakowało atrakcji.
Polecam zwiedzić to miejsce.:DD

....

zuzia

Informacje !

Lądek-Zdrój – miasto w woj.
dolnośląskim, w powiecie kłodzkim,
siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Lądek-Zdrój. Położone w Sudetach
Wschodnich, w dolinie rzeki Białej
Lądeckiej.

www.dzienniklodzki.pl
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~ Robi się filmowo ~

,,Lego przygoda''
Pierwszy pełnometrażowy film kinowy w wersji 3D,
przedstawiający przygody postaci ze świata klocków
LEGO. Opowiada historię Emmeta, zwyczajnej,
niewychylającej się i zupełnie przeciętnej minifigurki
LEGO, którą przypadkowo wzięto za bardzo niezwykłą
postać, stanowiącą klucz do ocalenia całego świata. W
ten sposób Emmet dołącza do niesamowitej drużyny,
która ma do wykonania pełną przygód i
niebezpieczeństw misję powstrzymania złowrogiego
tyrana – misję, do której Emmet jest kompletnie i
przezabawnie nieprzygotowany.
Zuzia

.....

,,Rodzinka nie z tej Ziemi''
Astronauta Scorch Supernova uchodzi za bohatera
narodowego populacji planety Baab. Podczas kolejnej
kosmicznej wyprawy jego celem staje się Ziemia, z
której odebrano tajemniczy sygnał S.O.S..
Międzyplanetarny podróżnik nie zdaje sobie sprawy,
że jej mieszkańcy nie zareagują przyjaźnie na widok
przybysza z innej planety. Tkwiącemu po uszy w
tarapatach bohaterowi przychodzi z pomocą brat Gary,
a gdy on również wpadnie w pułapkę Ziemian, na
ratunek ruszy cała rodzinna flotylla Supernovych, która
udowodni, że w rodzinie nieziemska wręcz siła!"
..

...

,,Pan Peabody i Sherman''
„Pan Peabody i Sherman” to animowana komedia
fantastyczno-przygodowa w polskiej wersji językowej,
zrealizowana w studio Dreamworks Animation, w
którym powstały takie przeboje, jak „Shrek” i
„Madagaskar”. Tytułowy pan Peabody to
najmądrzejszy pies na świecie, który wynalazł wehikuł
czasu. Laureat nagrody Nobla. Największym
wyzwaniem staje się dla niego nie łączenie tak wielu
obowiązków czy dokonywanie coraz to nowych
wynalazków, lecz wychowywanie kilkuletniego chłopca
o imieniu Sherman, który powierzony został jego
opiece.

zuzia

/..
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ZDROWE ODŻYWIANIE.
OWOCE, WARZYWA i JAK NAJMNIEJ SŁODYCZY!
"Jedz aby żyć, a nie żyj, aby jeść"
Dużo ruchu! Zaczyna się wiosna, jak już wcześniej wspominałam. Można wyjść na rower, rolki, na dwór.
Pamiętajcie tylko, żeby nie siedzieć przed komputerem! Jest to niezdrowe, a poza tym psujemy sobie
wzrok. Wiosna jest to pora roku, gdzie po po prostu trzeba wziąć się za siebie. Pij dużo wody, jedz
warzywa, owoce - zawsze tak przypominają nam Rodzice i tutaj chcecie czy też nie, ale lepiej byłoby ich
posłuchać. Istnieje wspólny mianownik Zdrowego Odżywiania - żywność naturalna (najlepiej
ekologiczna), jak najmniej przetworzona. Dobrej jakości produkty to podstawa, ważne jest również kiedy i
ile jemy. Warto zadbać, by nasza dieta była zrównoważona, tak pod względem ilościowym (nie za dużo,
nie za mało, o w miarę stałych porach), termicznym, jakościowym, czyli odżywczym. Pamiętaj o
regularnych porach posiłków – to pozwala przygotować się naszym narządom trawiennym, jedz często, a
mniej. Ilość pożywienia ma przypominać trójkąt, rano dużo, potem coraz mniej. Lepiej zjeść 5 małych
posiłków co 2 godziny, niż nie jeść przez większość dnia, a potem najeść się na wieczór.
Do naszego odżywianie warto wprowadzić:
warzywa strączkowe – groch, fasola, fasola szparagowa, cieciorka, soczewica
kasze – jaglana, krakowska, gryczana niepalona, pęczak jęczmienny, kukurydziana
więcej przypraw – czosnek, bazylia, rozmaryn, oregano, zioła prowansalskie, kardamon, goździki,
cynamon, świeży imbir, koperek, natka, kozieradka, tymianek, anyż itd.
herbatki zawierające – koper włoski, rumianek, imbir, kardamon, tymianek, goździki. Pij też herbatki
ziołowe, takie jak koper włoski, rumianek, melisa czy mięta.
Jeśli już nie lubicie tych owoców i warzyw, to zjedz chociaż jedno jabłko w ciągu dnia. Zjedz to, co lubisz
(nie, nie słodycze! :D )
Na dole macie piramidę odżywiania, którą powinniście znać. Podobna wisi w stołówce.
RUCH, DUŻO WODY, OWOCE, WARZYWA, 5 POSIŁKÓW DZIENNIE!

nabiał (a zwłaszcza wyroby z mleka krowiego:
jogurty owocowe, mleko, serki homogenizowane,
serki topione); zamiennik: tofu, mleko i sery kozie.
cukier (w tym cukierki, czekoladę mleczną, bezy,
ptasie mleczko, lizaki itd.);zdrowy zamiennik
cukru: miód naturalny, inne zamienniki cukru
mąkę oczyszczoną (w tym pieczywo zwykłe,
zwykły makaron, pierogi i naleśniki na mące
rafinowanej, czyli zwykłej), gdyż zawiera gluten;
zamiennik: mąka pełnoziarnista (i produkty
pełnoziarniste: płatki, makaron, pieczywo)
mięso
Używaj
bardzo mało soli (zatrzymuje wodę w
organizmie). Dzień zaczynaj od obfitego, ciepłego
śniadania, potem stopniowo zmniejszaj porcje.

.

.
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Modowo- kolorowe getry/leginsy

Plamki, ciapki, wzorki, figury, zwierzaki i wszystko
co da się umieścić na getrach.
Teraz na rynku pojawiły się getry we wszystkich
dostępnych wzorach i kolorach. W sklepach można
zobaczyć m.in.: wzory zwierząt, tęcze, figury,
pieniądze, wąsy, uśmiechy i wszystko co lubimy.
Takie getry można dostać w większości sklepów.
Leginsy te zwykle tworzą zestawy np. w H&M
możemy dostać getry z wzorem , a do nich bluzkę z
fragmentem kończącym wzór.
Mi osobiście podoba się większość wzorów, kupuję
tylko oryginalne wzory, ponieważ nie lubię, gdy grupa
ludzi ma takie same leginsy. :)

.

.

.

:)

.

Nicole
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KOT EGZOTYCZNY-IDEALNY PUPIL DLA KAŻDEGO

KO

TEK

.

.

Kot egzotyczny – rasa kota powstała wskutek
skrzyżowania kota amerykańskiego krótkowłosego z
kotem perskim. W przeciwieństwie do persów mają
one krótkie futro. Rasa ta pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych.
DO TWARZY MU W OKULARKACH !!!

.

.

.

.

