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PROJEKTU

Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Wąsoszu
ul. Zacisze 10
56-210, Wąsosz

Numer 11 03/15

W numerze:
*wywiad z Wiosną,
*przepis na wiosenną
sałatkę,
*horoskop,
*sposób na
przedwiosennego
"doła".

              N U M E R  O P T Y M I S T Y C Z N O - 
                              - W I O S E N N Y

WIOSENNY HUMOR

Mucha spotyka stonogę:
- Dlaczego nie byłaś na
lodowisku?
- Bo zanim założyłam łyżwy,
przyszła wiosna.
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      WYWIAD  Z  WIOSNĄ

R:Dzień dobry, Pani Wiosno. Jak
się Pani czuje po rozpoczęciu prac
wiosennych?
W: Jest ciężko, muszę to
przyznać, ale za to efekty mojej
pracy są oszałamiające. Na
dworze robi sie coraz bardziej
zielono!
R: Na wiosnę rozkwita wiele
kwiatów. Które są Pani ulubionymi?
W: Wszystkie kwiaty kocham. ale
niektóre więcej, a niektóre mniej.
R:Jak się Pani czuje, wiedząc o
tym, że ludzie po zimie są
zmęczeni?
W: Wiosną robi się coraz cieplej,
słonecznych dni jest coraz więcej.
Ludzie wychodzą z domów  i 

spędzają czas na dworze. 
Z czasem zmęczenie znika.
R: Czy jest Pani dumna z bycia
Wiosną?
W: Oczywiście, że jestem dumna.
Wiosna to najpiękniejsza pora roku.
R:Czym w roku nas Pani
zaskoczy?
W: Ja już zaskoczyłam wszystkich
tym, że tak szybko przyszłam w
tym roku.
R; Bardzo Pani dziękujemy za
wywiad. Życzymy sukcesów w
pracy  i długiego panowania w
zdrowiu i dobrym samopoczucie.
w: Ja tez dziękuje za wysłuchanie
mnie.

        WIOSENNY HUMOR:

    ******************************

Idzie ślimak pod górkę i śpiewa:
- Za rok, może dwa...
Z górki schodzi inny, stary i śpiewa:
- Czterdzieści lat minęło...

    *******************************
Przychodzi mała żabka do mamy
żaby i pyta się:
- Mamo jak ja się znalazłam na
świecie?
Na co mama żaba odpowiada:
- Nie uwierzysz ale przyniósł Cię
bocian.

25 kwietnia - imieniny Marka
Chodzisz na Marka bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz.
Co Marek zagrzeje, Pankracy (12.05) wywieje.
Co na Marka się stanie, to na ogrodników (12,13,14.05) odstanie.
Deszcz w święty Marek, to ziemia w lecie jak skwarek.
Gdy Marek z deszczem przychodzi, posuchę w lecie rodzi.
Gdy na Marka pot ocierasz, tak na Serwacego (13.05) kożuch wdziewasz.
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W przedwiosenny "dół" wpada
niemal każdy. Przyczyną jest to ,
że jesteśmy zmęczeni okropną,
deszczową albo śnieżną pogodą i
zimnym klimatem.
Zdecydowanie brakuje nam
ciepłego słońca,woni kwiatów,które
zaczynają rozkwitać i zieleni traw i
łąk .
Aby przetrwać tego
przedwiosennego doła i wejść w
wiosnę w dobrym humorze
proponujemy :

* Kupić bukiet świeżych tulipanów,
które sprawią , że atmosfera choć
trochę się polepszy.
* Wykorzystaj ciepłe dni do 

                SPOSÓB 
   NA PRZEDWIOSENNEGO
                   "DOŁA"

wyjścia na dwór. Poprawi się  i
Twoja kondycja i samopoczucie.
* Wpuść do domu trochę światła!
Odsłoń rolety i zasłony, i zacznij
cieszyć się choć odrobiną
światła.
* Zabierz się za wiosenne
porządki.
Tak jak wiosenne porządki
odświeżą Twój dom , tak i  one
odświeżą Ciebie ! 

                           Powodzenia!

    
    Przepis
       na
    sałatkę
   owocową
         z
    jogurtem

Składniki:
●  mała puszka ananasów w syropie, ●  mała puszka brzoskwiń w syropie,
●  1 banan, ●  2 mandarynki,
●  mały jogurt naturalny, ●  sok z cytryny. 

Sposób przygotowania :
Świeże owoce należy obrać i razem z ananasami i brzoskwiniami pokroić w niewielkie
kawałki. Owoce należy umieścić w salaterce i skropić niewielką ilością soku z cytryny.
Wybrane owoce posiadają dużą zawartość cukru, dlatego też można dodać do nich jogurt
naturalny bez dodatków. Jeżeli natomiast wybierzemy świeże owoce, które są dość kwaśne,
świetnie będzie się komponował z nimi cukier waniliowy albo miód. Sałatkę najlepiej jest
serwować schłodzoną. Całość będzie wyglądać znacznie lepiej, kiedy na wierzch potrawy
ułożymy rodzynki albo rozdrobnione orzechy.
                                                                                                               Smacznego!

    LEOPOLD STAFF

    W majową noc...

W majową noc, wśród woni róż,
W ogrodzie, w pełń księżyca
Siedzę wsłuchany w tęskną głusz,
Co snami pierś nasyca,
I nagle błyska mi wśród drzew
Biel szat twych mgłą obłoku,
Rozlega się twój cichy śpiew...
Już mnie dojrzałaś w mroku...

A słowik w bzach zawodzi w głos,
Śpiew niesie się po perłach roś
I noc srebrzystobiała
Miłością dyszy cała.

I I
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  WIOSENNY

  HOROSKOP 

Rak
Na portalach internetowych
przeczytasz kilka motywujących
Cię do pracy wpisów, później
zwątpisz w nie, ale nie na długo. Po
czasie osiągniesz długo
wyczekiwany sukces. 

Lew
Każdy dzień rannego wstawania
zmęczy Cię jeszcze bardziej i
zapragniesz odpoczynku, niestety
nie będzie to łatwe, gdyż w pracy
lub w szkole spadnie na Ciebie
dużo obowiązków. Nie martw się, w
tym całym tłoku znajdą się osoby,
które będą Cię wspierać.

Baran
Najbliższe dni będą dla Ciebie wyjątkowe. W szkole lub w pracy zbierzesz dużo pochwał,
niestety, ze zdrowiem nie będzie tak kolorowo. Pogoda będzie zdradliwa, szczególnie dla
Ciebie, a więc ubieraj się na tak zwaną „cebulkę”. Uważaj też na swoją przyjaźń, ponieważ, w
pobliżu znajdą się osoby, które bardzo będą chciały ją zniszczyć.
Byk
Nie poddawaj się! Kilka miesięcy będzie dla Ciebie szczególnie trudne, ale dasz radę, bo kto
jak nie ty?! Postępy w nauce nie będą u Ciebie teraz zbyt widocznie, znajomości z
koleżankami i kolegami ucichną. To się zmieni, po tych kilku ciężkich miesiącach wszystko
będzie bardziej kolorowe i optymistyczne. 
Bliźnięta
Krytyka innych to coś, co nie jest Ci znane. Jesteś osobą lubianą i szanowaną przez innych.
Uważaj, bo kilka osób może okazać zazdrość o Twoje dobre relacje z innymi.
        

Panna
Jesteś osobą bardzo ambitną, lecz
często wątpisz w swoje 
możliwości. A szkoda, bo właśnie
przez wątpienie w siebie tracisz
bardzo dużo. Pogoda ostatnio nie
będzie dla Ciebie czymś
zachwycającym. Na koniec
miesiąca czeka Cię niespodzianka,
która będzie dla Ciebie miłym
zaskoczeniem.

Waga
Dbaj o siebie! Nie ucz i nie pracuj
do późnych godzin, gdyż nie
wpłynie to na Twoje zdrowie.
Odpuść sobie wypady ze 

znajomymi i odpocznij w domu np.
przy książce lub dobrym filmie.
Twoja forma sportowa w tym
miesiącu będzie bardzo dobra.

Skorpion
Jesteś osoba bardzo skupioną.
Twoja osoba ma jednak minusy.
Jesteś bardzo
ciekawski/ciekawska. Twoim
znajomym to jednak się nie podoba,
gdyż za bardzo „wchodzisz” w ich
życie. Przystopuj trochę i spójrz
szeroko na swoje życie, gdyż
pojawią się osoby zagrażające Ci.

K K
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Śnieg w
kwietniu goi
rolę, hamuje
niedolę.

Kwiecień-
plecień, bo
przeplata,
trochę zimy,
trochę lata.

Strzelec
Pogoda Ci dopisuje. Lubisz takie
dni. W przyszłym tygodniu
zainteresujesz się muzyką i
ocenami z zachowania. Każdą
chwilę spędzona z rodziną
zaczniesz bardziej doceniać i
szanować. To będzie Twój czas!

Koziorożec
Ostatnie dni to będzie „laba”, każdy
moment będziesz wykorzystywać
na zabawę ze znajomymi. Nie
wyjdzie Ci to na dobre. Spadniesz
stopniami w nauce, zachowaniu, a
Twoja reputacja wśród znajomych
ulegnie pogorszeniu.

Wodnik
Bądź aktywny/a. Teraz masz pełne
pole do popisu, to jest tylko Twój
czas. Staraj się wykorzystać go jak
najlepiej. Takie dobre dni będą Ci
sprzyjać. Właśnie teraz jest czas
na spełnienie najskrytszych
marzeń.

Ryby
Każdą chwilę będziesz coraz
bardziej cenić i cieszyć się nią. W
szkole zrobisz ogromne postępy w
nauce, a także polepszy Ci się
zachowanie. Dobra passa przez
kilka dni będzie Twym atutem, 
lecz to niedługo się już zmieni

23 kwietnia - imieniny Wojciecha i Jerzego

Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.
Gdy na św. Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata suszę zapowiada.
Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni.
Gdy Wojciech rano rosi, pół lata posuchę nosi.
Grzmot w świętego Wojciecha, to chłopięca uciecha.
Ile razy przed Wojciechem zagrzmi na pola, tyle razy po Wojciechu zabieli się rola.
Ile dni przed św. Wojciechem kukułka się odezwie, albo żaba zaskrzeczy, tyle dni po św.
Wojciechu będzie zimno.
Jak na święty Wojciech rosa, to siej dużo prosa.
Na świętego Wojciecha rośnie rolnikom pociecha.
Jeśli Jerzy zbliża się pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

     Przysłowia
        polskie   

I wiosna by tak
nie smakowała,
gdyby przedtem
zimy nie było.

Na wiosnę dzień
karmi rok. 
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      RAZ  NAPISZ  -  DZIESIĘĆ  RAZY  PRZECZYTAJ

NUMER PRZYGOTOWALI:

* Daria Berus
* Roksana Głowacka
* Sara Grzęda
* Aleksandra Madera
* Agata Śron
* Michał Krawczyk
* Klaudia Kujawa (foto)

* Barbara Gransort ( opiekun)

SKALDOWIE:

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna - znów nam ubyło lat, 
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa skowronek nad nami, 
Drzewa strzeliły pąkami, 
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty. 

Ktoś na niebie owce wypasa, hej 
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej 
Nawet w bramie pan Walenty stróż, 
puszcza wiosną pierwsze pędy , już.

K K


