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 W tym numerze:
- Niezwykłe tradycje
wiosenne
- Gry komputerowe - 
o czym warto pamiętać
- Co w szkole piszczy
- Strefa rozrywki

KALENDARIUM MARZEC
1 -  Dzień Piegów
2 - Dzień Staroci
3 - Dzień Pisarzy
5 -  Dzień  Dentysty
6 - Dzień Czystego Stołu
8 - Dzień Osób Rudych
9 - Dzień Dja
10 - Dzień Całowania w Czoło
11 - Dzień Sołtysa
12 - Dzień Drzemki w Pracy
14 - Dzień Liczby Pi
15 - Dzień Piekarza i Cukiernika
18 - Dzień Sushi
19 - Dzień Wędkarza
20 - Dzień Szczęścia
21 - Dzień Wagarowicza
22 - Dzień Wody
23 - Dzień Windy
25 - Dzień Czytania Tolkiena
26 - Dzień Janosika
27 - Dzień Teatru
28 - Dzień Żelków
29 - Dzień Metalowca
30 - Dzień Narodzin Wielu Osobistości
31 - Dzień Budyniu

Szkolna Biblioteka Poleca Zdrowia, szczęścia,
spełnienia marzeń,
z życia płynących

pozytywnych wrażeń.
Kwiatów koszy 
i moc słodyczy

z okazji Dnia Kobiet
tego Paniom

życzy Samorząd Uczniowski

8 Marca - Dzień Kobiet
Jeszcze jakiś czas temu było to święto państwowe, hucznie 

obchodzone w całym kraju, lecz w 1993 roku państwowy charakter 
tego święta został zniesiony. Powstanie święta związane jest z walką
kobiet o swoje prawa społeczne. Obecnie 8 marca jest obchodzony

przez tych, którzy chcą okazać sympatię, szacunek
czy wdzięczność znajomym paniom



Niezwykłe 
tradycje

wiosenne   

 Ludzie na całym świecie z chęcią żegnają ponurą zimę i cieszą się nadejściem
 wiosny. Jest to okazja do świętowania, dzięki czemu organizowanych
jest wiele festiwali i uroczystości. Przedstawiamy najciekawsze z nich.

W Polsce od XVI wieku tradycją jest
topienie słomianej kukły czyli 
Marzanny. Obrzęd ten dokonuje się
pierwszego dnia wiosny. Lalka
ze słomy ma symbolizować ponurą,
zimową aurę, którą żegnamy.
W niektórych miastach,
przed wrzuceniem Marzanny do najbliższej rzeki, organizowane są
marsze ulicami miast.

POLSKA - TOPIENIE MARZANNY

 W Szwajcarii koniec zimy celebruje się świętem Sechseläuten,
      podczas którego rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się… bałwana.

     Co ciekawe, często dla większego efektu, do wnętrza kukły wkłada się materiały
     wybuchowe. Termin tej uroczystości każdego roku jest inny, ponieważ organizuje się
     ją kiedy zakwitną pierwsze kwiaty. Szwajcarzy zwracają także uwagę na to w jaki
     sposób pali się bałwan. Spekulują, że im szybciej ogień osiągnie wysokość głowy
     bałwana, tym lepsza pogoda ich czeka w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo

                prognozują, że jeśli kukła wybuchnie w ciągu pierwszych 6-10 minut to lato będzie
     suche i słoneczne, a jeśli po okresie 10-15 minut oznacza to deszczowe lato.

SZWAJCARIA - OGNISTE BAŁWANY

W 681 roku powstał zwyczaj Martenica, wedle którego Bułgarzy
obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi włóczkowymi gałgankami
w ciągu kilku pierwszych dni marca. Kolor czerwony symbolizuje krew
i życie, natomiast biały - czystość i szczęście. Mają formę laleczek, 
pomponików, wstążeczek, plecionek, bransoletek itp.
Podarowana martenica przynosi szczęście i pomyślność. Martenice
nosi się na rękach do momentu, gdy zauważy się pierwsze kwitnące
drzewo albo pierwszego wiosennego ptaka. Następnie pozostawia się
je pod kamieniem, wiesza się na drzewie lub puszcza w rzece. 

BUŁGARIA - MARTENICA

  Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica na festiwalu
  jajecznicy (tzw. Cimburijada). Danie to jest szykowane na olbrzymich

 patelniach a potem rozdawane za darmo ludziom. Jaka stanowią symbol
 nowego życia,  tak samo jak wiosna, które rozpoczyna nowy sezon.

Tradycja sięga kilkaset lat.

BOŚNIA- ŚWIĘTO JAJECZNICY

Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje się pod koniec 
lutego lub na początku marca. Święto rozpoczyna się przy ognisku, gdzie 
ludzie zbierają się żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się 
karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg polegający na wzajemnym
obrzucaniu się i wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą. Ludzie
odwiedzają przyjaciół, rodzinę i wrogów, żeby podzielić się radością oraz
przysmakami tego święta. Festiwal jest uroczystym dniem podczas, którego 
ludzie wybaczają sobie błędy  z przeszłości.  Holi symbolizuje zwycięstwo
dobra nad złem.

INDIE - FESTIWAL KOLORÓW



     Co w Szkole piszczy   Co było:                              
 ▶ Tuż przed feriami przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa podczas 

zimowego wypoczynku. W internacie odbył się Turniej „Bezpieczna zima”.
Jego głównym celem było uświadomienie zagrożeń występujących w okresie
zimowym oraz przypomnienie zasad wyzwania pomocy oraz rozwijanie
ogólnej sprawności fzycznej.

 ▶ Przez cały I semestr trwał Konkurs
Grzecznościowy. Jego zwycięzcami zostali:
K.Łachnowicz, K.Kuśmierczyk, A.Sołtaniuk, 
A.Gerhard, A.Mendel, S.Chałupnik, 
K.Kędzierawski, D.Grzeszczuk. I.Stelmach. 
GRATULACJE!!! 

 ▶ W tym roku pożegnaliśmy karnawał na sportowo. Imprezę zorganizowano
na hali sportowej, a na uczestników czekały liczne konkurencje m.in. rzuty
do celu,  skoki na skakance, strzały do bramki. W konkurencjach nie było
przegranych, wszyscy otrzymywali drobne upominki. Wszyscy bawili się
doskonale!

 ▶ 27 lutego odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i rodziców biorących
udział w Projekcie Biedronkowo. Spotkanie rozpoczęły indywidualne
konsultacje ze specjalistami, następnie uczestnicy zebrali się na stołówce,
gdzie zorganizowano warsztaty plastyczne oraz integracyjne zabawy ruchowe.
Nie zabrakło pysznej pizzy i upominków dla najmłodszych. 



humorhumor
z uczniowskich zeszytówz uczniowskich zeszytów

Wykorzystano materiały ze stron:
www.tvnmeteo.tvn24.pl www.men.gov.pl
www.parentingchaos.com www.wielkiezarcie.com

 

STREFA ROZRYWKI
Kącik kulinarny

MUFFINKIMUFFINKI

Składniki:
2 szklanki mąki 
1/2 szklanki cukru 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
szczypta soli 
1 szklanka mleka 
1/4 szklanki oleju
2 jajka 
dodatki: np.owoce, czekolada

Przygotowanie:
Rozgrzać piekarnik do 180ºC.
Formę do muffinów wyłożyć papilotkami. 
W misce wymieszać mąkę z cukrem, 
proszkiem do pieczenia i solą.
 drugiej  misce wymieszać jajka, olej, mleko. 
Suche składniki połączyć z mokrymi,
mieszać do uzyskania jednolitej masy.
Na końcu dodać dodatki 
i delikatnie wymieszać. 
Przygotowane ciasto rozłożyć do papilotek. 
Piec przez 25 min.

    Smacznego:-)Smacznego:-)

Znajdź na rysunku

 Gospodarz kupił kozę 
razem ze swoją żoną,
 która dawała bardzo

dużo mleka.
***

Na ukształtowanie
powierzchni Ziemi mają

wpływ jej trzęsienia
oraz wulkanizacja.

***
Na placu gdzie stoi
pomnik Jagiełły, 
toczyła się kiedyś

wielka bitwa
zwana pod

Grunwaldem.
***

W starożytnej Grecji
kobiety chodziły

upięte w kok.
***

Straszne były te
krzyżackie mordy.

***
Za ścianą dał się

słyszeć tupot kopyt
i po chwili do karczmy

wpadła Danusia
z księżną Mazowiecką.

***
Chełmoński

namalował „Babskie lato”.

 Skawiński upadł
 na piasek i zaczął

tęsknić za ojczyzną.
***

Oleńka była sierotą,
ponieważ zmarł

 jej dziadek.
***

Jagna całe życie
robiła na pierzynę.

***
 Choroby przenoszą się

z rośliny na roślinę,
a niekiedy nawet

z roku na rok.
***

Danusia ratując
 Zbyszka przed napaścią

dzikiego zwierza
zabiła go.

***
 Węgiel powstał

z paproci,skrzypków
i widłaków.

***
Świnie ryły ziemię,

bo Ślimak nie miał czasu.
***

 Azja jest największym
kontynentem na Ziemi,

a nawet na świecie.
***

Dzień Boryny mijał
od rana do wieczora.

 Wczoraj w naszej 
klasie lekarz badał 

dzieci chore
 na higienę.

***
Prostokąt różni się

od kwadratu tym, że
raz jest wyższy,
 a raz szerszy

***
 Kwas solny żre 

wszystko,
co napotka na

drodze i na szosie.
***

 Pierwszy człowiek 
na ziemi

nie czuł się samotny,
bo nie umiał liczyć.

***
Antek ma w żyłach
krew swego ojca.

***
 Beethoven był głuchy,

ale przynajmniej
widział,

co komponował.


