


W MARCU JAK W GARNCU... I
CO JESZCZE?

W tym wydaniu poruszymy parę
różnych tematów. Poznacie
kobiety, które zmieniły świat,
poczytacie o największych
polskich influencerach oraz
zapoznacie się z kolejnymi
gadami wartymi uwagi.

Spróbujemy przekonaćWas do
muzyki klasycznej.

Jeżeli macie jakieś pomysły lub
chcecie, aby w gazetce znalazł
się napisany przez Was artykuł

wyślĳcie go na maila-
redakcja33@gmail.com

Redagujmy gazetkę wspólnie!

Pola Pater
Redaktor Naczelny



Na początek
Co warto przeczytać?

„Sophie Quire- ostatnia strażniczka książek”

Autor: Joathan Auxier

Sophie Quire naprawia książki, a jej tata prowadzi księgarnię. W Gwarburgu,
gdzie mieszkają, organizowana jest coroczna Ceremonia Stosu. W tym
roku obywatele miasta będą palić książki z baśniami dla dzieci. „[…]

Zrzucamy okowy dziecięcych zabobonów i śmiało ruszamy w stronę
nowoczesnego rozumnego jutra!” (fragment książki). Do Sophie przychodzi
dwójka, cokolwiek ekscentrycznych gości: chłopiec z przepaską na oczach i kot z
kopytami. I właśnie od tej fantazyjnej dwójki zaczyna się niesamowita historia,
pełna książek i baśniowego klimatu, a za razem ciekawa dla współczesnego
czytelnika.

„Dachołazy”

Autor: Katherine Rundell

Futerał wiolonczeli spokojnie dryfował po wodzie kanału La Manche. Leżała
tam malutka dziewczynka z włosami koloru błyskawicy. Ocalała z katastrofy
statku. Charles nadał jej imię Sophie. Był on naukowcem, który znalazł

dziewczynkę i postanowił się nią zaopiekować. Opieka społeczna chce umieścić
dziewczynę w sierocińcu. Dziewczynka postanawia odnaleźć matkę, a jedyną
wskazówką jest karteczka z adresem lutnika z futerału wiolonczeli. Ale czy to
wystarczy, aby odnaleźć mamę? I skąd pewność, że ona się w ogóle odnajdzie...?

Maria Pradelle



WIOSNA JUŻ TUŻ, TUŻ...
21-ego marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny
(kalendarzowy).

Najczęściej wiosna kojarzy nam się z wielobarwnymi kwiatami.

A wiecie, jak świętuje się pierwszy dzień wiosny w innych krajach?

- W Bośni gromadzą się wtedy tysiące miłośników jajecznicy na jej
festiwalu znanym jako Cimburĳada. To danie jest przygotowywane na
ogromnych patelniach, a następnie każdy uczestniczący w obrzędzie
otrzymuje jego darmową porcję.

- Wiosna w Japonii rozpoczyna się wraz z zakwitnięciem pierwszej
wiśni. Wiecie, że jej kwitnienie trwa zaledwie tydzień? Wtedy to
zaczyna się świętowanie Hanami, które opiera się na podziwianiu
urody rozkwitających kwiatów wiśni.

- W Indiach z okazji wiosny wszyscy odwiedzają znajomych, rodzinę
i obdarowują się słodyczami oraz obsypują kolorowymi proszkami.

Przysłowia związane z wiosną:

Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.

Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają.

Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.

Hanna Bętkowska



Międzynarodowy Dzień Matematyki- 14 marca
Matematyka uczy logicznego myślenia, które wszędzie się przydaje. Jest jednym z

najważniejszych, jak nie najważniejszym przedmiotem. Od najmłodszych lat uczymy
się cyferek, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ułamków i wielu innych
rzeczy, które, jak wszyscy dorośli mówią, są bardzo, bardzo ważne!

Codziennie korzystamy z matematyki, choć nie zawsze robimy to w pełni
świadomie. Matematyki używamy na przykład:

- w sklepie,

- odczytując godzinę na zegarze,

- budując konstrukcje z klocków Lego.

Również osoby interesujące się sztuką muszą przyznać, że wiele obrazów jest
inspirowanych geometrią. Dorośli używają matematyki do jeszcze innych rzeczy ze
świata pełnoletnich, którymi my (na szczęście!) nie musimy sobie na razie zaprzątać
głowy.

Już tysiące lat temu ludzie interesowali się matematyką. Odkrycia ówczesnych
ludzi były mniej lub bardziej zaawansowane, jednak każde słuszne spostrzeżenie
przyczyniło się do rozwoju. W dawnym Egipcie, Babilonii, czy w państwie Sumerów
matematyka i inne dziedziny nauki były rozwĳane ze względu na potrzeby tamtejszych
mieszkańców, które wiązały się na przykład ze zwykłym liczeniem.

Kto wie, może i w naszej szkole jest jakiś matematyczny geniusz!

A teraz czas na logiczne zagadki! Czy uda Wam się je rozwiązać?

-Ewa 4 razy rzuciła monetą i 4 razy wypadła jej reszka. Jakie są szanse, że za 5-tym razem wypadnie
jej orzeł?

-Pewien mężczyzna chciał przewieźć z jeden strony rzeki na drugą stronę: kapustę, kozę i wilka. Miał
łódź, ale poza nim mieściła się na niej tylko jedna rzecz (koza, kapusta, lub wilk). Jak przewieźć kapustę
i zwierzęta na drugą stronę, jeśli wiadomo, że: koza pozostawiona z kapustą zje kapustę, a wilk
pozostawiony z kozą zje kozę...?

-Dwaj ojcowie zabrali swoich synów na ryby. Każdy ojciec i syn złapali po jednej rybie, ale kiedy wrócili
do obozu, zastali tylko trzy ryby. Jak to mogło się stać? (Żadna ryby nie została zjedzona, zgubiona lub
wyrzucona).

-Trzy siostry są identycznymi trojaczkami. Najstarsza o minuty jest Sarah i ona zawsze każdemu mówi
prawdę. Następna pod względem wieku jest Sue i ona każdemu mówi nieprawdę. Sally jest najmłodszą
i ona czasami kłamie, a czasami mówi prawdę. Victor, stary przyjaciel rodziny, przyszedł pewnego dnia
w odwiedziny i jak zwykle nie mógł odróżnić kto jest kim, dlatego każdej siostrze zadał jedno pytanie.

Victor spytał się siostry siedzącej po lewej stronie: „Która siostra siedzi pośrodku was trzech?”,
a odpowiedź, którą otrzymał brzmiała: „Oh, to Sarah”

Następnie Victor spytał się siostry siedzącej pośrodku: „Jak się nazywasz?”. Odpowiedź brzmiała: „To
ja, Sally”.

I wreszcie Victor spytał się siostry siedzącej po prawej: „Kto siedzi w środku?” Otrzymał odpowiedź: „To
jest Sue”.

Kto jest kim?

Pola Pater



Narysowała Zofia Macheta

NASZE PASJE

Każde dziecko, nastolatek czy dorosły ma swoje pasje. Gdy robimy
to, co lubimy- relaksujemy się, zapominamy o codziennych

problemach i w szczególny dla nas sposób przekazujemy swoje
emocje. W tym wydaniu skupimy się na pracach plastycznych Zofii-

jej pasjami są: malowanie i rysowanie.

Gratulujemy talentu!
Pola Pater



INFLUENCERZY

Friz- jest to jeden z najbardziej wpływowych influencerów w Polsce.
Na swoim Instagramie zebrał już ponad 2,7 mln obserwujących, a

jego kanał na YouTube ma 4,25 mln subskrypcji. Karol Friz
Wiśniewski zapoczątkował projekt Ekipa. Ekipe tworzą: Wersow,
Mini Majk, Murcix, Tromba, Wujek Łuki, Patecki, Fusialka, Poczciwy

Krzychu, a także Marcysia Ryskala.

Stuu- czyli Stuart Burton to koleiny “król” polskiego YouTube. Choć
na razie zrobił sobie przerwę od social mediów na swoim

Instagramie zgromadził 2,2 mln obserwujących. Jego kanał liczy już
4,3 mln subskrypcji. Założył kolejny projekt- Team X, niestety

niecały rok temu Team się rozpadł, a wtedy Stuu zniknął z social
mediów. Jego fani jednak nie tracą nadziei, że Stuart jeszcze wróci

na Youtube.

Blowek- na Instagramie ma 1,7 mln obserwujących, a na YouTube
4,71 mln subskrypcji. Na swoim kanale prowadzi kilka serii m. in.

”Drogie vs Tanie”, ”Oglądanie najgorszych tik toków” i ”Lifehacki z tik
toka”.

Julia Galant



TEATR
27 marca obchodzimy Dzień Teatru!

- Co to teatr?
Myślę, że każdy z Was słyszał o teatrze. Samo to pojęcie może nazywać budynek, w
którym są wystawiane sztuki lub sam spektakl teatralny, podczas którego aktorzy
występują dla publiczności. Siedząc na sali, przy scenie, możemy oglądać mniej lub
bardziej doświadczonych aktorów, którzy zazwyczaj starają się, aby przekazać całej
publiczności swoje emocje, ciekawą historię i przeżycia, które dzięki niej mają
widzowie.

- Coś więcej o teatrze…
Teatr jest bardzo ciekawym miejscem. Możemy w nim oglądać wiele rożnych sztuk,
niektóre z nich są dla dorosłych, niektóre dla dzieci. Jednak jeżeli byliście kiedyś w
teatrze, musieliście zauważyć na przykład to, że kurtyny i fotele są czerwone.
Dlaczego? Mianowicie gdy światła gasną kolor czerwony prawie znika z pola widzenia.
Ponadto jest to kolor elity, rodziny królewskiej. A czy wiecie, gdzie jest najstarszy teatr
w Polsce? Otóż najstarszym teatrem w Polsce jest Teatr Narodowy założony w 1765
r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A może ciekawi Was jaki jest
najmniejszy teatr na świecie? TEATRINO DI VETRIANO- ten teatr widnieje jako
najmniejszy na świecie w Księdze Rekordów Guinnessa.

- Teatr… jakie są jego początki?

Otóż za początki teatru można uznać obrzędy w starożytnej Grecji. Tam podczas
święta Dionizosa, boga wina i winnej latorośli, wystawiano różne sztuki- tragedie i
komedie. Jak można się domyślić, tragedie ukazywały problemy życiowe, poważne i
smutne sceny, natomiast komedie miały na celu rozśmieszyć widownię. Oczywiście
pojawia się wiele różnic między współczesnym a ówczesnym teatrem. Choćby to, że
kiedyś aktorzy mieli bardzo ścisłe zasady, m.in. musieli być amatorami, nosić maski,
peruki i koturny na scenie, a co najważniejsze aktorzy musieli być mężczyznami.
Oczywiście różnic było znacznie więcej np. wygląd teatru. Ciekawe byłoby prześledzić,
jak zmieniał się teatr i jego różne rodzaje. Jedno się nie zmieniło- jest on miejscem
wyjątkowym

Mamy nadzieję, że każdy z Was będzie miał okazję, aby udać się do teatru, ponieważ
to wspaniałe miejsce! Chociaż przy obecnych okolicznościach nie jest to zalecane,
może za jakiś czas, gdy cała sytuacja epidemiologiczna się poprawi, udamy się na
jakiś spektakl w ramach wycieczki szkolnej?

Pola Pater



Dzień Kobiet
8 marca- Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet . A dzięki komu tak naprawdę go
obchodzimy?

8 marca 1909 roku w Nowym Jorku odbył się strajk przemysłu odzieżowego domagający się
równych praw ekonomicznych i politycznych. Następnie w wyniku tego pracownice zakładów
odzieżowych podjęły strajk w zimie 1909/1910 przeciwko wykorzystującym je właścicielom fabryk. Parę
lat później, również 8 marca, w 1917 roku strajk zaczęły kobiety w ZSRR. Strajk odbywał się pod
hasłem „Chleb i pokój” i zaczął rewolucję lutową. Cztery dni później car przyznał im prawa wyborcze.

A jak Polki wywalczyły te prawa? Jak wiemy, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku.
Teoretycznie, Polki zyskały prawa wyborcze tuż po odzyskaniu niepodległości, ale prawnie przyznał je
dekret J. Piłsudskiego 28-ego listopada 1918. Pierwszymi posłankami były: Zofia Moraczewska,
Gabriela Balicka, Maria Moczydłowska, Anna Piasecka, Jadwiga Budzińska, Irena Kosmowska, Zofia
Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa.

Mamy nadzieję, że dzięki temu wstępowi już wiecie, jak to było z początkami
równouprawnienia . A zatem, od kogo możemy wziąć przykład i zmieniać świat? Tutaj
przedstawimy kilka niesamowitych kobiet, które poruszyły niebo i ziemię, aby
osiągnąć swoje cele:

- Malala Yousafzai- działaczka na rzecz praw człowieka, także praw do edukacji
dziewcząt w Pakistanie. Jest laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, Orderu Uśmiechu,
i wielu innych nagród za działanie na rzecz praw człowieka.

- Amelia Earhart- była pilotką, dziennikarką i pisarką. Pierwsza kobieta, która
przeleciała nad Atlantykiem i pierwsza która zrobiła to samotnie. Pokazywała, że gdy
wszyscy mówią „to niemożliwe”, my możemy wstać i uświadomić innym, że nie ma
rzeczy niemożliwych.

- Maria Skłodowska-Curie- polska fizyczka i chemiczka, która odkryła aż dwa
pierwiastki: Polon (nazwa na cześć Polski) oraz Rad. Była dwukrotną laureatką
Nagrody Nobla (w dziedzinach chemii i fizyki). Pokazała światu, że pomimo wszystkich
przeciwności trzeba spełniać swoje marzenia.

- Michelle Obama- Pierwsza Dama USA, która od wielu lat angażuje się w walkę o
prawa dziewcząt do edukacji i działa na rzecz równouprawnienia na wielu
płaszczyznach. Pokazuje, że nawet z najgorszej sytuacji można się podnieść i gonić
marzenia.

- Kamala Harris- (pierwsza!) wiceprezydentka USA, była senator i Prokurator
Generalna Kalifornii. Bez względu na to, czy zgadzamy się z nią, czy nie, musimy
przyznać, że przełamała szklany sufit w polityce światowej. Pokazuje, że nadzieja i
ciężka praca zawsze się opłaca.

- Elżbieta Zawacka– kurierka AK, jedyna kobieta „cichociemna”, matematyczka,
profesorka. Pokazała nam, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach, trzeba mieć
nadzieję.

Oczywiście to tylko kilka z wielu kobiet, które zmieniały i zmieniają świat. Autorytety
są wśród nas: może to być mama, siostra, babcia, koleżanka, nauczycielka czy pani
w sklepie. Każda i każdy z Was również może być autorytetem i inspiracją dla kogoś
innego.

A na koniec, to my chciałybyśmy życzyć wszystkim kobietom, żeby pamiętały, że są
silne, mądre, odważne i mogą zmieniać świat. Pamiętajcie, pomimo wszystkich
przeciwności każdy może pokazać światu, że niemożliwe nie istnieje!

Aleksandra Kurek



21 marca- Dzień Zespołu Downa
21 marca- Światowy Dzień Zespołu Downa. Dlaczego akurat wtedy go obchodzimy?

Data jest nieprzypadkowa z dwóch różnych powodów. Jak wiemy, 21 marca jest pierwszym dniem
wiosny, a także dniem narodzin ludzi niezwykłych. Data wiąże się również z samą istotą zaburzenia-
trisomią 21 chromosomu.

Na czym polega to zaburzenie?

Osoby z Zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze, niż ludzie bez tego zaburzenia.
Głównie charakteryzują się skłonnością do zawężonego myślenia i naiwnością. Wiele objawów tego
zaburzenia jest spotykanych również u osób bez Zespołu Downa. Są to m.in. migdałowaty kształt
oczu, krótsze kończyny, czy wystający język. Osoby dotknięte zaburzeniem są bardziej narażone na
wady serca, czy ciężki przebieg chorób płuc.

Nazwa tego zespołu wzięła się od nazwiska brytyjskiego lekarza - Johna Langdona Downa, który
opisał je w 1866 roku.

Symbolem dnia osób z Zespołem Downa są dwie różne skarpetki.

A na koniec, pamiętajmy, że osoby z Zespołem Downa są tak samo niesamowite i niezwykłe,
jak ludzie bez tego zespołu. Chciałybyśmy, aby po tym tekście nikt z czytających gazetkę nie
obrażał i nie patrzył krzywo na osobę dotkniętą Zespołem Downa. Zwalczajmy stygmatyzację!

Aleksandra Kurek

COVID-19
Jak wszyscy wiemy, aktualnie borykamy się z pandemią koronawirusa. Tutaj znajdziecie informacje,
na temat wirusa Sars-Cov-2 i choroby przez niego wywoływanej, czyli COVID-19.

Po pierwsze, skąd pochodzi ten wirus?

Wirus Sars-Cov-2 po raz pierwszy rozpoznano i opisano w listopadzie 2019 roku w Wuhan w
środkowo-wschodnich Chinach. Nie wiadomo, skąd wirus przeniósł się na człowieka, ale naukowcy i
medycy ciągle pracują nad zbadaniem przyczyny tej pandemii.

W Polsce pierwszy przypadek koronawirusa zidentyfikowano 4 marca 2020 roku. 12 marca
zamknięto szkoły, więc możemy świętować rocznicę (obowiązkowo online!) : )

Chorobą tą zakazić można się drogą kropelkową, czyli przez oddech (dlatego tak ważne jest
noszenie maseczek!). Najczęstszymi objawami są kaszel, gorączka, utrata smaku i węchu oraz
zmęczenie.

Jak leczy się tę chorobę?

Na razie nie ma zatwierdzonego leku na COVID-19, więc leczy się ją objawowo, podtrzymująco i
eksperymentalnie. W najgorszych przypadkach stosuje się sztuczne podtrzymanie oddechu i
leczenie pod respiratorem.

Jest to bardzo niebezpieczna choroba, więc warto uważać. Tylko jak?

Po pierwsze, nie należy spotykać się w dużych grupach, a jeśli już, to w maseczkach, z dystansem i
na świeżym powietrzu. Po drugie, należy stosować się do obostrzeń. Trzeba być odpowiedzialnym i
uważnym.

COVID-19 to bardzo niebezpieczna choroba. Bądźmy odpowiedzialni.



MEMY, ŻARTY, KAWAŁY I INNE RZECZY NA
POPRAWĘ HUMORU CZĘŚĆ 1,

WIOSNA, KOTY

Sekretarka wchodzi do gabinetu:

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!

- Niech wejdzie!

Mąż do żony:

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem
podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód…

- Czym się bawi kot psychiatry?

- Kłębkiem nerwów.

Żona pokazuje mężowi katalog z najnowszymi modelami ubrań
zimowych i mówi:

- Chciałabym mieć takie lśniące futro…

- To jedz whiskas.

Antonina Renduda



REKORDY GUINNESSA

• Najbardziej futrzasta ryba.
Znana nam najbardziej futrzasta ryba to
Mirapinna esau. Ten ciekawy gatunek został
odkryty w 1911 roku i opisany w 1956.
Mirapinna mierzy około 6 cm długości i jest
pokryta ,,futrem’’. Czy ktoś z Was widział już
futrzastą rybkę?

• Najwięcej diamentów osadzonych na toalecie.
Rekord ten został pobity przez firmę Aaron
Shum Jewelry Ltd. w 2019 roku w Chinach. Na
słynnej toalecie zostało osadzonych 40 815
diamentów.

• Najdłuższy odwrócony roller coaster.
Roller coaster Banshee na Kings Island w USA
mierzy aż 1257 metrów długości. Jego
pasażerowie siedzą pod torem, a nie nad nim,
jak zwykle można się tego spodziewać.
Śmiałkowie przejeżdżają przez wiele pętli oraz
zawĳasów nawet z prędkością 109 km/h.

• Najcięższy samochód balansowany na głowie.
John Evans, mistrz balansowania przedmiotów
na głowie pobił ten niewyobrażalny rekord w
maju, 1999 roku. Na jego głowie przez 33
sekundy można było zobaczyć Mini Coopera
ważącego około 159 kg.

Źródła: Guinness Word Records 2021

Pola Pater



Muzyczne rekomendacje

Muzyka klasyczna- jest tam coś fajnego?

Tak! Maurice Ravel- francuski kompozytor, pianista, dyrygent i
krytyk impresjonistyczny, który inspirował się muzyką hiszpańską.
Na pewno słyszeliście któryś z jego utworów, np. „Bolero”, który
wykorzystywany jest w filmach i reklamach. Tak samo popularne i
doceniane są np. „Pawana na śmierć zmarłej infantki” oraz „Dafnis
i Chloe”, które oczywiście bardzo Wam polecamy, jak i wiele
innych jego pięknych i znanych utworów: np. baletów i suit : )

A może teraz coś współczesnego?

Grzegorz Turnau- kompozytor, wokalista i poeta, który wykonuje
ponadczasowe i niesamowite piosenki. Inspiruje się głównie
Markiem Grechutą i Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Jego
utwory takie jak „Bracka”, „Tutaj jestem”, „Między ciszą a ciszą” i
„Naprawdę nie dzieje się nic” są ponadczasowe i każdy może je
odbierać inaczej. W swoich piosenkach wykorzystuje teksty m. in.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego („Znów wędrujemy”),
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego („Liryka, liryka”) i wielu
innych czołowych poetów XX wieku.

Mamy nadzieję, że zajrzycie do utworów tych wykonawców i
kompozytorów : )

Aleksandra Kurek



DOMOWE GADY

Jesteśmy przekonani, że na pewno wiele osób chciałoby mieć
w domu jaszczurkę czy węża, ale nie wie, jaki gatunek będzie
najlepszy do domowej hodowli? Postaramy się pomóc.

Gekony:
Najłatwiejszy w hodowli domowej jest gekon orzęsiony, który jest wszystkożerny,

co oznacza, że możemy podawać mu do jedzenia mączniki, karaczany i świerszcze
albo karmić go specjalną karmą i miękkimi owocami, ale możemy też podawać mu dla
urozmaicenia i to, i to. Ten gatunek gekona dorasta do niewielkich rozmiarów, zwykle
w wieku dojrzałym jest to mniej więcej 20-22 cm, a ich waga nie przekracza 70g.

Jeśli chodzi o terrarium dla takiego gekona, minimalne rozmiary to 40 na 40 na 60
cm. Trzeba też pamiętać o wystroju terrarium- powinno się je zaopatrzyć w co najmniej
jedną kryjówkę, w której gekon spędza znaczną cześć dnia. Taką kryjówką może być
np. pusta łupka kokosa. Najlepiej, aby w terrarium było dużo roślin i gałązek do
wspinania. Powinna w nim być temperatura około 20-30 stopni w zależności od pory
roku a wilgotność powinna sięgać ok. 60 do 70 procent, aby uzyskać tą wilgotność
powinniśmy kilka razy dziennie spryskiwać terrarium wodą. Gekonowi nie potrzebna
jest miseczka z piciem, ponieważ zlizuje on sobie ją z szybek.

Jeśli nie boicie się podawania gekonom mączników czy karaczanów możecie
zdecydować się na gekona lamparciego. Ten gatunek różni się od gekona orzęsionego
tym, że jest mięsożerny, czyli nie możemy podawać mu owoców ani specjalistycznej
karmy. Różni się też tym, że dorasta nawet do 30 cm a jego waga zwykle nie
przekracza 100g. Wymiary i wystrój terrarium dla gekona lamparciego zbytnio nie
różną się od innych.

Źródła: Wikipedia

Julia Galant

wylegiwać na łóżeczkach.

kochane, a ich właściciele

Mopsy mają spłaszczone
pyszczki i wielkie, słodkie



Mopsy
Mopsy są małymi,

przyjaznymi pieskami.
Uwielbiają się bawić i

wylegiwać na łóżeczkach.
Są ciche i nie szczekają
za dużo. Najwięcej

hałasują przy gościach,
ale nie gryzą. Mopsy są
uznawane za słodkie i

kochane, a ich właściciele
lubią je ubierać w różne
ciekawe ubranka. Te
pieski żyją od 10 do 13
lat, czyli całkiem długo.
Mopsy mają spłaszczone
pyszczki i wielkie, słodkie

oczka.

Aneta Sikorska



Dzień Tenisa
Dzień tenisa obchodzony jest w pierwszy poniedziałek marca (w tym
roku jest to 1 marca). Święto ma na celu zachęcić najmłodszych do
gry oraz rozprzestrzeniania sportu.

Jak pewnie wszyscy wiecie są 2 wersje tenisa. Tenis ziemny i
stołowy.

Tenis ziemny

W tę formę tenisa gra się na dużym boisku podzielonym niską siatką.
Zawodnicy biegają po swojej połowie odbĳając małą zieloną piłkę
specjalną rakietą, która jest naciągnięta za pomocą sznurka. Grać
można w pojedynkę, z drugą osobą, bądź w drużynach.

Tenis stołowy

Znany również jako ping-pong lub whiff-whaff. Gra odbywa się na
dość dużym stole z rozciągniętą pomiędzy siatką. Podobnie jak w
tenisie ziemnym grać można w dwie osoby i w cztery. Podczas gry
paletką odbĳa się małą piłeczkę.

Najważniejsi polscy tenisiści
- Agnieszka Radwańska
- Iga Świątek
- Jadwiga Jędrzejowska
- Hubert Hurkacz
- Magda Linette
- Łukasz Kubot
- Jerzy Janowicz

W ostatnim czasie dużo
słyszymy o Idze
Świątek, który jako młoda
tenisistka osiąga
wiele sukcesów. Powiodło jej się
m.in. we French Open,
Australian Open, czy
podczas turnieju WTA w Adelajdzie.
Teraz góruje w pierwszej dwudziestce
rankingu WTA .

Paulina Wrońska

Pa



KROPKA!
Cześć! Nawet nie wiecie jak się cieszę, że znowu się spotykamy. Na

szczęście stres mi już przeszedł, a więc... do dzieła!

1. Na wstępie chciałabym wam zaproponować pewną grę. Może już ją znacie, może
nie. Nazywa się Inteligencja. Oto jej zasady:

Możecie w tę grę zagrać nawet samemu! Po prostu wymyślcie jakieś słowo (najlepiej
długie), po czym z liter, znajdujących się w nim stwórzcie jak najwięcej innych
wyrazów. Popatrzcie na przykład:

BIEDRONKA

dron

rok

bieda

dar

2.Czy umiecie ułożyć z rozsypanki prawidłowe wyrazy?

y t w a i k- ............... d r k a n o b i e- ................

s o i a n w- …………… r o a p r z d y - ……………………..

3. Spróbujcie policzyć kwiaty, i zapiszcie swój wynik na kartce.

Hanna Bętkowska

i tak dalej......Oczywiście możecie zagrać z rodziną,
przyjaciółmi... Wtedy na koniec czytacie swoje słowa i jeśli inna
osoba wyczyta wyraz, który Wy też macie na kartce- skreślacie
go. Wygrywa gracz, który ma najwięcej
nieskreślonych słów ;)



"Rób to, co uważasz za stosowne. I tak zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa inaczej."

-Michelle Obama

“Królowa nie boi się porażki. Każda porażka to krok do doskonałości.”

-Oprah Winfrey

“Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni- jest ona na końcu twojego ramienia.”

-Audrey Hepburn

“Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś
zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.”

-Maria Skłodowska-Curie

Zmontowała Aleksandra Kurek


