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Zapraszamy do czytania nowego świątecznego numeru gazetki!

W TYM NUMERZE…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W
CZASIE PANDEMII
OZNAKI WIOSNY

Prima Aprilis

Wiosenne przysłowia
Zagadka Primaaprilisowa

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W CZASIE PANDEMII
Wywiad z ósmoklasistką na temat egzaminu i nie tylko.
Maja Stefańska : Wolisz uczyć się zdalnie czy w szkole?
O. S : Wolę się uczyć zdalnie. Nie czuję tak wielkiego stresu, jak w czasie
nauki stacjonarnej. Nie mam kontaktu wzrokowego z moim nauczycielem
czy klasą.
Mam ciszę i spokój, i mam świadomość, że mogę w każdej chwili zacząć się
uczyć, nieważne, jakie mam obecnie zajęcia.
M. S.: Czujesz się przygotowana do egzaminu ósmoklasisty?
O. S. Tak jak z angielskiego czuję się w miarę przygotowana, z polskiego
tak w 50% , to jeśli chodzi o matematykę, nie jestem przygotowana. Jestem
tym zestresowana i wiem, że nie dam rady napisać tego egzaminu na
więcej niż 30%.
M. S.: Co robisz w wolnym czasie?
O. S. W wolnym czasie idę na spacer, rozmawiam z moimi przyjaciółmi
przez telefon bądź oglądam przeróżne filmy.
M. S.: Czy lubisz uprawiać jakiś sport, jeśli tak to jaki?
O. S.: Nie przepadam za sportami, ale lubię jeden. Piłka ręcznej to jest
jedyna rzecz, za którą tęsknię, jeśli chodzi o w-f.
M. S.: Co chciałabyś robić w życiu?
O. S.: Najpewniej moje drogi pójdą w stronę psychologii. Obecnie do liceum
udaję się albo do klasy społecznej, albo lingwistycznej, więc wybór mam
szeroki.
M. S.: Twój najszczęśliwszy dzień w życiu?
O.S.: Myślę, że nie było takiego jednego dnia.
M. S.: Jakie byłyby twoje wakacje marzeń?
O.S.: Moje wakacje marzeń to wyjazd do Włoch. Czekam z niecierpliwością
na 2022, żebym mogła to zrobić w lepszych okolicznościach niż w obecna
sytuacja - pandemia.
M. S.: Kim chciałaś być, jak byłaś małą?
O.S. :Miałam przeróżne pomysły: piosenkarka, modelka, tancerka.
Jednakże w klasie 5 zainteresowałam się medycyną .
Wywiadu udzieliła Mai Stefańskiej jej koleżanka z klasy ósmej.
Platforma przeprowadzenia wywiadu : Discord

Witaj wiosno!
Wiosna-chyba każdy uwielbia tę porę roku, ponieważ jest słońce, nie
trzeba nosić kurtek i można chodzić na spacery. Wiosna
kalendarzowa zaczyna się 21 marca, a trwa do 22 czerwca. Oznakami
początku tej pory roku są: skowronki, wyrastanie kwiatów, dłuższy
dzień i pojawianie się wielu owadów np. biedronek. Podczas tej pory
roku możemy zauważyć, że mamy ochotę na więcej działań i jesteśmy
pobudzeni. Ten czas wzbudza u człowieka radość. Niektórzy ludzie
inspirują się wiosną i tworzą piosenki na jej temat. Nie zapomnijmy
o tym, że w czasie tej przyjemnej pory roku są Święta Wielkanocne.
Wielkanoc w tym roku to święto obchodzone w kwietniu (pierwszy
tydzień kwietnia). Obchodzona była nawet w I wieku n.e. na cześć
zmartwychwstania Jezusa. W Wielką Sobotę idzie się do kościoła
z koszyczkiem, w którym powinny się znaleźć: mięso, sól, jajka, chleb,
chrzan i baranek. Potem te poświęcone pokarmy jemy na śniadanie w
Niedzielę Wielkanocną. W niektórych domach ukrywa się jajka
(najczęściej czekoladowe), które mają odnaleźć dzieci. Poniedziałek
Wielkanocny to lany poniedziałek, czyli Śmigus Dyngus. W tym dniu
wszyscy oblewają się wodą. Kiedyś szykowano wiadra pełne wody,
a teraz są sikawki i pistolety na wodę. Nawet poganie bawili się w ten
sposób, to święto ma pogańskie korzenie.
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Recenzja cyklu książek Agnieszki Stelmaszyk pod
tytułem “Kroniki Archeo”.
“Kroniki Archeo” to cykl książek, której autorką jest Agnieszka Stelmaszyk. Książki te są idealne
dla młodych poszukiwaczy przygód, trzymają w napięciu i dostarczają wielu emocji. Jest tam
wiele mrocznych zagadek i tajemnic sprzed wieków. Akcja toczy się we współczesnych nam
czasach, ale dzięki tajemniczym zagadkom z odległej przeszłości poznajemy historię.
Bohaterami książki są Ania i Bartek Ostrowscy, a także ich angielscy przyjaciele: Mery Jane oraz
jej bracia bliźniacy Jim i Martin Gardnerowie. Ścieżki dzieci połączyła praca rodziców, którzy są
archeologami. Niezwykłym bohaterem jest panna Ofelia Łyczko, opiekunka dzieci, która jest
przyczyną wielu śmiesznych sytuacji. Bohaterowie przeżywają wspaniałe przygody niczym
Indiana Jones.
W pierwszym tomie pod tytułem “Tajemnica Klejnotu Nefertiti” dzieci przybywają do Egiptu,
gdzie odkryto nowy grobowiec. Tam zostają wplątani w tajemnice zbrodni, klejnotów
i niezwykłych świątyń. W Kairze poznają niezwykłą starszą panią, która skrywa niejedną
tajemnicę i której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie tylko dzieci chcą poznać legendę
Nefertetii i odnaleźć tajemniczy klejnot. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na każdej
stronie, co sprawia, że książka jest bardzo wciągająca i zapiera dech. Odpowiedź na zagadkę
przynosi dopiero ostatni rozdział.
Książki posiadają liczne obrazki, wyjaśnienia i opisy, które pomogą czytelnikowi wyobrazić sobie
niesamowite wydarzenia z książki. Każdy tom przenosi nas do innego państwa i innej zagadki,
którą czytelnik może rozwiązywać wraz z bohaterami.“Kroniki Archeo” to odkrywanie tajemnic,
legend, zapomnianych historii, zaglądanie do tajemniczych komnat i nikomu nieznanych
grobowców. Dzięki opowieściom możemy zwiedzać słynne miasta Europy, Ameryk, Australii czy
Azji. To dobra lektura dla miłośników książek przygodowych, detektywistycznych, ale też pozycja
pozwalają poszerzyć wiedzę z historii i geografii.
Cykl książek ma aż dwanaście tomów plus jeden specjalny - „Kroniki Archeo”
Tajemnica Klejnotu Nefertiti
Kroniki Archeo: Skarb Atlantów
Kroniki Archeo: Sekret Wielkiego Mistrza
Kroniki Archeo: Klątwa Złotego Smoka
Kroniki Archeo: Zagadka Diamentowej Doliny
Kroniki Archeo: Zaginiony Klucz do Askardu
Kroniki Archeo: Przypowieść synów słońca
Kroniki Archeo: Szyfr Jazona
KronikiArcheo: Komnata Szeptów
KronikiArcheo: Oko węża
Kroniki Archeo: Złoty Szlak
Kroniki Archeo: Dom fauna
A także:
Kroniki Archeo: Akta Gordona Archera
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Prima aprilis
Jedni uczeni uważają, że jest to pozostałość rzymskiego święta Cerialii. Według
innych zwyczaj pochodzi ze starożytnego Rzymu, ponieważ 1 kwietnia wśród
najweselszych zabaw obchodzony był Nowy Rok. Niektórzy historycy i badacze
obyczajów wysuwają tezę, jakoby zwyczaj wzajemnego zwodzenia się był dalekim
echem średniowiecznych misteriów pasyjnych, w których przedstawiono sceny
ciągłego odsyłania Chrystusa od Annasza do Kajfasza. Są też tacy, którzy
pochodzenia zwyczaju upatrują we wprowadzającej w błąd zmiennej pogodzie
kwietniowej. Niektórzy zaś twierdzą, że Prima aprilis pochodzi od wielkanocnych
żartów.
Na podstawie książki Hanny Szymanderskiej „Polskie tradycje świąteczne”.
Żarty primaaprilisowe – propozycje znalezione w Internecie.
•

Sól zamiast cukru - ten żart na Prima Aprilis sprawdza się zawsze!

•
Psikus z pulpitem komputera - wystarczy podejść do komputera, zrobić
print screen pulpitu, a następnie ustawić fotografię jako tło pulpitu. Należy
pamiętać, aby wszystkie pliki wrzucić do jednego folderu i schować na pasku
zadań.
•
Robak w cukierniczce - kroimy rodzynkę na pół i rolujemy połówkę palcami
tak, by przypominała robaka. Następnie umieszczamy ją w cukierniczce.
•
Jajecznica z jajek na twardo - gotujemy na twardo wszystkie jaja, jakie
trzymamy w lodówce. Potem prosimy bliską osobę o zrobienie jajecznicy.
•
Żart z zegarkiem - przestawiamy wszystkie zegarki w domu o godzinę do
tyłu lub do przodu.
•
Niedziałający telewizor - jak zrobić ten żart na Prima Aprilis? Wystarczy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka tak, aby wyglądało, jakby cały czas tam była.
•
Wyjątkowo niepyszne babeczki - przy pieczeniu muffinek smaczne,
owocowe nadzienie zamieńmy na ketchup lub majonez. Skrzywiona mina
ukochanego/ukochanej osoby gwarantowana!
•
Zepsuty pilot - jeśli chcemy zrobić taki żart na Prima Aprilis to wystarczy,
że wyciągniemy baterię z pilota.
Link:
https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Zarty-na-Prima-Aprilis-2020najlepsze-zarty-na-1-kwietnia-POMYSLY
Weronika Tylenda kl. 6a

WIOSENNE PRZYSŁOWIA
ZNANE... :
„Jedna jaskółka wiosny nie czyni”
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”
„W marcu jak w garncu”
I MNIEJ ZNANE :
„Co w marcu urośnie, w maju zamarznie”
„Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato...”
„Kwiecień, gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie”
„W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna
zwykle bywa”
„Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi”
„Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie
spodziewają”
„Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść”
"Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje"
"Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w
komorze"
Olaf Pałuba kl. 5a

Zagadka dla uważnych czytelników
Tym razem pytamy naszych
czytelników – które artykuły
z numeru 5 są tylko żartem
primaaprilisowym?

Świat mody
Dzięki włoskiemu projektantowi mody, Giuseppe
Peperoni powstał nowy styl tak zwane” kropkowe
maniactwo”. Krytycy nie znają słów, by określić
geniusz Peperoniego: „Ten styl jest bombowy,
kropki określają styl dynamiczny oraz klasyczny, a
ich kolory wpływają na samopoczucie danej

Na odpowiedzi czekamy do 25
kwietnia 2021r. Przesyłamy je w

osoby”.

Tak mówił znany czeski stylista.

Przeprowadziliśmy wywiad ze znawcą mody prof.
Gąską.

Outlooku do p. M. Chmielewskiej.

-Dzień dobry, co pan sądzi o nowym stylu

Rozwiązanie zagadki z numeru 4 –

zapoczątkowanym przez Giuseppe Peperoni?

Henryk Sienkiewicz „Quo vadis?”

- Moim zdaniem styl jest nieco ekscentryczny,
jednak strój jest połączeniem zarówno klasyki jak i
dynamiki,

kolekcja

ta

jest

bardzo

stylowa,

podkreśla figurę i określa charakter danej osoby.
- Czy Pan poleciłby ten strój?

Konkurs „Głowa nie od parady”
W naszej szkole

15.03.2021 roku

odbył się konkurs na największą
głowę. Najtęższe głowy mierzone
centymetrem krawieckim mierzyły
odpowiednio – 50 cm i 47,5 cm.
Nagroda główna – oryginalny beret

- Oczywiście, bo jest to po prostu strój idealny.
- Dobrze. A czy Pan zgadza się z czeskim
krytykiem?
- W pełni.
- Do widzenia. Dziękuję za wywiad.
- Przyjemność po mojej stronie.
Mateusz Matak kl. 6b

w stylu Mikołaja Raja - trafiła do

Świat zbrodni

zwycięzcy. Nagrody pocieszenia -

We Francji odkryto działalność mafii, która

gęsie pióra - również cieszyły się

specjalizuje

powodzeniem.
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się

przyczepianiem

do

ubrań

papierowych ryb. Nie wiadomo jeszcze czy ryby
mają trutkę, czy zawierają substancję powszechnie
zwaną cukrem. Sprawców nie złapano. Prosimy
uważać, ponieważ w Polsce niedaleko Gdańska
odkryto bardzo podobną organizację.

MATEUSZ MATAK kl. 6b
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