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MIESIĘCZNIK

W numerze:

Filmoteka – s. 9

Mówią wieki- s. 2

Zwierzyniec - – s. 9

Warto wiedzieć – s. 3

Angielski w pigułce – s. 11

Co piszczy w trawie – s. 4

Humor – s. 12

Wieści szkolne – s. 4

Muzykomania – s. 13

Nasze pasje – s. 7

Palce lizać – s. 15

Połam sobie język – s.7

Sport – s.17

Mól książkowy – s. 8

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w
szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!
Weronika Cieślak (redaktor naczelna), Jakub Sieradzki (z-ca redaktora naczelnego), Weronika Pietrzak,
Oktawia Szwarnowska, Karolina Rose, Roksana Grześkiewicz, Kinga Marcisz, Dominika Krzymińska.
Opiekun: p. B. Jóskowiak
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Ikona ukazująca sobór nicejski z
325 roku

Wielkanoc jest najważniejszym świętem w religii
chrześcijańskiej. Podczas Wielkiej Nocy celebruje się
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a obrzędy
związane z tym świętem nawiązują ściśle do pory roku, a
więc wiosny i jej wczesnego stadium. Wielkanoc w religii
chrześcijańskiej pojawiła się po soborze nicejskim w 325
roku. Na tym soborze, zwołanym przez cesarza Konstantyna
Wielkiego, ustanowiono datę Wielkiej Nocy, którą ustalono
na pierwszą niedzielę po pierwszej pełni Księżyca.
Wielkanoc miała przypadać w tym właśnie czasie, stała się
świętem ruchomym, do którego przyporządkowywano
święta przed nimi oraz zaraz po nich. I tak w zależności od
wypadającej w kalendarzu Wielkanocy wypadał Popielec
(Środa Popielcowa), Wielki Post, Wniebowstąpienie
Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego czy Boże Ciało.
Naturalnie po oficjalnym ustanowieniu kalendarza
gregoriańskiego w 1582 roku, pojawiły się zmiany. W
kościele prawosławnym nadal praktykuje się Wielkanoc w
starym stylu, bowiem tam obowiązuje kalendarz juliański.
Obchody wielkanocne nawiązują do ostatnich dni życia
Jezusa Chrystusa, a w tradycji chrześcijańskiej utarło się
celebrować Wielki Tydzień, w którym najważniejsze dni to
piątek, sobota i niedziela. W Wielki Piątek upamiętnia się
śmierć na krzyżu Chrystusa. W Wielką Sobotę święcąc
święconkę w koszykach, odwiedza się symboliczne groby,
w których znajduje się ciało mesjasza. Z kolei w Wielką
Niedzielę świętuje się zmartwychwstanie Jezusa i jest to
kulminacyjny moment całych świąt. Wedle tradycji biblijnej
Chrystus wstał z grobu nocą, stąd też nawiązanie w nazwie
świąt i podkreślenie tej pory dnia tak jak całego tygodnia
mianem „Wielkiej„. Po tym dniu następuje kolejny wolny
od pracy, a więc Poniedziałek Wielkanocny, który znany jest
bliżej „Lanym„, bądź nawiązujący do gwarowego określenia
”Śmigus Dyngus”. Dzień ten, szczególnie w polskiej
tradycji, poprzez masowe oblewanie się wodą, to nawiązanie
do dawnych zwyczajów starosłowiańskich i o pogańskim
rodowodzie.
http://historia.org.pl/
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[ola_45]

TRADYCJE WIELKANOCNE
Pisanki – oklejanki
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom.
Mogą one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub
kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem
nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada im wyobraźnia.
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano
kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią
lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej
bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego
dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko
znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by
jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do
zrozumienia, że mu się podoba.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało
tego dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w
nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa
i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo
„gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol
narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja
pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni
Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten
przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli
my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości.
Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu
składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego
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postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten
sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb
żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy,
sagany żuru wylewano na ziemię.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek.
Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po
mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś
zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu
grzechotkami.
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież,
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono
wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy
drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości
stawało się zadość.
asksa.republika.pl/wielkanoc.htm

[ola_45]

______________________________________________________________________________
Ważne daty…
MARZEC/ KWIECIEŃ
01 marca – Środa Popielcowa.
08 marca – Dzień Kobiet.
16 marca – Drzwi Otwarte Szkoły.
21 marca – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!
26 marca – przestawiamy zegarki na czas letni – śpimy krócej!
29 – 31marca – rekolekcje wielkopostne.
13 – 18 kwietnia – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA!
[red]

__________________________________________________________________________

09 marca 2017 r. mieliśmy przyjemność gościć w nasze szkole znanego dzieciom pisarza
Grzegorza Kasdepke, które odbyło się dzięki bibliotekarkom pracującym w Publicznej Bibiotece
w Jarocinie. W spotkaniu z autorem historii m.in. o Kubie i Bubie wzięli udział uczniowie klas
czwartych.
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Pan Kasdepke sprawił, że wszyscy świetnie się bawili. Po spotkaniu uczniowie mogli podejść po
autograf, a także zakupić wybrane pozycje książkowe.

Grzegorz Kasdepke (ur. 4 maja 1972 w Białymstoku)
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 do 2000 r. redaktor naczelny
magazynu dla dzieci "Świerszczyk". Autor wielu bajek i opowiadań
dla dzieci publikowanych w "Świerszczyku", "Ciuchci" i
"Komiksowie", scenarzysta programów dla dzieci ("Ciuchcia",
"Budzik", "Podwieczorek u Mini i Maxa") oraz seriali telewizyjnych
(m.in. telenoweli "Klan"). Autor i współautor książek dla dzieci. Jego
twórczość charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem psychiki
dziecka i ciepłym humorem.
Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Kornela
Makuszyńskiego za Kacperiadę (2002 r.), dwukrotnie Nagrody
Edukacja XXI za: Co to znaczy (2003 r.) i Bon czy ton (2005 r.).
______________________________________________________________________________
KOLOROWY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE
– 21 marca 2017 r.
Tego dnia w szkole odbywały się konkursy, a na każdej przerwie
towarzyszyła uczniom wiosenna muzyka. Na korytarzach było
bardzo kolorowo dzięki waszym wspaniałym przebraniom.
Za najbardziej kolorowe stroje wyróżniono
Zosię Górnaś z IV c i Kacpra Siecińskiego z VI a.

5

______________________________________________________________________________
DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – 21.03.2017 R.
Uczniowie naszej szkoły nie tylko cieszyli się nadejściem wiosny, ale również przyłączyli się
do wszystkich biorących udział w obchodach Światowego Dnia Chorych na Zespół Downa i
wyjątkowo ubrali dwie różne skarpetki. Nauczyciele nie byli gorsi. Skarpetki nie do pary
królowały!

______________________________________________________________________________
POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, POMÓC
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji uczniowie i
nauczyciele naszej szkoły, w geście solidarności, włożyli niebieskie stroje i przeprowadzili w
klasach rozmowy na temat choroby. W MARSZU DLA AUTYZMU na jarociński rynek wzięły
udział kl. II e i III e, które idąc razem z młodzieżą ZS Ponadgimnazjalnych nr 1, znajdując się
wśród
przedstawicieli
uczniów innych
szkół
oraz
przedszkolaków,
deklarowały
zrozumienie dla
problemu,
jaki
stanowi autyzm.

[red]
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SZACHY są niewątpliwie grą towarzyską znaną w
każdym niemal zakątku świata, która pozwala
rywalizować z sobą ludziom w różnym wieku czy też
porozumiewającym
się
różnymi
językami.
Szachy są sportem umysłowym, który jak każdy inny
sport
wymagają
treningu,
wytrwałości
w
pogłębianiu umiejętności i woli zwycięstwa. Bez samozaparcia i pracy nad sobą trudno osiągnąć
sukces w szachach.
Na pewnym poziomie, szachy stają się też nauką i ciężką pracą. Ćwiczenia umysłu, pamięci,
studiowanie teorii i śledzenie na bieżąco nowych trendów "królewskiej gry" to dzień powszedni
szachisty-zawodnika.
Każda partia jest niepowtarzalna. Grając, uczymy się przede wszystkim zasad
"fair-play" a także umiejętności panowania nad sobą, odpowiedzialności za własne decyzje,
wytrwałości oraz
sztuki
obiektywnego
i
analitycznego
myślenia.
Jeśli
jeszcze
nie
potrafisz
grać
w
szachy,
możesz
http://www.szachy.tarnobrzeg.pl/kurs/podstawy
lub
zelechow.com/komunikat_dyrektor/zasadyszachy.pdf.

odwiedzić
stronę
http://www.zsz-

Życzymy powodzenia! [wera_11]
____________________________________________________________________________

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?




Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże
może morze, a gdy morze nie pomoże to
pomoże może Gdańsk.



Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na
wieży leży gniazdo nietoperzy.

Z Czeskich strzech szło Czechów trzech.
Gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w
lesie zagryzł zwierz, bez śladu drugi w
gąszczach sczezł, a tylko trzeci z
Czechów trzech osiągnął marzeń kres.
[Wera_11]

______________________________________________________________________________
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Drodzy wielbiciele książek!
Polecamy:
GRZEGORZ KASDEPKE I JEGO WYBRANE KSIĄŻKI
Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko cz. 1. (Książka
Roku 2001 polskiej sekcji IBBY, wyróżnienie w konkursie
Dziecięcy Bestseller Roku 2001, Nagroda Literacka im. Kornela
Makuszyńskiego).
***
Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu (nominacja do
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 2004, nominacja do
nagrody BESTSELLERek 2003)
***
Bon czy ton: Savoir-vivre dla dzieci (Nagroda Edukacja XXI )
***
Horror! Czyli skąd się biorą dzieci (wyróżnienie literackie polskiej
sekcji IBBY)
***
Seria - Detektyw Pozytywka
***
Do trzech odlicz!. zabawy matematyczne
***
Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami
***
Fochy fortuny, czyli niezwykły słownik Kuby i Buby
Podobno niektórzy nauczyciele nie wyobrażają już sobie
szkoły bez książek o Kubie i Bubie. Dzieci także. Bo
najprzyjemniej uczyć się z uśmiechem na twarzy. Tym
razem nieznośne bliźniaki pomogą młodym czytelnikom
zrozumieć znaczenie rzadko używanych wyrazów. Ale
nie jest to książka o archaizmach – a w każdym razie nie tylko o nich. Czytając
szkolne lektury, dzieci często trafiają na niezrozumiałe słowa. I to właśnie one
pojawiają się w Fochach fortuny…!
***
Co to znaczy... 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń (Nagroda Edukacja XXI w 2003). Już od 10 lat Bartuś
pyta: Co to znaczy?, a dzieciaki z niegasnącym zachwytem czytają odpowiedzi dorosłych. Bo
Bartuś jest dociekliwy i w dodatku bystrzak, a dorośli zakłopotani, bo pytania trudne. Zabawne i
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pomocne w codziennym życiu. Warto odwiedzić bibliotekę!

[Wera_11

,Olencja_121]

_____________________________________________________________________________

Dzieciak rządzi
Premiera:

21 kwietnia 2017 (Polska), 10 marca
2017 (świat)

W życiu siedmioletniego Tima pojawia pewnego dnia się młodszy braciszek. Starszy brat szybko
zdaje sobie sprawę, że zachowujący się jak prawdziwy biznesmen dzieciak stanowi poważne
zagrożenie dla jego niezachwianej do tej pory pozycji w domu. W czasie walki o wpływy o
względy rodziców bracia natrafiają na trop tajemniczego spisku mogącego zmienić równowagę
sił na całym świecie. Dodatkowo okazuje się, że kluczem do tajemnicy jest właśnie Dzieciak.
Rywale muszą chwilowo zapomnieć o
dzielących ich różnicach, aby ocalić rodziców
oraz przywrócić porządek na świecie!
Czy Dzieciak wraz z Timem sprawią, że dzieci
znów będą bardziej kochane niż zwierząta?
http://moviesroom.pl/

Polecamy!!!

[Wera_11]

_____________________________________________________________________________

Zając to jeden z symboli zbliżających się świąt wielkanocnych. Każde dziecko czeka na zajączka,
a mówiąc dokładniej na to, co znajdzie w koszyczku. Co jednak wiemy faktycznie na temat
szaraków?
Wiemy, że są większe od króliczków, bardziej płochliwe i mieszkają w lesie. Gdybyśmy
jednak posłuchali rozmowy myśliwych, mielibyśmy wrażenie, że mówią do nas w obcym języku.
Aby lepiej zrozumieć ten myśliwski żargon postanowiliśmy podać poniżej kilka terminów, które
na pewno powinny znaleźć się w słowniczku młodego znawcy przyrody.
bałuchy - oczy zająca (inne nazwy: blaski, trzeszcze, patry); są duże, okrągłe, barwy brązowej,
osadzone na bokach głowy
blaski - patrz bałuchy

9

bobki - odchody zająca; mają postać lekko spłaszczonych kuleczek o średnicy ok. 10 mm
comber - część tuszy zająca i niektórych innych zwierząt łownych
gach - dorosły samiec zająca
kicaj - zając (inna nazwa kopyra)
kniazienie - odgłos wydawany przez przerażonego zająca
kocica - samica zająca
kocięta - młode zająca
kopno - legowisko zająca w śniegu
kopyra - patrz kicaj
kot - samiec zająca
kotlina - legowisko zająca wygrzebane w ziemi
marczak - młody zając urodzony w marcu
michałek - młody zając urodzony jesienią (inna nazwa nazimek)
nazimek - patrz michałek
omyk - ogon zająca; u szaraka Lepus europaeus jest owalny, biały od spodu i czarny z wierzchu,
ma długość 80 − 115 mm; u bielaka Lepus timidus jest okrągły, z wierzchu szary lub całkowicie
biały (w zimie), o długości 40 − 60 mm
parkoty - gody zająca; u szaraka przypadają w okresie od połowy stycznia do sierpnia, u bielaka
od lutego/kwietnia (w zależności od warunków klimatycznych) do września; podczas parkotów
dojrzałe płciowo samce tzw. gachy toczą między sobą zażarte walki, używając przednich
kończyn i pazurów.
patry - patrz bałuchy
skoki - nogi zająca; są silnie rozwinięte, tylne dwukrotnie dłuższe od przednich (u szaraka
długość stopy tylnej wynosi 130 − 170 mm, u bielaka 150 − 164 mm); przednie skoki mają po
pięć palców, tylne po cztery, wyposażone są w mocne pazury; dolna strona stóp obrośnięta jest
gęstymi włosami tworzącymi rodzaj szczotki; dzięki silnym i długim kończynom zające
doskonale biegają, osiągając prędkość do 80 km/h
słuchy - uszy zająca; są długie, stojące i bardzo ruchliwe − zwierzę może poruszać nimi we
wszystkich kierunkach; u obu gatunków zająca mają czarne szczyty, ale słuchy szaraka są
dłuższe − mierzą 90 − 115 mm (przyłożone do głowy wystają znacznie poza pysk), natomiast u
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bielaka mierzą 89 − 110 mm (przyłożone do głowy sięgają końca pyska). U dzikiego królika
Oryctolagus cuniculus, z którym zające są mylone, uszy nie mają czarnych zakończeń i są
wyraźnie krótsze od głowy
strzyże - włosy u nasady nosa zająca (wąsy)
trzeszcze - patrz bałuchy
turzyca - sierść zająca; składa się z dłuższych włosów pokrywowych i gęstego, wełnistego
podszerstka; w ciągu roku jest dwukrotnie wymieniana − na wiosnę (u szaraka od lutego do maja,
u bielaka od końca marca do początku maja) i jesienią (u szaraka od września do listopada, u
bielaka rozpoczyna się w październiku i kończy na początku grudnia); futro szaraka ma podobną
barwę przez cały rok, natomiast u bielaka zimą jest białe, zaś w sezonie letnim szare
wykot - narodziny młodych u zająca, także królika, sarny, kozicy i muflona;
samica szaraka po trwającej 40 − 43 dni ciąży rodzi 1 − 6 młodych (młode
rodzą się od marca do sierpnia, sporadycznie też we wrześniu; gatunek ma
3 − 4 mioty w ciągu roku); ciąża u bielaka wynosi 48 − 51 dni, w miocie
jest 1 − 4 młode (2 − 3 mioty rocznie; młode przychodzą na świat od
kwietnia do października)
Okazuje się, że Internet może wiele nauczyć każdego, kto potrafi szukać
wartościowych artykułów.
źródło: http://dzialprzyrody.blogspot.com/
[Olencja_121]

[red.]

______________________________________________________________________________

długości ok. 10 cm. Wielkie kompanie
prześcigają się w produkowaniu zestawów
wielkanocnych. I zamiast jajka
otrzymujemy np. wielkanocne
pudło snickersów.

Wielka Brytania: Snickersy zamiast jaj Wielkanoc? Niestety, w Anglii dość nudna .
Nie ma specjalnego ciasta ani zwyczajów.
Jedynie jajka wielkanocne: z czekolady,
puste w środku. Do środka wkłada się
rozmaite smakołyki i w niedzielny poranek
obdarowuje
się
takimi
jajkami
domowników, najczęściej dzieci. Easter eggs
kupuje się gotowe w sklepach. Mogą być
różnych rozmiarów, najczęściej jednak o

Słowniczek słów związanych z
Wielkanocą
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1)

Baranek Wielkanocny – Easter

19)

śniadanie wielkanocne – Easter

Lamb

breakfast

2)

20)

Droga Krzyżowa – Way of the

Środa Popielcowa - Ash

Cross
3)

gałązki palmowe – palm branches

4) jajka z czekolady – chocolate eggs
5)

koszyk ze święconym – Easter

basket
6)

mazurek – Easter shortcake

7)

Męka Pańska – Lord’s passion

8)

Niedziela Palmowa – Palm Sunday

9)

Niedziela Wielkanocna – Easter
Wednesday

Sunday
10)

Odkupiciel – Redeemer

11)

odrodzenie – rebirth

12)

okres wiosenny – springtime

13)

Ostatnia Wieczerza – Last Supper

14)

parada Wielkanocna – Easter

21)

ukrzyżowanie – crucifixion

22) Wielka Sobota – Holy Saturday
23) Wielki Piątek – Good Friday
24) Wielki Post – Lent
25) Wielki Tydzień – Holy Week
26)

Parade

Zajączek Wielkanocny – Easter

15)

Pasja – Passion

Bunny

16)

pisanki – Easter Eggs

27)

17)

Poniedziałek Wielkanocny –

28) życzenia – greetings
http://www.jezykangielski.org/wielkanoc.html

Easter Monday
18)

Zmartwychwstanie – Resurrection

zajączek - Easter bunny
[red]

www.slideshare.net/Baranowska/wielkanoc-w-polsce-i-na-wieciec

______________________________________________________________________________

Misiu z zajączkiem siedzą w jednej celi.
Misiu siedzi w kącie, a zajączek cały czas
biega.
- Misiu, uciekajmy stąd, oni nas zabiją!
- Zajączku usiądź sobie, jesteś ze mną, nic ci
nie zrobią.

Zajączek jednak po chwili wstaje i znów
chodzi.
- Misiu, uciekajmy, oni nas zabiją!
- Zajączku, uspokój się i siadaj.
Zajączek siada. Otwierają się drzwi i do celi
wchodzi wielbłąd. A zajączek:
12

wychodzi potargany wilk. Za nim
niedźwiedź:
- Trzeba się było zapytać, kto jest
promotorem!

- Misiu, uciekajmy, zobacz, co oni zrobili z
tym koniem!
***

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem
śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, że nie
usłyszałem kosiarki...

***

Przychodzi zajączek do sklepu i mówi:
- Dzień dobry, przepraszam pana bardzo, po
ile jest makowiec?
- Po 14 zł za kilogram, zajączku?
- Hmmmm, drogo, a po ile są okruszki?
- Okruszki (mówi sprzedawca śmiejąc się),
okruszki są za darmo.
Na to zajączek uradowany:
- To poproszę 2 kilo okruszków.

***

Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk:
- Zajączku, co piszesz?
- Doktorat o wyższości zajączków nad
wilkami!
- Ja ci zaraz…!
I za zającem w krzaki. Zakotłowało się i

[Wera_11]
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Monika Lewczuk zaczęła
karierę muzyczną w 2014
roku, kiedy wzięła udział w
piątej

edycji

programu

rozrywkowego „The Voice

zatytułowany „Tam tam”. Utwór stał się

of Poland”. Wokalistka nie dotarła do

radiowym hitem i zajął 1. miejsce Listy

odcinków

na

żywo,

Przebojów Radia Zet. 17 czerwca 2016 roku

zauważona

w

świecie

rozpoczęła

współpracę

jednak

została
i

pojawił się debiutancki album wokalistki

wytwórnią

„1”, który powstał z artystami polskiej sceny

Universal Music Polska. W 2015 roku

muzycznej takimi jak Sarsa, Dominika

wydała

Barabas, Jakub Birecki i Rafał Malicki.

swoją

muzycznym
z

debiutancki

singiel
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popularność

zajmując

1.

miejsca

list

przebojów między innymi we Włoszech i
Szwajcarii. 26 czerwca tego samego roku
ukazał

się

debiutancki

album

„Eterno

Agosto”. W 2016 roku pojawiła się reedycja
płyty

zawierająca

dodatkowo

utwory

Alvaro Soler rozpoczął solową karierę w

„Sofia”, „Animal” i „Libre”. Ten ostatni

2014 roku, wcześniej był członkiem zespołu

został

Escapist. W 2015 roku artysta wydał swój

wokalistkami

debiutancki singiel „El mismo sol”, który

Meksyku i Włoch.

nagrany

w

z

trzech

trzech

wersjach,

krajów:

niedługo po premierze zyskał ogromną
ALVARO SOLER: LIBRE (FT. MONIKA
LEWCZUK)

Todo poco a poco
Sí, va cuéntamelo

Tylko tu i teraz liczą się sekundy
Przegonimy razem czas

Tego nie da się powiedzieć

Tańczyć ciemną nocą

Radość słońce wiatr na ciele

W deszczu biegać boso

Łapie wszystkie te momenty

Kochać chcę ten pierwszy raz

By zatrzymać sobie czas

Una pared, una brocha

Tylko tu i teraz liczą się sekundy

Pintura prefiero

Przegonimy razem czas

Y dibujar en color lo que siento

Tańczyć ciemną nocą

Complicaciones sí

W deszczu biegać boso

Aburrimiento no

Kochać chcę ten pierwszy raz

Y te quiero decir
Que no me siento solo

Tocaré las palmas

Tengo mi familia aquí

Tan dentro del alma

Soy un terremoto

Vuelo mi imaginación

Tengo ganas de vivir

Vivo en el presente

Tú me llamas loco

Mirando pal' frente

Tengo el lujo de elegir
14

z

Polski,

Libre de preocupación

Te llevaré mi corazón

Libre de preocupación

Contigo quiero amanecer
Mi mujer

Envejecer con amor

/2x

Y saber que he vivido
Y recordar la suerte que he tenido

Tylko tu i teraz liczą się sekundy

Pisar el suelo sí

Przegonimy razem czas

Nubes de azúcar no

Tańczyć ciemną nocą

Y te escucho decir que

W deszczu biegać boso
Kochać chcę ten pierwszy raz

Tego nie da się powiedzieć
Radość słońce wiatr na ciele

Tocaré las palmas

Łapie wszystkie te momenty

Tan dentro del alma

By zatrzymać sobie czas

Vuelo mi imaginación
Vivo en el presente

Tylko tu i teraz liczą się sekundy

Mirando pal' frente

Przegonimy razem czas

Libre de preocupación

Tańczyć ciemną nocą

Libre de preocupación

W deszczu biegać boso
Kochać chcę ten pierwszy raz

Soy libre, soy libre, soy libre
Libre de preocupación

Tocaré las palmas

/2x

Tan dentro del alma

Tylko tu i teraz liczą się sekundy

Vuelo mi imaginación

Soy libre, soy libre, soy libre

Vivo en el presente

Tańczyć ciemną nocą

Mirando pal' frente

W deszczu biegać boso

Libre de preocupación

Soy libre, soy libre, soy libre

Libre de preocupación

Libre de preocupación.
[Oktawia, Karolina]

Llévame tu corazón
_____________________________________________________________________________
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PRZEPISY NA KOKTAJLE OWOCOWE IDEALNE NA WIOSNĘ
KOKTAIL TRUSKAWKOWY
SKŁADNIKI NA 2 PORCJE:
- 250 g truskawek (3 szklanki),
- 150 g banana (1 mały),
- 1 szklanka jogurtu naturalnego,
- 1/2 szklanki mleka lub soku jabłkowego,
- gałka lodów śmietankowych lub waniliowych.
PRZYGOTOWANIE:
Truskawki umyć i oderwać
szypułki, włożyć do pojemnika
blendera. Dodać obranego banana,
jogurt i sok lub mleko. Zmiksować.
Można podawać z gałką lodów
śmietankowych - włożoną do
każdej szklanki lub zmiksowaną
przez chwilę z resztą
***
KOKTAIL BANANOWY
SKŁADNIKI NA 4 PORCJĘ:
- 2 banany,
- szklanka mleka,
- 2 łyżeczki cukru,
- 2-3 krople esencji waniliowej lub łyżeczka cukru waniliowego,
PRZYGOTOWANIE:
1. Wlej mleko do blendera. Pokrój banany na kawałeczki (po uprzednim ściągnięciu skórki).
Dodaj je do mleka w blenderze. Zmiksuj razem na gładką masę.
2. Dodaj cukier i wanilię. Znów dokładnie zmieszaj składniki. Masa powinna być gładka, bez
dużych kawałków bananów.
3. Napełnij szklanki koktajlem i podaj natychmiast. Nie przechowuj koktajlu zbyt długo,
ponieważ banany mogą ściemnieć, a co za tym idzie kolor koktajlu będzie ciemny.
***
KOKTAIL JAGODOWY
SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:
- 4 łyżki jagód,
- 1 banan ok. 200 - 250 g,
- 200 g jogurtu naturalnego,
- 100 ml soku jabłkowego lub ananasowego.
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PRZYGOTOWANIE:
Do pojemnika blendera włożyć opłukane jagody i obranego banana. Dodać jogurt oraz sok,
zmiksować.
PROPOZYCJA PODANIA – ozdobić bitą śmietaną / jagodami / listkiem mięty.
[ola_45]
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Sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!!
W MISTRZOSTWACH POWIATU W KOSZYKÓWCE, które
odbyły się 3 marca w SP2 wywalczyliśmy kolejny awans do FINAŁU
REJONU POZNAŃ WSCHÓD. Awans wywalczyli: Wojtek Wojtczak, Krystian Król, Filip
Regulski, Wojtek Kornobis, Adam Gruszecki, Adam Nowak, Oskar Molecki, Franek Andersz,
Filip Bukowski, Franek Bzodek, Piotrek Świechowicz, Szymon Łyskawa.
W Finale Rejonu Poznań Wschód w koszykówce chłopców, który odbył się 16 marca w
Gnieźnie reprezentacja naszej szkoły zajęła wysokie III miejsce. R. Andrzejewska

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
[KiniMini]

17

