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Wiosennie i świątecznie

Jan Brzechwa

 Przyjście wiosny

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: -Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła sroka-
Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

A ja wam dowiodę.
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda, bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą.
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj, Wiosno.

Smacznego jajka
i mokrego Lanego

Poniedziałku
oraz cudownie

ciepłej wiosny :)

Happy Easter

Frohe Ostern

Joyeuses Pâques

Buona Pasqua

Zdrowych,
Pogodnych Świąt
Wielkanocnych !

 Radosnego,
wiosennego

nastroju,
serdecznych

spotkań w gronie
rodziny i wśród

przyjaciół !

. .
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Jakie jesteśmy ?

Aleksandra
Aleksandra to kobieta pełna wdzięku, której trudno się oprzeć. Ma mnóstwo pomysłów, a przez to skłonności
do wplątywania się w kłopoty, z których potem ciężko jej wybrnąć. Osoby z jej otoczenia mogą być często
przerażone oszałamiającą aktywnością Aleksandry. Pewnym jednak pozostaje, że przy niej nikt się nie nudzi.
Aleksandra jest jednak nazbyt zaborcza i lubi robić z ludzi swoich niewolników. Zdolności przywódcze doskonali
od najmłodszych lat. Pragnie być niezależna i kocha przygody. Może być niebezpieczna, kiedy sprawy nie
układają się po jej myśli. Zawsze trzyma rękę na pulsie i lepiej nie krzyżować jej planów. Co innego, gdy pokocha
wielką miłością.
Pochodzenie imienia 
Imię Aleksandra pochodzi od jej męskiego odpowiednika Aleksander. Pochodzi ono od greckiego słowa
aleksandros (obrońca ludzi). Imię Aleksandra w Polsce weszło do użycia około XIV wieku. Imię spopularyzował
Henryk Sienkiewicz nadając je bohaterce „Potopu”.
Ola o sobie:
·  Mnóstwo pomysłów – Rodzice mówią, że mam dużo pomysłów. Gdy jest weekend, to mam dużo
pomysłów na to, co mamy robić, np. proponuję, że możemy iść na basen, do parku linowego itp.
·  Kobieta pełna wdzięku – Lubię ładnie wyglądać. Dobrze się ubierać i ładnie się czesać.
Kocha przygody – bardzo lubię chodzić w góry. W tym roku w ferie zimowe byłam nad  Morskim Okiem.
W tamtym roku byłam w parku linowym, a to dopiero jest przygoda. 

Oliwia
Oliwia jest kobietą spokojną i opanowaną. Z powodzeniem wykorzystuje wszelkie swe zalety w życiu i często
osiąga zamierzony cel. Porażki przyjmuje ze spokojem, z każdej wyciągając stosowną naukę. Jest do tego
osobą towarzyską, która z łatwością nawiązuje nowe znajomości. To bardzo sympatyczna i życzliwa kobieta.
Ponadto niezwykle wyrozumiała. Nie ma w zwyczaju wdawać się w konflikty i nie prowadzi z nikim wojny
podjazdowej. Przy niej z łatwością można odzyskać równowagę psychiczną i duchową. Oliwia ceni sobie
rodzinne tradycje i rytuały, dba o domowe ognisko i chętnie przyjmuje gości. Ma duszę anioła, a życie z nią
przebiega spokojnie. Potrafi walczyć o swoje, ale woli rozwiązania kompromisowe.
Pochodzenie imienia
Oliwia to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza gałązkę drzewa oliwnego (która jest symbolem pokoju) albo
osobę, która hoduje oliwki.
Oliwia o sobie:
·  Spokojna – Wiele osób uważa, że jestem spokojną osobą. Lubię spędzać czas w towarzystwie, ale
niewiele mówię.
·  Wyrozumiała – Jestem osobą wyrozumiałą. Łatwo wybaczam innym.
·  Życie z nią przebiega spokojnie – Myślę, że moja mama nie ma powodów do narzekań. Nigdy nie
dostałam w szkole żadnej uwagi, a słaba ocena to u mnie rzadkość.

. .
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Co mówią o nas nasze imiona ?

Barbara
Barbara jest spokojna, pewna siebie, wyważona i niezwykle szlachetna. Lubi otaczać ludzi swoją opieką. Z natury
jest niezależna i nie zgadza się z opinią większości. Nieustannie poszukuje dobrych rozwiązań. Czasami bywa
zbyt pobudliwa, ponieważ potrzebuje wiele swobody w działaniu. Jest również niezwykle uczuciowa – z trudem
wybacza wyrządzone jej krzywdy. To introwertyczka – skryta i powściągliwa, wyraża siebie w twórczości, ale
trzeba ją odkryć, aby poznać i docenić. Barbara ma skłonności do leniuchowania w samotności oraz
powolnego reagowania. Najlepiej czuje się we własnym świecie. Jest kapryśna, niczym małe dziecko – wymaga
przy tym ciepła i opieki, niczym egzotyczny kwiat.
Pochodzenie imienia 
Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy).
Basiulka o sobie :
·  skłonności do leniuchowania - Kiedy zadzwoni budzik z wielką nadzieją myślę, że mama zaśnie,
zapomni o szkole i nie będzie wtedy kazała mi tam iść, bo komu chciałoby się wstawać o 6:30 i wychodzić
na zimne powietrze.
·  pobudliwa - lubię rozrabiać z moją przyjaciółką Mają i często pani zwraca nam uwagę, lecz nigdy jej
jeszcze nie dostałam.

Maja
Maja wyrywa się do wielkich czynów i wzniosłych idei. Nade wszystko chciałaby ulepszyć świat! . Ma
ogromne możliwości intelektualne i chłonny umysł, a do tego jest pomysłowa. Przez swoje uduchowienie nieraz
jednak traci kontakt z rzeczywistością. Posiada przy tym niezależną naturę i z założenia nie zgadza się z opinią
większości. Obdarzona została wszak intuicją, dzięki której wie, co robić i jakie są motywacje innych ludzi.
Własne oblicze chowa jednak przed światem, pozostając typem samotnika. Określa się za pomocą sztuki.
Przerażają ją trudności czy przeciwności, a podczas rozmów nieustannie doszukuje się podtekstów. Sama jest
dość enigmatyczna i nie do końca rozumiana.
Pochodzenie imienia
Maja to imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Możliwe, że wywodzi się od hebrajskiego słowa mariam
(napawać radością) lub egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Ponadto może ono wywodzić się od imion
greckiej nimfy Mai, najstarszej z Plejad, matki Hermesa lub od rzymskiej bogini przyrody.
Maja o sobie :
·  Wyrywa się do wielkich czynów – Jestem zwariowana.  Chcę skoczyć na bungee lub ze spadochronem.
Skończyłam dopiero 10 lat , a te dyscypliny są dozwolone od 18 roku życia. Nie mogę się doczekać.
·  Jest pomysłowa – Jestem pomysłowa, ponieważ z plastikowej butelki potrafię wyczarować statek lub
inne fajne rzeczy.
·  Jest gadułą – Mimo że w „Słowniku Imion” nie znalazłam tej cechy, to nie mogę o niej nie napisać.
Razem z moją przyjaciółką Basią wygłupiamy się na przerwach (czasem na lekcji). Zazwyczaj dużo
gadam, aż czasem boli mnie od tego gardło. Ciężkie jest życie prawdziwej gaduły.

. .
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Fakty i ciekawostki wynikające z naszych imion

Zuzanna
Zuzanna często szybciej działa, niż myśli. Dzięki czemu potrafi błyskawicznie pokonać napotkane przeszkody i
odnaleźć najprostszą drogę prowadzącą do obranego celu. Niezwykle szybko reaguje na problemy i zmiany,
jednakże dość często popada w dodatkowe kłopoty. Niestety gubi się w szczegółach i nie potrafi analizować
powierzonych jej zadań. Nie cierpi rutyny i monotonii. Sprawia do tego wrażenie kłębka nerwów. Dość często
przyjmuje groźną postawę. Jest jednak otwarta na innych i ma wielkie serce. To bardzo interesująca kobieta.
Jest porywcza oraz impulsywna, ale do tego stopnia rozbrajająca i miła, iż z łatwością wybacza się jej większe
wybuchy. Szuka uznania i pochwał. Jeśli kocha, to całą sobą.
Pochodzenie imienia
Imię Zuzanna pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od hebrajskiego słowa shoshano
czyli lilia. W Polsce imię to występuje od XIII wieku.
Zuzia o sobie:
·  Nie cierpi rutyny i monotonii - Mam dużo koleżanek , i lubię się z nimi bawić. Mam mnóstwo pomysłów ,
jak wspólnie spędzać wolny czas.
·  Otwarta na innych- Z łatwością zawieram przyjaźń.

Julia
Julia jest uwodzicielską kobietą, pełną majestatu i wdzięku. Potrafi do tego być skryta i nieśmiała. Aby nie
pokazać po sobie emocji, wyhamowuje swoje reakcję do tego stopnia, iż może się wydawać nieczuła lub
obojętna. Posiada dar przewidywania wielkich etapów w swym życiu. Nie wygłasza innym moralizatorskich mów,
ani nie robi wyrzutów. Jej zachowanie pozostaje pełne godności, taktu i poszanowanie przyjętych zwyczajów.
Przywiązuje dużą wagę do przyjaźni i nie wartościuje przyjaciół ze względu na płeć. Ciężko przeżywa zdradę lub
porzucenie, gdyż jest wrażliwa na porażki, zwłaszcza uczuciowe. Marzy o księciu z bajki, ale nie czeka na niego
wiecznie. Adoratorów poddaje jednak wnikliwej selekcji.
Pochodzenie imienia
Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię to stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. Protoplastą
rzymskiego rodu Juliuszów miał być Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako żeńska forma imienia Juliusz
oznacza: promienista, młoda. W Polsce występuje od XVIII wieku
Julia o sobie:.
·  Przywiązuje dużą wagę do przyjaźni- Gdy pokłócę się z moją przyjaciółką, jest mi bardzo przykro i chcę
ją przeprosić.
·  Wrażliwa na porażki- Jeśli dostaję złą ocenę, bardzo to przeżywam, ale staram się zmobilizować i
poprawić stopień.

. .
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Święto Matematyki 

Dostałyśmy bojowe zadanie do wykonania.
Będziemy pisać o obchodach Święta Matematyki. 

Martyna – mój stosunek do matematyki -
 „muszę, więc robię”. 

Patrycja – laik matematyczny.

Nie przeszkadza nam to jednak w zdaniu relacji z
imprez, które odbywały się w szkole przez cały
tydzień.
Święto Matematyki rozpoczęło się od wyjazdu na
Uniwersytet Śląski na obchody Święta Liczby π.
Przedstawiciele klas zarówno szkoły podstawowej
jak i gimnazjum mogli wykazać się zdolnościami
matematycznymi w różnych konkursach, np.
„Mistrz Sudoku”, „Mistrz obrazków logicznych”,
„Zwierzaki – figuraki”. 
17 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny. Wzięło w nim udział 52
uczniów w kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin,
Kadet, Junior. Długie przerwy natomiast były pełne
łamigłówek, rebusów i matematycznych
konkursów.

Podziwiamy utalentowanych matematycznie i
życzymy im sukcesów w świecie liczb, wzorów,

wykresów itp.

Martyna i Patrycja

.

.
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Wizyta na Uniwersytecie Śląskim
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Projekty edukacyjne

Co roku każda osoba chodząca do drugiej klasy gimnazjum ma za zadanie przygotować tak zwany „projekt edukacyjny”. Praca ta polega na wybraniu tematu z
pośród oferowanych nam przez kadrę nauczycielską i przygotowaniu na ten temat projektu. Każdy temat ma przydzielonego nauczyciela-opiekuna, który
pomaga nam w przygotowaniach. Pracę można wykonać w grupach bądź w pojedynkę, a tematy przydzielamy sobie parę miesięcy przed terminem oddania
projektów.

Każdy uczeń ma, co do projektów odmienne zdanie oraz masę wątpliwości choćby to czy dobrze wybrał temat
bądź czy na pewno jest grupie z odpowiednimi osobami. No, ale nie ma innej możliwości jak po prostu wykonać
to, co jest nam „zadane”. Tak jak wspomniałam wyżej każda grupa ma swojego opiekuna, ale to nie znaczy, że
dostaniemy dokładne wytyczne, co mamy robić. Co to to nie. Nauczyciel jedynie naprowadza nas na odpowiedni
tor a my sami powinniśmy wyjść z jakąś inicjatywą, co jest trudnym zadaniem, o czym zdążyłam się przekonać,
bo pomysłów można mieć masę, ale większość z nich zazwyczaj nie sprawdza się w praktyce. Więc dochodzę
do wniosku, że prawdopodobnie, dlatego właśnie dostaliśmy tak dużo czasu na wykonanie tego wszystkiego. No,
bo proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy mamy jedynie zapisane na małej karteczce temat dla przykładu
„Zwierzęta domowe” i mamy napisać na ten temat pracę, wykonać plakat, bądź prezentację multimedialną. Z
pozoru łatwe, ale przecież można by pisać o tym i pisać a czas prezentacji projektu jest ograniczony. Więc nie
jest to ani trochę proste zadanie, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy. Trzeba się wiele natrudzić wykonać
wiele poprawek i metodą prób oraz błędów wejść na odpowiednią drogę.
Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat całego „przedsięwzięcia” to uważam, że na pewno uczy nas to pracy w
grupach i odpowiedzialności, jaka się z tym wiążę, jednakowoż gdybym jeszcze raz miała to wykonywać z
pewnością bardziej przemyślałabym temat, jaki chcę wybrać oraz inaczej rozplanowała pracę.

Magda

:) :)

:) :)

Weronika Weronika

Weronika Weronika
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Projekty edukacyjne 
cd.

Zebrałam także opinie od moich kolegów i koleżanek, jak oni zapatrują się na te
projekty.

 A o to niektóre z nich:

„Podobało mi się. Świetna zabawa długie godziny
spędzone nad projektem. Zachęcam do kontynuacji
projektów edukacyjnych.” - Klaudia

„Nie podobało mi się.”- Nikodem

„Uważam, że projekty były nudne. Gdybym mógł
zmieniłbym swój temat.”- Kamil

„Jeżeli dobrze współpracujesz ze swoją grupa
możesz być zadowolony ze współpracy i razem
spędzonego czasu. Mój temat jak najbardziej mi
przypadł do gustu i jestem szczęśliwa z powodu, iż
skończyłyśmy projekt.”- Magda 

„Myślę, że projekty to dobra sprawa, aby w jakiś
sposób rozszerzyć swoją wiedzę na dany temat i
zainteresować się czymś nowym.”- Zuzia

:)

:)

:)

Weronika

Weronika

Weronika
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Wiosenny ogródek Emilki

Namiastka wiosny – oto mój domowy ogródek. 
Mini szklarnia, w niej bazylia, mięta i pietruszka. Moja hodowla roślin obejmuje też muchołapkę,

czereśnię, wierzbę, klon, liczi oraz cytrynę / pomarańczę - nie pamiętam :)
Ograniczone miejsce nie pozwoliło na pochwalenie się wszystkimi okazami. Obiecuję, że jeszcze wrócę

do tego tematu. 

czereśnia

mini szklarnia

cytrusek :)

liczi

?

Emilia

Emilia

Emilia

Emilia

Emilia
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Wiosenne trendy

W okres wiosenny każda z nas powinna wejść z wielkim BUM! 

Pora zapomnieć o kozakach i zimowych parkach, czas wymienić je na sneakersy i wiosenne wersje kurtki
Lewandowskiej!  W sklepach pojawiła się już nowa kolekcja, a sezon zapowiada się naprawdę obiecująco

:) Czas na rewolucje nie tylko w naszych domach, ale i również w szafach, kosmetyczkach, a nawet na naszych głowach!
Weronika

 FRYZURY   

Na początek - najmodniejsze i najlepsze dla
naszych włosów będzie strzyżenia poziomami, tzw.
cieniowanie – zapewnia włosom ruch i
naturalność.  Uwaga! Powraca do nas grzywka! W
każdej postaci będzie wyglądała świetnie! Może
warto się na nią zdecydować?
Jeżeli chodzi o kolory to dominować będzie
naturalna paleta barw. Jeśli jednak znudziły wam
się kolory typu brąz, blond czy czerń, na pewno
ucieszycie się na wiadomość o nowym trendzie –
METALICZNYCH KOLORACH NA SWOJEJ
GŁOWIE! Dziewczyny! Zaszalejmy i dajmy już
sobie spokój z ombre! 

MAKIJAŻ

Jak na wiosnę przystało każda z nas powinna mieć
na twarzy świeże kolory ożywiające look. Teraz
powinnyśmy kłaść mocny akcent na usta, nie
powinno na nich zabraknąć fuksjowego różu,
czerwieni, czy mandarynkowego pomarańczu.
Jeżeli któraś nie lubi mocnych kolorów, to również
mile widziane na ustach będą kolory nude i brązy.

Oczy… Na nich dalej czarująco będą wyglądały
kreski z jaskółkami. Wiosna daje nam możliwość
poeksperymentowania z cieniami, każdy odcień
będzie dobrze wyglądać w tym sezonie,
szczególnie niebieski! 

             PAZNOKCIE

Czas szpicowatych paznokci tzw. migdałków
dobiegł końca! W tym sezonie najmodniejsze będą
długie paznokcie spiłowane na prosto zwane
TRUMIENKAMI.  Dlatego też dziewczyny pilniki w
dłoń i do roboty – piłujemy nasze migdałki!

Miłośniczki paznokci nude będą bardzo
zadowolone ponieważ te kolory będą dalej mile
widziane na paznokciach. Ponadto królować będą
kolory pastelowe. Na paznokciach zobaczymy też
brokat! Tak kochane – brokat nawet wiosną. 

źródło:modnepaznokcie.pl

źródło: fm.pl

.

.
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Warsztaty z jajem :)

Przygotowania do kolejnego
wydania numeru naszej gazetki
postanowiłyśmy urozmaicić
sobie zajęciami praktycznymi.
Łatwo pisać o zwyczajach,
tradycjach, dekoracjach
wielkanocnych. Trochę trudniej
zrobić coś samemu. 

Poniżej na zdjęciach możecie
zobaczyć nasze zmagania z
pisankami. Wykorzystałyśmy m.
in. lakier do paznokci, cekiny,
kaszę, piórka i jeszcze kilka
innych ciekawych rzeczy. 

Było zabawnie i świątecznie :)

. . .

.

.
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Kącik recenzenta

Zazwyczaj to ja piszę dla was recenzję książek i zapewne tego oczekiwaliście, ale
niestety dzisiaj nie przychodzę do Was z moją opinią na temat danej książki - już
tłumaczę, dlaczego! Otóż od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem, jeżeli
można to tak nazwać, a mianowicie „skupuję” książki, jak moja mama to określiła, ale
ich nie czytam. Na początku uważałam, że to nic wielkiego przecież każda osoba
kochająca czytać lubi, a wręcz pokusiłabym się o stwierdzenie, że kocha kupować
nowe książki, bo przecież nie ma nic lepszego jak nowiutka historia zapisana na
niepozornych kartkach papieru-przynajmniej dla mnie nie ma nic lepszego. Wracając
do tematu zaczęłam kupować książki i lądowały one na półce czekając na moment aż
po nie sięgnę. Minął trochę ponad miesiąc a ja nie sięgnęłam po ani jedną z nich, z
czym czuję się oczywiście okropnie, bo za każdym razem, kiedy patrzę na półkę z
książkami mam wrażenie, że porasta je ogromna warstwa kurzu a literki w środku w
geście protestu wymieszały się ze sobą. Nie mam bladego pojęcia, co na mnie
wpłynęło aż tak negatywnie! Bo w moim przypadku to aż niezdrowe, że tak dawno nic
nie czytałam. Staram się usprawiedliwiać samą siebie zbyt małą ilością czasu wolnego
i zbyt duża ilością nauki, ale wyrzuty sumienia męczą mnie za każdym razem, gdy
spoglądam w stronę moich papierowych przyjaciół. Mam wrażenie, że nawet strona
internetowa mojej ulubionej księgarni się na mnie obraziła i zniknęła z zakładek w
komputerze…Tak czy siak postanowiłam, że muszę się wziąć w garść i nadrobić
zaległości w postaci dziewięciu książek. Moją motywacją jest to, iż dwie moje ulubione
autorki wydały nowe powieści no, ale oczywiście przede wszystkim to, że chcę pisać
dla Was recenzję!
                                                                                                                                                       Magdalena
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