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Kochani , Święta, święta i po świętach... Ale mamy nadzieję, że to czego sobie
życzyliście na te Święta Wielkanocne się spełni i będzie Wam towarzyszyło
każdego dnia.
Za oknem robi się ładniej, a u nas wiosenniej. Jeśli macie ochotę naładować
akumulatory, zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym numerem naszej
gazetki. Możecie czytać i oglądać do woli!
Redakcja
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Dzień świadomości o Autyzmie
Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.
Symbolem solidarności z autystami jest kolor niebieski. Autyzm to zaburzenie
rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem
mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym
rozumieniem relacji społecznych. My, jako społeczność szkolna, musimy sobie
uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po
prostu inne. Dlatego wyrażamy swą solidarność z osobami z autyzmem! Ważne,
aby być razem.
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Trzymaj formę razem z nami
Każdy z nas cieszy się z pewnością z faktu, że zima minęła, a rozpoczęła się
wiosna. Coraz częściej świeci słońce, dzięki czemu więcej czasu możemy
spędzać na świeżym powietrzu. Jest to doskonały czas, aby zadbać o swoje
zdrowie poprzez właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczną.
Oto kilka naszych rad:
Zasady zdrowego żywienia – Dziesięcioro przykazań zdrowotnych( na podstawie zaleceń Rady ds.
Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia):

1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia.
Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz
3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy
między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
3. Znaczną część Twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa.
Codziennie jedz również owoce.
4. Pełnoziarniste produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem
energii.
5. Przynajmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory.
6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, a więcej roślinnych.
7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych.
8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
9. Dostarczaj organizmowi minimum 2 litry płynów – zwłaszcza wody.
10. Unikaj niezdrowej żywności.
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Jak to z czekoladą było???

Raczej trudno znaleźć kogoś, kto nie lubi czekolady. Nie każdy jednak zna
historię tego smakołyku. Czy wiecie, że liczy ona prawie 3 tysiące lat? Nie
znaczy to jednak, że czekolada zawsze istniała w postaci tabliczek lub pralinek.
Już Majowie i Aztekowie znali smak czekolady, wyrabiali napój czekoladowy z
ziaren kakaowca. W ówczesnych czasach stanowiły one walutę, którą płacono
za różne towary i usługi. Jak nietrudno się domyślić, posiadanie kakaowca było
oznaką bogactwa. Europejczycy zetknęli się z kakaowcem w 1502 r. w czasie
czwartej wyprawy Krzysztofa Kolumba, kiedy to zrabowali jeden ze statków
Majów załadowany tym cennym ziarnem. Nie wiedzieli początkowo, jak wielka
jest jego wartość i cały ładunek… poszedł na dno. Kiedy poznano wartość
czekolady, zaczęto ją pić, ale aby osłodzić jej smak, dodawano wanilię,
cynamon i bitą śmietanę.
Za ojczyznę czekolady uważa się Szwajcarię, a za jej ojca D. Petera. Pierwsze
produkcje tabliczek czekolady były nieudane, gdyż okazały się one zbyt twarde.
Pierwsza tabliczka została wyprodukowana w 1849 roku, a pierwsza
bombonierka osiemnaście lat później.
Słodkie ciekawostki • Angielskie słowo „chocolate” pochodzi z języka
Azteków, od słowa „xocolati”, które oznacza… „gorzką wodę”! •
Czekolada była nawet w kosmosie. Zabierali ją ze sobą wszyscy dotychczasowi
członkowie wypraw kosmicznych różnych narodowości. Również alpiniści i
polarnicy mają ją zawsze pod ręką jako awaryjne źródło energii. •
Największa tabliczka czekolady zrobiona została w 2011 roku. Ważyła 5 792 i
pół kilograma i zrobiono ją w Alfreton, Derbyshire, UK. •
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Chociaż czekolada jest bardzo kaloryczna, ma również swoje zalety.
Udowodniono, że jedzenie gorzkiej czekolady wpływa na obniżenie ryzyka
zawału serca. •
Czekolada doczekała się też własnej dyscypliny naukowej o intrygującej nazwie
„czekologia”. •
W Paryżu w XVIII wieku znany farmaceuta pan Debauve polecał czekoladę
jako lek dla osób z niedowagą. 100 g tego wyrobu zawiera bowiem 500-700
kcal!
Przedstawione informacje pochodzą ze stron http://www.smakizycia.pl oraz
http://zalajkowane.pl

źródło: Internet
Drodzy miłośnicy książek!
Niedawno obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Czekolady, dlatego polecamy
Wam książkę Roalda Dahla zatytułowaną „Charlie i fabryka czekolady”.
Charlie znajduje złoty kupon – bilet, dzięki któremu będzie mógł dostać się do
wielkiej fabryki czekolady i poznać szalonego Willy’ego Wonkę. Jeśli razem z
głównym bohaterem wybierzesz się w tą magiczną, czekoladową podróż czeka
cię moc atrakcji.
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Możesz pływać landrynkową łodzią po rzece czekolady lub zajadać się
roślinami, zrobionymi ze słodyczy. Poznasz również małych pomocników
Willy’ego Wonkim zwanych Umpami Lumpami. Spieszymy dodać , że książka
została w 2005 roku zekranizowana. W postać szalonego Willy’ego wcielił się
Johnny Deep, a Charliego zagrał Freddie Highmore. Polecamy wszystkim
łakomczuchom i nie tylko.
Wasze mole książkowe

Na wesoło
• Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu „Uczniowie chętnie wracają do szkoły
po wakacjach"? Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.

• Na lekcji geografii: - Większą połowę Ziemi zajmują wody.
- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej i mniejszej połowy, ale jak zwykle
większa połowa klasy nie uważała.

6

• Pan dyrektor przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny
wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech
młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba
lekcji nie będzie, prawda?

• Na lekcji polskiego: - Dlaczego smród piszemy przez "ó" zamknięte?
- Żeby się nie rozchodził.

Co to jest Prima Aprilis?
Prima Aprilis jest nieoficjalnym świętem żartów i wygłupów. Święto to
obchodzone jest w wielu krajach świata.
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Kiedy jest Prima Aprilis?
Prima aprilis obchodź się każdego roku, w dniu 1 Kwietnia.
Jak obchodzi się Prima Aprilis?
Obchody Prima Aprilis polegają na strojeniu żartów i wygłupów oraz celowym
wprowadzaniu innych w błąd i nabieraniu naiwnych „ofiar “na wszelkiego
rodzaju zmyślone historie. W święto często angażują się również media, które w
tym dniu publikują wiele nieprawdziwych, często zabawnych i absurdalnych
wiadomości.
Jaka jest historia Prima Aprilis?
Prima Aprilis ma swoje źródła w średniowieczu, choć przypuszcza się, że jego
historia może być dłuższa i sięgać nawet czasów starożytnego Rzymu, kiedy to
w pierwszych dniach kwietnia odbywały się uroczystości na cześć bogini Ceres,
która zgodnie z jednym z Rzymskich mitów, została wywiedziona w pole
podczas poszukiwań swojej córki. W trakcie obchodów święta na cześć Ceres
odbywały się komiczne przedstawienia teatralne i dozwolone były psoty i
wygłupy. Do Polski święto to dotarło w XVI wieku, prawdopodobnie z
Niemiec.

Słynne żarty primaaprilisowe


W 1957 roku na antenie BBC pojawił się film… o zbiorach spaghetti w
Szwajcarii. Wielu widzów uwierzyło, że makaron spaghetti rośnie na drzewach!
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Jeden z najstarszych znanych żartów primaaprilisowych miał mieć miejsce w
1698 roku w Londynie, gdzie obwieszczono, że w dniu 1 Kwietnia odbędzie się
uroczysta ceremonia mycia lwów w twierdzy Tower. W rzeczywistości żadna
taka ceremonia się nie odbyła.



W 1998 roku jedna z sieci fast foodów zaczęła reklamować „leworęczne”
hamburgery. Po tę nieistniejącą kanapkę do restauracji wybrały się tysiące osób.



W 2015 jedna z sieci supermarketów ogłosiła, że klienci będą mogli dosięgnąć
towarów na wyższych półkach z pomocą specjalnych trampolin



W 1980 roku na antenie BBC pojawiła się informacja, że słynne zegar Big Ben
zostanie zastąpiony wersją cyfrowa. Oburzeniu nie było końca.

https://www.tychy.pl/2019/04/02/prima-aprilis-uwazaj-bo-sie-pomylisz
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Czas wielkiej radości
Każdy z nas obchodzi jakieś święto, jedni urodziny, inni imieniny. Są też tacy,
którzy obchodzą dzień Nutelli czy naleśnika. Jednak jedną z cech, która łączy
nas, ludzi wiary, jest to, iż wspólnie obchodzimy święta, kiedy wspominamy
wydarzenia z życia Pana Jezusa, cierpimy razem z Nim i cieszymy się, gdy
ponownie do nas przychodzi.
Najważniejszym i najstarszym świętem kościoła katolickiego jest Wielkanoc,
synonimicznie Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Panieńskie, w gwarze
mazowieckiej Wielki Dzień, a w prawosławiu Pascha. Upamiętnia ono
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przygotowania do przyjścia Pana zaczynają się
jednak czterdzieści dni wcześniej, w Środę Popielcową. Ów czas symbolizuje
okres w życiu Pana Jezusa, kiedy przez czterdzieści dni wędrował przez
pustynię i nie dał zwieźć się żadnym pokusom oferowanym przez złe duchy.
Jest to przykład dla nas, abyśmy przez czas Wielkiego postu przygotowali swoją
duszę i ciało na ponowne przyjście Chrystusa. Co prawda następuje to w każda
niedzielę, ale Niedziela Zmartwychwstania jest dniem najbardziej uroczystym
ze wszystkich. Atmosferę zbliżających się świąt można już tak naprawdę poczuć
w Niedzielę Palmową, która jest pamiątką przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, podczas którego ma miejsce Triduum
Paschalne składające się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej
Soboty oraz Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum składa się z czterech dni, a
nie trzech, jak nazwa na to wskazuje, ponieważ w czasach współczesnych
Jezusowi nieco inaczej liczono czas (jeden dzień Triduum liczył się od
popołudnia jednego dnia do popołudnia dnia następnego). Wieczorem w Wielki
Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca Ostatnią
Wieczerzę, w trakcie której zostały ustanowione dwa sakramenty, eucharystii
oraz kapłaństwa. Wielki Piątek jest pamiątką Męki Pańskiej.
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W tym

dniu bierzemy udział w szczególnie uroczystej drodze krzyżowej,

drodze, na której końcu na Pana czekała, jak wszyscy myśleli, śmierć. Wielka
Sobota jest jednym dniem w roku, który nie posiada formularza Mszy Świętej.
Wciąż smutno po odejściu Chrystusa, jednak pełni nadziei na Jego przyjście
udajemy się kościoła z pięknie udekorowanym baziami i bukszpanem
koszyczkiem, w którym znajduje się święconka, która staję się święconką, gdy
zostaje poświęcona . Każdy pokarm, którym się w nim znalazł, nie trafił do
niego przypadkowo, ponieważ każdy ma jakieś znaczenie. Chleb symbolizuje
ciało Chrystusa, jajko to symbol odradzającego się życia, zwycięstwa nad
śmiercią, sól to oczyszczenie, sedno istnienia i prawdy, wędlina symbolizuje
dostatek, chrzan jest natomiast ludowym symbolem siły fizycznej i krzepy. W
koszyczku pojawią się również baranek z czerwoną chorągwią, do tego urocze
zajączki i kurczaczki. Po powrocie do domu wszyscy się krzątają i sprzątają
łupiny cebuli, którymi wcześniej zostały ufarbowane jajka. Po długim
oczekiwaniu nastaje Wielka Niedziela, kiedy Pan Jezus Zmartwychwstaje, co
rozpala radość w naszych sercach. Świętowanie zaczyna się od szczególnej
mszy, którą jest rezurekcja, odprawianej bardzo wcześnie. W dawnych czasach
procesja wokół kościoła, której tradycja w dalszym ciągu jest kontynuowana,
była zjawiskiem niezwykle ciekawym, gdyż jej trasa wytyczona była również
obok przykościelnych grobów, aby poinformować także zmarłych, że Pan
zmartwychwstał. Po powrocie z kościoła rodzina wspólnie zasiadania do
pałaszowania wielkanocnego śniadania, które składa się z pokarmów z
wielkanocnego koszyczka.
W niektórych regionach Polski, na przykład na Śląsku, tradycją jest
obdarowywanie się małymi prezentami, które przyniósł wielkanocny zając, czy
szukanie ukrytych w ogrodzie czekoladowych jajek, z czego zwykle najbardziej
cieszą się dzieci. Kolejnym dniem, kiedy świętujemy, jest Poniedziałek
Wielkanocny, czyli tzw. Śmigus Dyngus. Wtedy wszyscy są mokrzy albo
pachną wybuchową mieszanką przeróżnych perfum.
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ozarow-mazowiecki.pl/2020/04/08/grupa-ii-smigus-dyngus/

QUIZ O WIELKANOCY
1.Wielkanoc to święto upamiętniające:
a) Przyjście na świat Jezusa
b) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
c) Ukrzyżowanie Zbawiciela
2. Co sądzisz o zwyczaju szukania słodyczy w ogrodzie?
a) Nie lubię tego, to dziecinne.
b) To super zwyczaj, lubię takie zabawy.
c) Gram w to ze względu na młodsze rodzeństwo.
3. Czy wierzysz w istnienie zajączka wielkanocnego?
a) Nie, teraz nie wierzę, lecz kiedyś myślałem/myślałam, że istnieje.
b) Wierzę, że istnieje.
c) Nie wierzę, lecz udaję ze względu na młodsze rodzeństwo.
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4.Co między innymi znajduje się w Twoim koszyczku wielkanocnym?
a) dżem, masło, ciasto
b) masło, chrzan, kiełbasa
c) jajko, schabowy, pieprz
5.Czy przed Wielkanocą wysyłasz kartki pocztowe z życzeniami?
a) Czasami tak, czasami zapominam
b) Oczywiście, chcę sprawić innym przyjemność.
c) Nie, żal mi pieniędzy.
6. Spędzasz święta wielkanocne z rodziną czy z przyjaciółmi?
a) Z przyjaciółmi, ponieważ święta wielkanocne traktuję jak zabawę.
b) Z rodziną, ponieważ to rodzinny czas.
c) Żadna z tych propozycji. Gram na komputerze.
7. Jaki zwyczaj wiąże się ze świętami Wielkiej Nocy?
a) prima-aprilis
b) śmigus-dyngus
c) cukierek albo psikus
8. Lubisz ozdabiać jajka?
a) Nie.
b)Tak, lubię.
c)Niestety, taka tradycja.
9. Tradycyjne ciasto pieczone na Wielkanoc to:
a) sernik
b) mazurek
c) drożdżówka ze śliwką.
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rysunek: Oliwia
ODPOWIEDZI DO QUIZU
Większość odpowiedzi a lub c: Nie wiesz, dlaczego świętujemy Wielkanoc,
słabo orientujesz się także w zwyczajach towarzyszących świętu. Szkoda.
Większość odpowiedzi b: Rozumiesz sens święta, znasz tradycje z nim
związane. Gratulacje.

Przed świętami
Przygotowania do świąt rozpoczęły się od zrobienia ozdób na ściany i okna oraz
stoły. W tym celu wyruszyliśmy do lasu, aby zebrać potrzebne tworzywo, jajek
nie znaleźliśmy w lesie, ale i bez tego było śmiesznie. Była okazja do robienia
sobie dowcipów , swobodnych rozmów- podobał mi się ten vibe. Okazało się, że
robienie stroików wcale nie jest takie łatwe, jak może się wydawać, ale przy
pomocy pani Izy daliśmy radę- podobno wyszły bardzo ładne. Kto nie wierzy,
może je zobaczyć na stronie FB .
J.M.

https://www.akademiaflorystyki.pl
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Święta w ,,Jagusi”
Myśl o Świętach poza domem nie nastrajała mnie zbyt dobrze, ale rzeczywistość
okazała się być przyjemniejsza, niż myślałam. Śniadanie było pyszne i ładnie
podane, a później poszliśmy panią Arletą na spacer, zgubiliśmy się w lesie, a
ponieważ nadrobiliśmy drogi, to później bardzo bolały nas nogi. Dużo radochy
było gdy graliśmy na boisku- jedni w kosza, inni w nogę.
Niestety, nie mogliśmy uczcić dyngusa według planów i zamiarów, bo
opiekunki nie pozwalały i bardzo nas pilnowały. Miałam nawet lekką spinę, bo
Julka mnie oblała, ale zwaliła winę na mnie i ja musiałam wycierać wodę.
Gdyby nie to, że brakowało mi rodziny, to oceniam te Święta na 9/10 .
Natalia M.

Turnusowy monitoring
źródło: Internet

Zacznę od tego, że chcę się podzielić wiadomościami, co dzieje się tutaj na
naszym turnusie.
Przede wszystkim wspomnę o Nikoli i Wiktorze, którzy mają się ku sobie.
Przyznam, że bardzo do siebie pasują, moim zdaniem jest to schip całego
turnusu. Wspomnę także o Natalii i Gracjanie( Harrym Potterze)- oni również
ostro romansują i wydaje mi się, że Natalia nawet się zakochała. Niestety,
podczas grę w Zbijaka dwa razy dostała piłką w twarz od Gracjana, ale pan
Eugeniusz nie przerwał gry, bo wie, że byśmy byli smutni. Pan Eugeniusz jest
najlepszy! Gracjan zaobserwował Natalię na Instagramie , a gdy jej o tym
powiedział, to ona się tym bardzo jarała.
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Powiem również o facecie, którego nazywamy Depresantem, bo z bardzo
smutną miną pali fajki w oknie domu po drugiej stronie ulicy. Czasem ten kolo
pije także piwo, ale nie robi się po nim weselszy.
Parę słów o opiekunach- pani Basia jest bardzo fajna, choć czasem lubi
narzekać, jest także jedna pielęgniarka , którą uwielbiam i jedna nauczycielka
kochana i miła, z którą można się nawet pośmiać.
Ogólnie nie jest źle i chcę podziękować wszystkim za ten turnus.
Julka

Plotki Ciotki Klotki
https://m.facebook.com/Plotki

- Żaba zarywa do Harrego
- Diana od każdego żuli jedzenie
- Wiktor ma cały czas okres
- Nikt nie wierzy, że Paulina ma 17 lat
- Wiktor i Ewa są rodzeństwem
- Amelka zakopała topór wojenny z opiekunką, którą nazwała Czarownicą
- Szczur zaskoczył wszystkich zachowaniem w kościele
- mały Kacper płacze bez powodu
- Nikodem w stołówce chowa telefon ze strachu przed panią Danusią
- Pani od Religii kupiła sobie nowy marker
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Julia i Amelia

O dwóch takich, co wyprowadzili nas na manowce
Pamiętam to dokładnie, był czwarty dzień kwietnia, około godziny 16. Panowie
Tadeusz i Eugeniusz ( niezły duecik, wiecie sami) zabrali nas na ekscytującą
wyprawę do zamku von Maćkowskich w Jeleniowie. Przewlekli nas 20
kilometrów i jeszcze się dziwili, że bolą nas nogi. Gdy pytaliśmy pana Tadeusza
o to, jak długo jeszcze i czy możemy iść wolniej, on odpowiadał pytaniami
różnych przypadków, najczęściej biernika. Na szczęście spotkaliśmy po drodze
paru leśników, którzy rozmawiali z naszymi przewodnikami, a my mogliśmy
odpoczywać i podziwiać przyrodę. Spotkaliśmy nawet kury i kucyki na pięknej
łące. Gdy wreszcie doszliśmy do celu, czyli zabytku, musieliśmy wysłuchać
historii o pewnej hrabini , której imienia już nie pamiętam. Opowieść była
smutna, bo dziewczynę z tarapatów ratował ktoś z von Maćkowskich, a pan
Eugeniusz ma wytatuowanego konia na klacie na pamiątkę tego zdarzenia.
Nie wiem, czy czegoś nie pomieszałam, bo pan Tadeusz mówił szybko. Pewna
jestem tego, że wracaliśmy już drogą asfaltową, co zabrało nam przyjemność
podziwiania uroków natury, ale skróciło powrót do ośrodka.
Ewa

Dwa razy w tej samej rzece
Jestem tu drugi raz i choć poprzedni pobyt wspominam bardzo dobrze, to teraz
także nie jestem zawiedziona. Widać można wejść dwa razy do tej samej rzeki.
Przywiązujemy się do siebie bardzo podczas turnusu i chociaż każdy jest
wyjątkowy, to łączy nas to, że każdy przyjechał tu z jakimś problemem. Sami
też je tworzymy, ale opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele pomagają
załagodzić konflikty.
Bardzo Wam za to dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie, najmocniej
panią Izę, wychowawczynię grupy I. Do zobaczenia wszystkim !!!
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