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Na zarażony kwiecień
BARAN, RYBY:
Znaki te będą miały wyjątkowo dużo
energii, którą powinny starać się
wykorzystać. Warto poćwiczyć nawet w
domu przed TV. A może coś smacznego
ugotować!

.BYK, WODNIK:
Osoby spod tych znaków powinny
postawić na otwartość i starać się wyjść ze
swojej ochronnej skorupy. Dzięki temu
zyskacie większy zapał do zakończenia
swoich przedsięwzięć.

BLIŹNIĘTA, WAGA:
Osoby urodzone pod znakiem Bliźniąt i
Wagi mogą być bardziej roztrzepane,
jednak roztargnienie nie wpłynie bardzo
negatywnie na waszą pracę. Nie musicie
denerwować się pomyłkami

RAK, KOZIOROŻEC:
Wpadniecie na pomysł, który pozwoli im
przyspieszyć realizacje pewnych
zamierzeń. Poczujecie potrzebę powrotu
na właściwy tor - zastanówcie się nad tym,
co daje wam szczęście i nie przestawajcie
dążyć do celu. Z odrobiną cierpliwości
wszystko ma szansę się ułożyć.

LEW, STRZELEC:
Trudno będzie się wam skupić na pracy,
co sugeruje, że w weekend powinniście
wypocząć i nabrać sił. Zaczynacie
zauważać na horyzoncie nowe możliwości.
Warto pomyśleć nad tym, jak je
wykorzystać. Może należy zainwestować
w kurs lub zajęcia, które rozwiną wasze
umiejętności?

PANNA, SKORPION:
. Osoby urodzone pod znakiem Panny i

Skorpiona powinny dziś spotkać się z
zaufanym przyjacielem, który pomoże
podjąć wam ważną decyzję w kwestiach
uczuciowych. Będziecie przyciągali
ciekawe osoby, warto wykorzystać tę
energię i poznać nowych ludzi.

POŚMIEJMY SIĘ
RAZEM
Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w
zdaniu: "uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze...

Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się! Ściągałeś od
Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona
napisała "nie wiem" a Ty
napisałeś " ja też

"

-Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto,

ŚWIĘTA WILEKANOCNE !!!

pieczone zazwyczaj na kruchym cieście i
bogato zdobione przeróżnymi bakaliami.
Mazurki przywędrowały do polskiej
tradycji z Azji, a najprawdopodobniej z
Turcji. Dekoracje wykonane z lukru i
bakalii, które widnieją na powierzchni
ciasta, mają nawiązywać do zdobionych
tureckich dywanów. Ciasto zwiemy do
dzisiaj „mazurkiem”, bo jego wypiekiem
jako pierwsze zajęły się kobiety
mieszkające na Mazowszu.
Mieszkańców tego regionu zwano
Mazurami (do końca XIX wieku). Ale
dlaczego mazurki wypieka się właśnie na
Święta Wielkanocne? Słodkie ciasto
ma być nagrodą po trwającym 40 dni
Wielkim Poście.
-Wielkanocny zwyczaj pieczenia bab
również przywędrował do nas z innych
krajów. W tym przypadku od naszych
sąsiadów z Litwy i Białorusi. Sama
nazwa „baba” ma różne etymologie.
Ciasto o stożkowym kształcie
zawdzięcza swoją nazwę
podobieństwu do kolistych spódnic,
ubieranych od święta przez starsze
kobiety na wsiach.

Ciekawostki o Wielkiej Nocy,
przeczytaj koniecznie!
-Wielkanoc to najstarsze święto w
chrześcijańskiej kulturze, obchodzone już
od II w. n.e. Według tradycji, zaczyna się
już w Wielką Sobotę, tuż po zachodzie
słońca. Data Wielkanocy wyznaczana jest
na podstawie faz księżyca. Wypada
zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej
pełni księżyca
-Polska nazwa święta „Wielkanoc” została
przejęta od Czechów. Z kolei węgierska
nazwa brzmi „Husvet”, czyli „jedzenie
mięsa”, które nawiązuje do zakończenia
długiego postu.

-Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek
wywodzi się ze starosłowiańskich
obrzędów. Dla Słowian jajo miało
ważne znaczenie i pośredniczyło
między ludźmi, a duchami i bogami.
Wierzyli oni, że bóg narodził się ze
słonecznego jaja, a sam świat ma
również taki kształt. Słowianie zdobili
pisanki symbolami, które odnosiły się do
sił przyrody i bogów. Taki zwyczaj, w
zmodyfikowanej formie, został przejęty
przez Kościół. Do dzisiaj jajo symbolizuje
początek nowego życia. Kiedyś jedzenie
jajek w okresie Wielkanocy było
zakazane przez Kościół! Zakaz ten
cofnięto jednak w XII wieku
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KWIECIEŃ to miesiąc, w którym
przyroda coraz intensywniej budzi się
do życia, słonko mocniej przygrzewa, a
my coraz częściej wybieramy
aktywności na świeżym powietrzu.
Niestety, nie w tym roku. Ten kwiecień
jest dla wszystkich wyjątkowo trudny.
Dla własnego dobra, dla własnego
zdrowia, dla zdrowia naszych
rodziców, dziadków, chowamy się w
tym roku w domu. Tak jesteśmy
bezpieczni. Oczywiście jest to dla
wszystkich niekomfortowa sytuacja, ale
starajmy się wykorzystać ten czas jak
najlepiej, na coś, na co zwykle
brakowało nam czasu. W domu nie
musi być nudno. Przeczytajcie kilka
naszych propozycji
PORADNIK DOMOWEGO
PRZETRWANIA KWARANTANNY:
-zagrajcie w gry planszowe, ułóżcie
puzzle, które schowane były na dnie
szuflady
-obejrzyjcie film z rodzicami, takie kino
familijne, koniecznie z dużą ilością
popcornu
-poczytajcie książkę, a może zaległą
lekturę, której jakoś…nie udało
się…dokończyć :D
- a może ktoś odkryje w sobie
naukowca, domowe eksperymenty
(oczywiście tylko te bezpieczne) są jak
najbardziej zajmujące. Proszę poniżej
link, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
:D
https://www.youtube.com/watch?v=
NyOhE-uYAvQ
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-a może lubicie wyklejać, malować,
wycinać. Link do domowych DIY
poniżej
https://www.youtube.com/watch?
v=8oLb8pUduMc
-rozwiń swoje kulinarne zdolności,
ugotuj, upiec coś (pod okiem kogoś
starszego), link poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=I
2rlkqs_aCk
I milion innych rzeczy, wystarczy
włączyć wyobraźnię, udanej
zabawy!

Zamiast tradycyjnej krzyżówki, proponujemy konkurs :D fotograficzny
„ Co robię w wolnym czasie, podczas kwarantanny?”
Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
- zrobić zdjęcie siebie samego (selfie lub poproście kogoś z rodziny o fotkę) ,
podczas robienia czegoś kreatywnego, fajnego, zabawnego, szalonego, śmiesznego
- odpadają zdjęcia gier na konsoli, telefonie, tablecie, komputerze, zero
elektroniki i mulitimediów!
- podpiszcie swoje zdjęcie
- każda osoba może wysłać tylko jedno zdjęcie
Kto może wziąć udział w konkursie?
-każdy uczeń
-można wysyłać zdjęcia rodzinne, familijne spędzanie czasu, z rodzeństwem lub
tylko solo
Do kiedy wysłać zdjęcia?
- ostateczny termin wysłania zdjęć 18.04.2020
Gdzie wysłać zdjęcia?
-na adres e-mail agnieszkawieczorekqq@interia.pl
Zasady oceniania
- jury oceni wszystkie zdjęcia, wybierze te, które uzna za najbardziej kreatywne,
zabawne, szalone i ciekawe
-nagrody dla zwyciężców zostaną przekazane po powrocie do szkoły

ZAPRASZAMY!!!

.

