CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW MZS W BIŁGORAJU
LUTY 2014 r.

Sukcesów w życiu,
szczęścia w miłości,
dużo uścisków,
samych radości.
Spełnienia marzeń,
mocy słodyczy
w Dniu Zakochanych
„Echo Trójki” życzy!

W NUMERZE:
Z ŻYCIA SZKOŁY „Moje ferie”
KARNAWAŁ trwa
WALENTYNKI tuż, tuż
FRYDERYK CHOPIN- wielki Polak
HUMOR

Wszystko co dobre szybko się kończy,
a w szczególności ferie – zimowy czas odpoczynku od
obowiązków szkolnych. Jednak najważniejsze są miłe
wspomnienia, a tych z pewnością naszym uczniom nie
zabrakło.

O pobycie na zimowisku opowiedzieli nam kilka słów jego uczestnicy.
W czasie ferii chodziłem na zimowisko do mojej szkoły. Było fajnie i było dużo dzieci. Podobało
mi się, bo robiłem tam różne ciekawe rzeczy. Były zajęcia ruchowe, gra w ping – ponga
i ćwiczenia w sali gimnastycznej. Jednego dnia byłem z grupą w FIKOLANDZIE, gdzie było
zabawnie. Są tam zjeżdżalnie i bardzo dużo kolorowych piłeczek, po których się skacze.
Codziennie oglądaliśmy też filmy w sali komputerowej, jedliśmy śniadania i obiady. Robiliśmy też
laurki dla babci i dziadzia. Podobało mi się to, że byliśmy na sankach i zjeżdżaliśmy z górki.
Uczestnik zimowiska - Maksymilian Stelmach
Na feriach byłam na zimowisku w mojej szkole. Codziennie
jedliśmy śniadania, a potem były ciekawe zajęcia np.:
wykonywaliśmy przeróżne dekoracje i laurki, oglądaliśmy bajki
i filmy w sali komputerowej. Gdy była dobra pogoda chodziliśmy
na sanki. Było zimno, ale zabawnie. Podobała mi się wyprawa do
FIKOLANDU. Pod koniec dnia jedliśmy zawsze obiad, a po
obiedzie trzeba było wracać do domu.
Uczestniczka zimowiska - Iga Zawiślak
W pierwszym tygodniu ferii w szkole było zimowisko. Bardzo
nam się podobało, bo panie zorganizowały nam ciekawe
zajęcia. Codziennie rano były spotkania w grupach. Potem
jedliśmy śniadanie. Po śniadaniu najczęściej oglądałyśmy filmy,
a potem były zajęcia ruchowe. Po nich były zajęcia w klasach,
a tam malowanie, rysowanie, wycinanki i zajęcia językowe.
Podobało nam się w FIKOLANDZIE. Zimowisko było udane
i bardzo nam się podobało.
Uczestniczki zimowiska - Faustynka Oleszczak i Eliza Osuch

Wszyscy oczekujemy następnych ferii!

PYTA CIĘ LUTY, CZY MASZ CIEPŁE BUTY?
Luty – drugi miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego,
ma 28, a w latach przestępnych 29 dni. Dawno temu słowo „luty” oznaczało srogi,
okrutny, zły. To prawda, że potrafi być najzimniejszy i najbardziej dokuczliwy ze
wszystkich miesięcy. Jednak, gdy się ciepło ubierzecie, zaprasza na zimowe harce
lodowo-śniegowe.

Gdy ciepło w lutym - zimno w marcu bywa.
Długo potrwa zima rzecz to niewątpliwa.

To czas zimowych, wesołych balów, maskarad,
pochodów i zabaw obchodzony hucznie w wielu
krajach świata. Rozpoczyna się najczęściej
w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed
Środą Popielcową, która oznacza początek
Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

W sobotę – 8 lutego w naszej szkole odbędzie się bal choinkowy.
Dla klas najmłodszych 0 – III zabawa rozpocznie się o godz. 10.00,
a zakończy o godz. 13.00. Organizatorzy przygotowali dobrą muzykę do
tańca, konkursy z nagrodami i pięknie udekorowaną salę gimnastyczną.
Rodzice uczniów zadbali o słodki poczęstunek i pomoc wychowawcom w
organizacji zabawy i opiece nad dziećmi. Uczniowie już dziś szykują
kreacje, ciekawe stroje i przebrania na ten wyjątkowy dzień.
Redakcja gazetki życzy wszystkim udanej zabawy.

Tłusty Czwartek -27 lutego br.
to ostatni czwartek przed Wielkim Postem (Środą
Popielcową), rozpoczynający ostatni tydzień
karnawału. W ten dzień objadamy się pączkami
i faworkami. Pączka w Tłusty Czwartek trzeba zjeść dla tradycji.
Przeciętny Polak zjada w tym dniu 2,5 pączka.




Tłusty czwartek pączkami fetuje, a od Popielca ścisły post szykuje.
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła.
Od tłustego czwartku do Zmartwychwstania -ścisły post się kłania

21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
to coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO w 1999
roku. Pamiętajmy! Troska o poprawność językową powinna być celem
każdego świadomego użytkownika języka polskiego.
Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka.
Język ojczysty to język, którego człowiek uczy się jako pierwszego.
Jego przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób
naturalny. Najczęściej jest to środowisko rodzinne i szkoła. Dobra znajomość
języka ojczystego jest bardzo ważna w dalszym nauczaniu. Niekompletne poznanie
własnego języka sprawia kłopoty podczas nauki języków obcych. Stąd nauka języka
ojczystego odgrywa ważną rolę w edukacji.

MÓW poprawnie:
włączam, wyłączam, poszedłem, wyszedłem, rozumieją, umieją, umiem,
w każdym razie, nie lubię kisielu, z przyjaciółmi, o przyjaciołach,
trzeba wziąć, dać jeść: psu, kotu, piszemy w cudzysłowie, nie lubię
kakao, szkoła imienia …, sweter, ta pomarańcza, tę książkę, pięć koców,
Cdn. (red)
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ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU
 Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia
i nazwiska. Posługuj się nickiem , czyli internetową ksywką.
 Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu
domowego, numeru telefonu itp.
 Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
 Nie odpowiadaj na wulgarne i niepokojące wiadomości.
 Pamiętaj , że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz
w Internecie.
 Internet to skarbnica wiedzy ale pamiętaj , że nie wszystkie informacji ,
które w nim znajdziesz są prawdziwe.
 Szanuj prawo własności w Sieci.
 Szanuj innych użytkowników Internetu.
 Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne.
 Uważaj na e-maile otrzymywane od nieznanych Ci osób.
 Pamiętaj , że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu.
 Nie spędzaj czasu wolnego przy komputerze . Ustal sobie jakiś limit.
 Jeżeli prowadzisz bloga , pamiętaj , że mają również do niej dostęp osoby
o złych zamiarach .
 Rozmawiaj z rodzicami o Internecie i informuj ich o wszystkich stronach
, które Cię niepokoją.
 Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie , skonsultuj to z rodzicami.
 Koniecznie zainstaluj oprogramowanie
antywirusowe w komputerze.

BĄDŹ CZUJNY, BĄDŹ ROZWAŻNY !!!

Kartki - walentynki powinny być anonimowe, podpisane
tylko jako "Twój Walenty" lub "Twoja Walentynka".
Walentynki to również dobra okazja do okazania uczuć
przez osoby nieśmiałe - można wysłać kartkę
„walentynkę” i czekać na reakcję obdarowanej osoby,
może miłość zostanie odwzajemniona?
Takie święto jest raz w roku, pełne uczuć i uroku.
Zachęcamy Was, do składania sobie życzeń, skorzystajcie z naszych rymowanek.
Dzień świętego Walentego
to dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
że chcą kochać i kochają
Ja życzę Tobie, abyś pośród błota
znalazła pierścień ze szczerego złota.
I życzę Ci mocno, byś w bezdusznym tłumie,
spotkała serce, które Cię rozumie!
Co się będę rozpisywać
chcę Ci czas Twój wciąż ożywiać.
Z Tobą dalej w życie iść,
przyjacielem Twoim być!
Czuję się dobrze w Twoim towarzystwie,
przyjmij więc życzenia z walentynkowym uściskiem.
Miłe pozdrowienia
z fajnej krainy
dla miłego chłopca –
od miłej dziewczyny!
Bądź piękna jak lilia,
skromna, niewinna,
bo taką dziewczyną
każda być powinna!

ZAPAMIĘTAJ! – walentynki, andrzejki, mikołajki PISZEMY
MAŁĄ LITERĄ!!! – TO NAZWA TRADYCJI.
WIELKĄ LITERĄ PISZEMY – NAZWY ŚWIĄT!!! – Dzień
Dziecka, Wielkanoc, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie…

„ Rodem Warszawianin, sercem

Polak, a talentem świata obywatel ”
FRYDERYK CHOPIN - kalendarium życia
1810 r.
1 marca lub 22 lutego1810 roku (data zapisana w księgach
parafialnych) w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Franciszek
Chopin.
Ojciec Fryderyka – Mikołaj był guwernerem i nauczycielem języka
francuskiego. Matka – Tekla Justyna z Krzyżanowskich zajmowała się
domem.
1816 r.
Pierwsze lekcje gry fortepianowej Chopin pobiera u matki. Rozpoczyna lekcje gry na
fortepianie pod kierunkiem Wojciecha Żywnego.
1823 r.
Po zdaniu egzaminów zostaje przyjęty do Liceum Warszawskiego. Nad jego edukacją czuwa
między innymi Samuel Bogumił Linde. Powstaje coraz więcej kompozycji : tańce, polonezy,
mazurki.
1830 r.
17 marca pierwszy własny koncert Chopina w Teatrze Narodowym w Warszawie. 2 listopada
opuszcza Warszawę na zawsze. Udaje się najpierw do Drezna, następnie przez Pragę, udaje się
do Wiednia.
1831 r.
20 lipca opuszcza Wiedeń i wyjeżdża do Paryża, gdzie osiada na stałe,
zyskując niebawem rozgłos europejski.
1832-1833 r.
26 listopada 1832 odbył się pierwszy koncert Chopina w Paryżu.
Zaprzyjaźnia się między innymi z : A. Mickiewiczem.
1833 r.
Ukazują się drukiem utwory Chopina : Introdukcja, Polonez C-dur op. 3, dwanaście Etiud op. 10,
Koncert e-moll op. 11.
1838 r.
25 lutego pierwszy występ Chopina przed rodziną królewską Ludwika Filipa w Pałacu Tuileries.
1848 r.
16 lutego odbył się ostatni koncert Chopina w Paryżu, a także koncerty w Anglii i Szkocji.
16 listopada dał ostatni publiczny koncert w Londynie, gdzie ciężko zaniemógł. Po powrocie do
Paryża nie odzyskał już zdrowia.
1849 r.

Nasilają się objawy gruźlicy, choroby na którą Chopin chorował od wielu lat. 17 października
umiera i zostaje pochowany na paryskim cmentarzu. Serce Chopina znajduje się w kościele
Świętego Krzyża w Warszawie.

Tata opowiada Jasiowi o swoim dzieciństwie:
- Wtedy w sklepach był tylko ocet…
- Nie mów! Całe TESCO octu???
- Jasiu, czy Twój tata pomaga
ci w odrabianiu lekcji?
- Już nie, panie profesorze.
Ta ostatnia jedynka zupełnie go załamała.

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
- Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny!!
Zapłakane dziecko biegnie do mamy i mówi:
- Mamusiu babcia mnie straszy…!!!
Jasio przygląda się swojej śpiącej nowo narodzonej siostrzyczce.
W pewnej chwili mała poruszyła się.
- Mam! – woła Jasio – chodź, zobacz - ona działa!!!
Jasio wraca ze szkoły i mówi:
- Mamo, mamo umiem liczyć do 10-ciu!
- Tak? No to policz – mówi mama
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- A jeden? – pyta mama.
- W dzienniczku!

Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy
taty? - pyta nauczycielka w szkole.
- Mamy. - A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!
Mama patrzy przez okno i widzi, jak Jasio pije wodę z kałuży.
- Nie pij tej wody, przecież tam żyje mnóstwo bakterii!
- Już nie! Przejechałem je kilka razy rowerem!
Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole.
- Czego nowego się dowiedziałeś w szkole? - pyta go tata.

- Że inne dzieci mają znacznie większe kieszonkowe.
REDAKCJA GAZETKI: Marzena Hysa oraz aktywni najmłodsi uczniowie MZS

