W TYM ARTYKULE ZAJMIEMY SIĘ:
1.WITAJ WIOSNO! Marzanna, gaik, dzień wagarowicza

3.WIELKANOCNE TRADYCJE I ZWYCZAJE

5.DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN!

7.EGZAMINY TUŻ TUŻ!!

Marzanna
Zwykle marzanna jest kukłą/lalką, wykonaną często ze słomy, ubraną bp. w strój lokalny, łachmany, albo nawet strój druhny.
Marzanna może być upodobniona do młodej panny w wianku, ale też do „starej baby”. Owa kukła zwykle jest wyprowadzana
poza miejscowość przez mieszkańców często przy śpiewie okolicznościowych piosenek.

GAIK
Występuje także pod nazwami: gaj, maj,
maik, nowe latko, nowe lato, – gałąź zielona, najczęściej sosnowa lub świerkowa,
przystrojona ozdobami z papieru, wydmuszkami jaj, czasem dzwoneczkami,
wstążeczkami Gaik zielony był związany z
ceremoniami towarzyszącymi nadejściu wiosny. W niektórych regionach Polski obrzęd Gaika był powtarzany także na
Wielkanoc lub Zielone Świątki

DZIEŃ WAGAROWICZA

Jak sama nazwa wskazuje to dzień, w
którym uczniowie "urywają" się z zajęć
szkolnych jednak od lat daje się zauważyć, że coraz częściej ten dzień obchodzony jest... w szkole. Jest to o tyle dziwne, że sama nazwa święta - wagary (łac.
vagari = "błąkanie się") jak i rozpoczynająca się właśnie wiosna wskazują, że
tego dnia warto spędzić czas właśnie poza szkołą.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto
tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili
się, by Polską rządziła komunistyczna
władza z nadania Moskwy. Nie złożyli
broni. Za tę postawę wielu zapłaciło
najwyższą cenę.
Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część
polskiego społeczeństwa. Chcieli też
zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania - także
dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w
naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby
– jak zamordowana przez komunistów
„Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.
Wspólnie dbajmy o pamięć o historii
tych Żołnierzy!

Wielki Czwartek- to dzień upamiętniający ostatnią wieczerzę Jezusa Chrystusa z jego uczniami, na której Jezus
ustanowił dwa, ważne dla chrześcijan, sakramenty: kapłaństwa i eucharystii.
Wielki Piątek To dzień największej żałoby i zadumy. Tradycyjnie Wielki Piątek to dzień hołdu dla krzyża i grobu
pańskiego
Wielka
Sobota
Wielka Sobota to dzień oczekiwania na
Zmartwychwstanie Jezusa. W kościele
trwa adoracja Grobu Pańskiego. Zazwyczaj przed południem udajemy się do
Kościoła, aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół wielkanocny
Wielka
Niedziela.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
kończy Wielki Post. Wczesnym rankiem
odbywa się Msza – rezurekcja, a następnie chrześcijanie zasiadają do uroczystego, wielkanocnego śniadania.
Lany Poniedziałek – Śmigus Dyngus.Dawniej Wielkanocny Poniedziałek polegał na biciu wierzbowymi gałązkami po nogach oraz wzajemnym oblewaniu się wodą. Miało to symbolizować
wiosenne budzenie się do życia i
oczyszczenie z brudu, chorób oraz grzechu.

PRIMA APRILIS
dzień żartów – obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w
wielu krajach świata. Polega on
na robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd, nabierania
kogoś, konkurowaniu w próbach
sprawienia, by inni uwierzyli w
coś nieprawdziwego. Tego dnia w
wielu mediach pojawiają się różne
żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.

KURIER
Jan Nowak-Jezioranski, legendarny "kurier
z Warszawy" przyjmuje misję przedostania
się z okupowanej Polski do Londynu. Po
przybyciu przekazuje również wiadomości
dotyczące Armii Krajowej

KAPITAN MARVEL
Fabuła Capitan Marvel rozgrywa się w
1990 roku. Bohaterką jest Carol Danvers,
która staje się jedną z superbohaterów tego uniwersum. Wszystko za sprawą galaktycznej wojny dwóch kosmicznych ras –
Kree i Skrulli.

DUMBO
Dumbo to historia młodziutkiego słonia
o niezwykle dużych uszach, który zabawia cyrkową gawędź. Ta niezwykle poruszająca historia doczeka się reinterpretacji, którą obejrzymy na ekranach kin pod
koniec marca 2019 roku. Widowisko zapowiada się ujmująco. Zresztą obejrzyjcie zwiastun i oceńcie sami

DZIEŃ KOBIET
W większości krajów obchodzone jest 8 marca,
choć są wyjątki – w Tunezji obchodzi się je 13
sierpnia. Data – początek marca – związana jest
z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego w
naturze. Wtedy też kobiety były traktowane w
sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i spełniano ich życzenia

DZIEŃ MĘŻCZYZN
10 marca to w Birmie Święto Pory Bezdeszczowej
oraz urodziny człowieka, który półobrotem mógłby wiązać krawaty, czyli Chucka Norrisa. Tego
dnia coraz częściej obchodzi się jednak także
Dzień Mężczyzny, czyli święto mające być odpowiedzią na przypadający 8 marca Dzień Kobiet,
ale odróżniające się od skierowanego do nastolatków Dnia Chłopaka.

Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i

najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a
jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, drukuj
dwustronnie itp.) i jednorazowym akcjom.
Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego
święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żebyście
wyszli ze szkoły, wyszli z domu i poszli do Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak
ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca,
piękna, ciekawa.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE. Poniżej
podano informacje najważniejsze.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych
przedmiotów nauczanych w klasach I–
VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie
przeprowadzony w roku szkolnym
2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie,
której zakres nauczania odpowiada
klasie VIII szkoły podstawowej
 słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie
można nie zdać.

+
DELEC

+ j +
LERZ

ŁO

HASŁO:
_____ ___ ___

+
GA

+
WA

+

S

RA
HASŁO:
______

