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Słowo wstępu 
 

Witajcie!  
Chcemy przeprosić Was, drodzy czytelnicy za opóźnienia,  wystąpiły w 
trakcie tworzenia tego numeru.
Kończy się już marzec, a my dopiero teraz zamieszczamy numer na 
luty/marzec. Naprawdę, zrozumcie nas – nie jest nas wiele, a przez 
ostatnie miesiące przytłoczyła nas praca, konkursy.  
Jednak  numer powstał, a kolejny będzie na czas ;-) 
Informujemy, że rezygnujemy z działu ,,Aktualności”, gdyż wszystkie 
umieszczone są na stronie internetowej szkoły i facebooku. Nie chcemy 
więc pisać Wam o tym samym, skupimy się bardziej na czymś „od nas”. 
Numery będą więc nieco krótsze, ale treściwe. W dzisiejszym dwa 
tematy – walentynki + Wielkanoc. 
Pozdrawiamy Was i mamy nadzieję, że będziecie dalej czytać „Fraszkę” 
– była tyle lat zaniedbana, czas, by postawiła kropkę nad i!  
 
        Redakcja „Fraszki”  
 

Wywiad miesiąca  

 

Zapraszam na wywiad 

z naszą „klasową 

skrzypaczką” – Kingą 

Kowalczyk, która 

opowie o swojej 

przygodzie ze 

skrzypcami. 

Zobaczcie, może 

znajdziecie w jej 

słowach zachętę do 

grania na instrumencie?   

Ja: Cześć, Kinga  

Kinga: Witam Cię Julka.  

J: Porozmawiamy…? 

K: Pewnie   

J: Powiedz mi, czemu akurat 

skrzypce? 

K: Wiesz, podoba mi się muzyka 

klasyczna. A w niej oczywiście 

partie skrzypcowe. Uważam, że 

wydają przepiękny dźwięk, w ogóle 

podobają mi się, jako całokształt. 

 J: Ile już grasz? 

K: Gram już od pierwszej klasy 

szkoły podstawowej, więc policzmy 

– 7 lat. Najpierw chodziłam (przez 5 
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lat) do Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Limanowej, na ognisko 

muzyczne.  

J: Jak wyglądały te zajęcia? Jak ci 

szło?  

K: Oprócz gry na instrumencie 

odbywała się też teoria, ale ja 

bardziej skupiałam się na tym 

pierwszym. A jak grałam, zależało, 

czy uczyłam się danego utworu w 

szybszym czy wolniejszym tempie. 

Po jednym brałam kolejny… 

J: Nie było to zbyt monotonne? 

K: Miałam momenty załamania, 

chciałam rzucić granie, ale nie 

pozwolili mi na to moi rodzice i 

dziękuję im za to.  

J: A ćwiczenia? Z tego co wiem w 

Szkole Muzycznej no i też na takim 

ognisku jeden utwór przerabia się 

kilka miesięcy… Musiałaś sobie 

rozplanować czas?   

K: Tak, wiedziałam, że trzeba 

ćwiczyć. Robiłam to codziennie. 

Czasami grałam już na siłę, znowu 

innym razem z wielką chęcią. 

J: Huśtawka artystyczna?  

K: Powiedzmy. No i była też szkoła. 

Nie było łatwo łączyć jej z 

ogniskiem, wymagało to wielkiego 

nakładu pracy.  

J: Ognisko, a Szkoła Muzyczna, 

próbowałaś się dostać? 

K: Tak, nie udało mi się, ale nie 

poddałam się, próbowałam dalej, 

wiedziałam, że jestem zakochana w 

skrzypcach.  

J: Brawo! Tak trzymać! A jak jest 

teraz? 

K: Z ogniskiem pożegnałam się rok 

temu. Teraz, muszę przyznać mam 

jeszcze większe chęci.  

J: Nie zapominasz o graniu? Nie 

masz w końcu tych „terminów”.  

K: Nie, staram się ćwiczyć jak 

najczęściej.  

J: A w takim razie co teraz grasz? 

Sama sobie znajdujesz utwory? 

K: Tak, ale w większości rozpisuje 

je nutowo ze słuchu. Ostatnio psalm 

„Dla Ciebie” Piotra Rubika. „Piraci 

z Karaibów” też są rozpisani.  

J: Czyli dalej się rozwijasz. A co 

przyszłością? Zamierzasz grać dla 

przyjemności, czy wybrać grę dla 

zawodu? 

K: Chciałabym pójść do jakiegoś 

muzycznego liceum. A studia… 

wiem, że z czegoś żyć muszę. 

Granie – raczej pozostawię dla 

przyjemności.  

J: Powiedz mi jeszcze, za co lubisz 

muzykę klasyczną, masz jakieś 

ulubione utwory? 

K: Za to, że słysząc ją można 

wyobrazić sobie mnóstwo rzeczy, za 

to, że można ją poczuć. Dodatkowo 

pomaga w nauce. Słuchając jej w 

kilka minut powtórzyłam sobie 

biografię Sienkiewicza! A moje 

ulubione utwory to „Cztery pory 

roku” Vivaldiego, szczególnie 

wiosna, wszelkie koncerty.  

J: Na koniec powiedz jaką radę masz 

dla osób grających/uczących się gry 

na instrumentach? 

K: Życzę wszystkim dużo 

cierpliwości i wytrwałości. A rada: 

ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. I 

słuchać dużo muzyki   

 

Wywiad przeprowadziła: 

 Julka Niemiec
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Ciekawostki               
 

 Serce przepompowuje dziennie ok. 7 tys. litrów krwi 

 Zwyczaj dekorowania jajek znany był już w starożytności. Najstarsze 
przykłady liczą ponad 5000 lat. Są to pisanki z Asyrii, nieco późniejsze 
pochodzą z Egiptu, Persji, Rzymu i Chin. Kolorowo pomalowanymi 
jajkami Chińczycy obdarowywali się wraz z nadejściem wiosny. 

 Słowo "wagary" pochodzi od łacińskiego 
słowa vagari oznaczającego błąkanie się 

 Uczniowie starszych klas w USA i Kanadzie obchodzą Senior Skip 
Day (inne nazwy: Senior Ditch Day, Senior Cut Day). Jest to, podobnie 
jak w naszym Dniu Wagarowicza, zorganizowana ucieczka z lekcji w 
określonym z góry dniu. Nie jest to jednak pierwszy dzień wiosny. 
Senior Skip Day organizowany jest, w zależności od szkoły, w różnych 
dniach, np. 112. dzień zajęć szkolnych, dzień po święcie Halloween, 
20 kwietnia, 5 maja. 

Gdzie ta wiosna?        
 

Mimo, iż za oknem śnieg wiosna już trwa. Tak dokładnie to zaczęła się 20 marca 
o godz.12:02. Chciałabym więc przypomnieć kilka podstawowych wiadomości 
na temat tej pory roku. Zacznę od roślin, tych najbardziej popularnych, które 
normalnie o tej porze powinny już wyrastać spod śniegu 

 Krokus – W Polsce też zakwita dziko jeden z gatunków – krokus spiski. 

Wiosną tworzy w Tatrach malownicze liliowo-różowe dywany na halach i 

polanach. W ogrodach można uprawiać kilkadziesiąt odmian krokusów. 

Najpopularniejsze są krokusy fioletowe, istnieją jednak również białe i 

żółte. Mało kto wie, że te kwiaty kwitną także jesienią 

 Przebiśnieg - Gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol 

przedwiośnia. W Polsce podlega ochronie gatunkowej. Jest kwiatem 

pachnącym wyrasta z ziemi na początku marca .Przebiśnieg dorasta do 

15cm, z każdej bulwy wyrastają dwa lub trzy liście. 

 Zawilec - Kwitnie całymi łanami, pokrywając runo leśne biało-zielonym 

dywanem. Liczy ok. 120 gatunków, a ten najpopularniejszy, którego 

możemy spotkać w naszym terenie to zawilec gajowy. 

 Przylaszczka pospolita – w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. 

Ma charakterystyczne, niebieskie kwiaty, które pojawiają się wczesną 
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wiosną od marca do kwietnia. Łacińska nazwa rodzajowa przylaszczki 

nawiązuje do wątroby (hepatica) z uwagi na podobieństwo kształtu liścia. 

Wiosna to jednak nie tylko kwiaty. O tej porze roku budzą się zwierzęta, a zza 
morza przylatują ptaki. Oto kilka przykładów takich „wiosennych” zwierząt. 

 Skowronek – pojawia się w Polsce już w połowie lutego. Ciało skowronka 

ma długości 18 cm, rozpiętość skrzydeł 36 cm, waży 40 g. Jest 

mieszkańcem pól uprawnych, pastwisk i suchych łąk, niekiedy też świeżo 

zalesionych ugorów. Jest pod ochroną, mimo to w Polsce spotykany jest 

na terenie całego kraju. 

 Bocian - Lata wolno i majestatycznie, z wyciągniętą szyją i wystającymi do 

tyłu nogami. Ptak ten może wznosić się, szybując, na bardzo duże 

wysokości. Bocian biały jest bardzo duży – 100 cm. 

 Niedźwiedź - Największy drapieżnik lądowy. Obecnie w Polsce żyje 

kilkadziesiąt osobników. Jest typowym mieszkańcem lasów, 

preferującym trudno dostępne, mało uczęszczane przez człowieka. Z 

natury płochliwy i nieufny. Przed zimą przygotowuje sobie wśród 

wykrotów, w kotlinie lub grocie legowisko zwane gawrą. Tam spędza 

okres od końca listopada do końca lutego. 

 Biedronka -  przeciętnie posiadają od 2 do 7 czarnych kropek na swoich 

pancerzykach. Istnieją jeszcze oprócz czerwonych biedronki czarne z 

czerwonymi kropeczkami i żółte w czarne kropki. 

Katarzyna Olesiak 
 

O walentynkach <3 
 

Walentynki mają swoje głębokie korzenie (zresztą jak wszystkie 
obchodzone przez nas święta) jeszcze w czasach pogańskich. W starożytnym 
Rzymie 14 lutego był wigilią Luperkaliów - świąt ku czci Fauna – 
bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów. Tego też dnia urządzano huczne 
zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzędy. Podczas jednego z nich młodzi 

mężczyźni losowali panny, które były ich partnerkami na czas 
uroczystości. Losowanie polegało na tym, że dziewczyny wrzucały swe 
imiona do skrzynki, a następnie chłopcy spośród nich, z zamkniętymi 
oczami, wybierali sobie imię towarzyszki zabaw. 
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Według dawnych przekazów, dziewczyny oprócz imion zamieszczały też 
krótkie wiadomości miłosne. Obchody tego święta odeszłyby w zapomnienie 
po upadku Cesarstwa Rzymskiego,  gdyby nie chrześcijaństwo, które już we 
wczesnym średniowieczu powoli zaczęło wypierać pogańskie zwyczaje. 
Ponieważ chrześcijaństwo było religią bardzo młodą, budowaną od podstaw 
na fundamentach pogańskich, spotkało się ono z niemałym oporem. 

Jak wiadomo, nowemu porządkowi niezmiernie trudno przychodziło 
wykorzenianie znanych i kultywowanych od setek lat tradycji i zwyczajów, 
dlatego też zwierzchnicy kościoła zdecydowali zrobić w przypadku tego święta 
to, co robili z innymi ważnymi dla lokalnych kultur świętami. Wigilii 
Luperkaliów nadano chrześcijańską interpretację i ustanowiono je świętem, ale 
nie ku czci pogańskiego bożka, lecz zasługującego na to świętego – 
Walentego.   

      Zuzanna Łyszczarz  

 
 
Najsłynniejsze piosenki o miłości:  

- polskie -  

Mieczysław Fogg – Co Nam Zostało Z Tych Lat  

Krzysztof Krawczyk/Edyta Bartosiewicz – Trudno Tak 

Metro -  Na strunach Szyn 

Budka Suflera – Takie Tango 

Brathanki – W Kinie, w Lublinie Kochaj Mnie  

(to te odrobinę starsze, jakie są teraz na pewno wiecie, Taaa… „Ona tańczy 

dla mnie”…? )  

- anglojęzyczne –  

Lionel Richie – Hello  

Celline  Dion – Power of Love 

Adele – Someone Like You   

  

TOTO – Africa 

Roy Orbison – Oh, Pretty Woman  

Joe Cocker/Jennifer Warnes – Up where we belong 
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O Wielkiej Nocy 
 

„Zwyczaje i tradycje Wielkanocne” 
Z czym kojarzy się Wielkanoc? Na pewno z wiosną, kwiatami (elementy, 
których w tym roku brakuje ), ale także z pisankami, barankiem czy zającem. 
W tym roku wypada 31 marca. Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z 
którymi związana jest największa ilość zwyczajów i tradycji. Postaram się 
przybliżyć kilka z nich zaczynając od tych najczęściej kultywowanych , a 
kończąc na najmniej znanych. 

 
 Pisanki-ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego 

różnymi technikami. 

 Kraszanki - powstają przez gotowanie jajka w 

wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym 

wyłącznie ze składników naturalnych 

 Pisanki -mają różnobarwne desenie. Powstają 

przez rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce 

gorącym roztopionym woskiem, a następnie 

zanurzenie jajka w barwniku. 

 Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, 

skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny itp. 

 Nalepianki –Powstaje przez ozdabianie skorupki jajka 

różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 Święconka- są to pokarmy, które w Wielką 

Sobotę niesie się do Kościoła, aby następnie 

w Wielką Niedziele przygotować, z nich 

uroczyste śniadanie. Każdy z pokarmów 

wkładanych do koszyka ma odmienną 

symbolikę. Oto znaczenie kilku z nich: 

 Baranek Wielkanocny - to znak ofiary i 

męki Chrystusa, który swoją śmierć na 

krzyżu przyjął spokojnie, pokornie, bez żalu. 

 Jajko - najczęściej jest w formie kolorowych pisanek. Jest to dar 

symbolizujący nowy początek, narodziny, zmartwychwstanie. 

 Chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by 

zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność 
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 Sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka 

będzie miała moc odstraszającą zło 

 Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną, którą 

powinien nam zapewnić przez cały rok 

 Śmigus-dyngus -zwany też lanym 

poniedziałkiem, śmigusem dyngusem lub po 

prostu śmingusem to poniedziałek po niedzieli 

wielkanocnej. Najbardziej znanym i do dziś 

kultywowanym zwyczajem jest oczywiście 

oblewanie się wodą wywodzące się ze 

słowiańskich obyczajów.  

A teraz te mniej popularne zwyczaje: 
 Dziady śmigustne – Zwyczaj ten 

występuje na terenie południowej 

Małopolski, związany jest ze wsią Dobra 

koło Limanowej. W nocy z Niedzieli na 

Poniedziałek Wielkanocny pojawiają się 

owinięte w słomę maszkary, zwane 

dziadami śmigustnymi. Twarze ukryte 

mają za futrzanymi maskami, z 

wycięciami na oczy i nos. Nie odzywają 

się, wydają tylko pomruki, trąbią na 

blaszanym rożku. Gestykulując, proszą o 

datki, polewają wodą.  

 Pucheroki- to zwyczaj obchodzony w 

Niedzielę Palmową w Krakowie i 

okolicach. Wczesnym rankiem w 

Palmową Niedzielę przebrani chłopcy chodzą po domach. Ubrani w 

kożuchy, na głowach noszą wysokie, stożkowate czapki z kolorowej 

bibuły, twarze osmolone sadzą. W jednej ręce mają koszyk z sieczką, w 

drugiej – drewniany młotek z długą rękojeścią, oplecioną bibułą. 

Śpiewając, życząc świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

 Wieszanie śledzia. W widowiskowy 

sposób rozstawano się ze śledziem – 

kolejnym symbolem wielkiego postu. Z 
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wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do 

drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel 

„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

 

Humor   
 

Na pewno kojarzycie te obciachowe teksty „na podryw”. W ramach 

walentynek przygotowałam ich kilka:  
 

- Ej mała z twoim telefonem jest coś nie tak!! 
- Dlaczego?! 
-Brakuje tam mojego numeru. 

-Nie bolą Cię nogi? 
-Nie, dlaczego? 
-Bo ciągle chodzisz mi po głowie. 

-Twój ojciec jest stolarzem? 
-Nie, dlaczego? 
-Bo jesteś w deche.  

-Wskaż mi drogę! 
-Do czego?! 
-Do twojego serca maleńka. 

 - Jesteś z Alaski? 
- Nie, dlaczego? 
-Bo tam są takie laski. 

- Twój ojciec jest złodziejem? 

- Nie… 

- Bo skradł gwiazdy i włożył je do twoich oczu.  

O Wielkanocy, walentynkach…  

Przed świętami wielkanocnym zajączek odwiedzając niedźwiedzia, wręczył mu 
wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu 
wszystkie zęby. Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi: 

- Co tak paszczę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-niespodzianki?  
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         Agnieszka Szubryt  

 

 

Okiem gimnazjalisty  
 
Przedstawiamy krótką ankietę o tematyce naszego numeru.  
Zapytaliśmy 20 osób z klasy I gimnazjum.  
 

1. Lubisz walentynki?  
TAK – 80% 
NIE – 20% 
 
Czyli serduszka wcale nie odstraszają!   
 
2. Malujesz/wykonujesz pisanki na święta? 
TAK – 60% 
NIE –  20%  
CZASAMI – 20% 

 
To dobrze, tylko oby nie zamarzły w koszyku w tą pogodę… 
 
 
          Julka Niemiec  
 

 

Mnożymy szare komórki  
 

1. J.angielski – Easter in England.   
Uzupełnij krzyżówkę: 
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1. You eat...................... on Shrove Tuesday. 
2. The day when the Queen gives money to the poor is called.............. Thursday. 
3. The day of resurrection. 
4............... cross buns. 
5. It lays Easter eggs. 
6. Good Friday commemorates Christ's........................  

 

 
 

 
2. Matematyka – zamiana jednostek  

 

 Ilu potrzeba ciężarówek o ładowności 1,5 t do przewiezienia 50 

pakunków po 200 kg każdy? 

 W 100g roztworu jest 25g soli. Ile soli potrzeba do przygotowania 

1 kg takiego roztworu? 

 Oblicz, ile zapłacisz za zakup 28 dag cukierków po 13, 50zł / kg. 

Wynik podaj z dokładnością do 1 złotówki.  

 Tort o masie 3kg został podzielony na 5 równych części. Podaj z 

dokładnością do 1 kg, ile ważyła jedna część 

tego tortu.  

 Ile zapłacisz za 15 dag cukierków po 16zł/kg? 

 0,3 cm – ile to metrów? 

 2/3 godziny – ile to minut? 

 Zapisz, jaka to część metra i skróć ułamek, 

jeśli to możliwe: 15cm.  

 1 sekunda – jaka to część minuty? 

 Za 10 dag białego sera zapłacono y złotych. Ile trzeba zapłacić za 

1 2/5 kg tego sera? 
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Twórczość  

 
 

 … małego formatu to krótkie opowiadania, stylizowane na daną formę (komedia, 

horror, dramat, fantastyka…), kończące się zazwyczaj niespodziewanie i 

niejednoznacznie.  

 

                 -Horror małego formatu-  
 Kate patrzyła jak kolejna struga deszczu spływała po pełnej smug szybie. 

Pogoda była brzydka, a może nie o tyle brzydka, co ponura, nijaka. Na podwórku 

dziewięciopiętrowego bloku nie było widać żywej duszy. Nawet muchy w skromnie 

urządzonym mieszkaniu przestały bzyczeć. Sprawiało to wrażenie wszechogarniającej, 

nieprzyjemnej ciszy. Kate mieszkała sama, nie była też przyzwyczajona do 

rozchodzących się między ścianami głosów. Jednak cisza, która trwała akurat w to 

wtorkowe popołudnie wydawała się być bardziej głucha niż zwykle. Dziewczyna 

czuła lekki strach. Postanowiła zdrzemnąć się z nadzieją, że, gdy się obudzi, do 

mieszkania zawita słońce i znów zyska chęć działania. Zasnęła błyskawicznie. Sunęło 

się na myśl, czemu nie zrobiła tego wcześniej.  Ze snu pełnego różowych ptaszków 

wyrwał ją silny huk. Z szybkim biciem serca wtuliła się w flanelowy koc. Jakby miała 

być mniej zauważalna. Zaraz nastąpił kolejny, doszły też liczne trzaski. Zaczęło się 

robić co raz to nieciekawiej. Po dziesięciu minutach odgłosy nie ustawały, gorzej, 

poczęły robić się głośniejsze. Kate zaciskała wargi ze zdenerwowania. Sąsiadka spod 

dwójki wspominała coś o złodzieju kręcącym się w okolicy. Dotąd dziewczyna nie 

przejmowała się tego rodzaju pogłoskami, teraz zobaczyła dopiero jak potrafi być 

tchórzliwa. Nagle ktoś krzyknął. Przeraźliwie i długo. Był to głos mężczyzny. 

Sabotaż? Nastraszenie? Później słychać było jakieś niewyraźne szepty. Kate doszła do 

wniosku, że wszystko dochodzi z… jej kuchni! Przez myśl przebiegły jej słowa: atak, 

ucieczka, policja… Postanowiła w końcu, że nie ma, co czekać. Wstała, mocniej 

owijając się kocem. Schylona, na palcach podeszła bliżej  i schowała się za jedną z 

kuchennych szafek, które zamykały przejście z kuchni do hallu. Uniosła głowę. 

Zauważyła czerwoną masę, chwiejącą się na boki. Natychmiast opadła na podłogę. 

Obcy? Kosmita? Nic, trzeba działać, uznała po chyba kilkunastominutowym namyśle. 

Chwyciła za patelnię, sterczącą z jednej z szafek i z zamkniętymi oczami ruszyła na 

masę. Wykonała kilka ciosów, po czym poślizgnęła się na czymś i prawie się 

wywracając w ostatniej chwili chwyciła się rączki piekarnika, który natychmiast się 

otworzył i uderzył ją w głowę. Świat jej się zamazał i na chwilę straciła przytomność. 

Gdy się przebudziła, zobaczyła kawałki czerwonej masy walające się po posadzce 

kuchni. Była to… galaretka truskawkowa, którą zrobiła tamtego wieczoru! A głosy, 

trzaski? Przychyliła ucho do kafelek. - Stephen! To nie tak! Ty nigdy ściany z boazerią 

nie rozbijałeś!?  

  

         Autor: Julka Niemiec 
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 „Dwa słowa”  

 

Proste te słowa 

i każdy je zna,  

no oczywiste 

jak dwa razy dwa. 

Usłyszane od kogoś,  

kto kocha się w nas  
Są w naszym życiu 
cenniejsze niż skarb. 
Są znakiem miłości 
w uczuciach jasności.  
Wprost z serca mówione 
na wiatr nie rzucone. 
Życie wypełniają,  
dla serca radością się stają.    Autor: Anonimek 
 
 
       

 Zdjęcia - Agnieszka Szubryt 
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Wiedza bezużyteczna i niepraktyczna   
 

Ciekawe dni w lutym:  

 - 2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień 
Handlowca, Dzień Świstaka (w USA)  
 - 4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem (wg niektórych źródeł 6 
lutego)  
 - 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy  
- 11 lutego – Światowy Dzień Chorego  
- 12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu)  
- 14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę  
- 16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, 
Dzień Poczty Polskiej  
- 17 lutego – Dzień Kota.  
- 20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej  
- 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,  
 - 22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw  
 - 23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski 
Dzień Walki z Depresją  
 - 26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Pozdrawiania 
Blondynek, Dzień Dinozaura  
 - 27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego  

Ciekawe dni w marcu:  

 - 1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom 
Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy Dzień 
Świadomości Autoagresji, Dzień Puszystych, Dzień Piegów  
 - 3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy Dzień 
Chorego  
 - 5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty  
 - 8 marca – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, Międzynarodowy Dzień 
Pokoju na Świecie  
 - 10 marca – Dzień Mężczyzny  
 - 12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy  
 - 14 marca – Dzień Liczby Pi  
 - 17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka (Święto Piwa i 
Irlandii)  
 - 18 marca – Europejski Dzień Mózgu, Międzynarodowy Dzień Słońca  
 - 19 marca – Dzień Wędkarza  
- 20 marca – Dzień Bez Mięsa  
- 21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Poezji, 
Międzynarodowy -Dzień Astrologii (przez niektórych obchodzony 20 marca), 
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Światowy Dzień Leśnika, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z 
Dyskryminacją Rasową  
- 22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku  
- 23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych źródeł obchodzony 
24 marca), Dzień Windy  
- 24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą  
- 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru  
- 29 marca – Dzień Metalowca  
 - 31 marca – Dzień Budyniu  

Oszczędzaj wodę i energię!   

Źródła słodkiej wody są na wyczerpaniu, a prąd ciągle drożeje... Naucz się 

minimalizować ich zużycie. 

- Staraj się jak najczęściej korzystać ze środków komunikacji miejskiej oraz ze 

swoich nóg - ograniczysz zużycie energii i zatrucia środowiska. Zamiast ciągle 

prosić rodziców o podwiezienie, spróbuj pokonać dystans na piechotę, rowerem 

lub autobusem. 

- Do 2016 r. powinny zniknąć ze sklepów zwyczajne żarówki. Namów rodziców, 

żeby już teraz zaczęli wymieniać te tradycyjne na energooszczędne.  Są trochę 

droższa, ale zużywają o wiele mniej energii (do 75 % mniej niż zwyczajne) i 

działają nawet 10 razy dłużej - do 8 lat. 

- Wystarczą przeciętnie dwie godziny, żeby komórka się całkowicie naładowała. 

Dlatego nie zostawiaj podłączonego telefonu na noc, bo komórka pobierze 

niepotrzebną energię. Włączona ładowarka bez telefonu też marnuje prąd. 

- NIGDY nie zostawiaj komputera, telewizora czy sprzętu grającego w trybie 

stand-by, czyli czuwania. Te wszystkie urządzenia niepotrzebnie pobierają wtedy 

energię. Nic się nie stanie, jeśli pofatygujesz się i włączysz TV przyciskiem, a nie 

pilotem. 

- Myjąc zęby, zawsze zakręcaj kran - oszczędzisz co najmniej 10l wody za każdym 

razem ! Podobnie rób sprzątając i zmywając - nigdy nie zostawiaj odkręconego 

strumienia. Wiem też, że kąpiel w wannie jest bardzo przyjemna, ale staraj się 

raczej brać szybki prysznic - zużyjesz ponad połowę mniej wody. 
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Alkohol - nie trać głowy 

Myślisz, że jeden drink to nie przestępstwo? Od tego się zaczyna. Zobacz, jak 

alkohol wpływa na Twoje ciało i nie daj się wciągnąć w niebezpieczne klimaty. 

Czym jesteś alkohol? 

To przezroczysta ciecz powstała w wyniku fermentacji cukru. Nie każdy trunek 

ma taką samą zawartość procentów. Np w półlitrowej puszcze piwa owocowego 

znajduje się ok. 4,5%alkoholu, mocne piwo może już zawierać ok. 10%. Litrowa 

butelka wódki lub rumu zawiera ok. pół litra czystego alkoholu. Tak więc jeden 

kieliszek wódki dostarcza go tyle, ile puszka piwa owocowego. Dlatego dużo 

szybciej upija się mocnym trunkiem. 

Jak dochodzi do upicia? 

Alkohol najpierw trafia do twojego żołądka, a stamtąd do krwiobiegu. Wraz z 

krwią dostaje się w każdy zakamarek twojego ciała, a po mniej więcej 30 min 

dociera do mózgu. Tam zakłóca przekazywanie informacji między komórkami 

nerwowymi i wprawia twój umysł w stan otępienia. Jak to się kończy? Organizm 

zaczyna się buntować. Jeśli piłaś/eś dużo, ale powoli, być może zaczniesz 

wymiotować. To naturalny mechanizm obronny naszego ciała. Mózg miał czas 

podjąć decyzję o akcji ratunkowej. Po wymiotach możesz poczuć wyczerpanie i 

słabość- najprawdopodobniej zaśniesz. Następnego dnia będziesz mieć luki w 

pamięci, ponieważ twój mózg nie mógł już rejestrować informacji. 

        Justyna Mikołajczyk  

 

Z Samorządu Szkolnego… 
Bezpieczny uczeń 

Jak unikać zagrożeń? 

ZASADA 1 

Zawsze bądź ostrożny w swoim postępowaniu. Bądź zorientowany, co się wokół Ciebie 
dzieje.  

ZASADA 2 

Jeśli coś lub ktoś budzi Twój niepokój, powinniśmy trzymać się od tego możliwie jak najdalej.  
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ZASADA 3 

Unikaj przebywania i poruszania się w miejscach odludnych i nieoświetlonych oraz tych, w 
których łatwo mógłby się schować napastnik. 

ZASADA 4 

Unikaj pustych przystanków autobusowych. Poproś przyjaciół, aby Cię odprowadzili. Nie 
korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. Nigdy nie próbuj łapać "okazji". 

ZASADA 5 

Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy; czasami lepiej udać, iż się nie słyszy i iść 
dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko bez wdawania się w dyskusję.  

ZASADA 6 

Przebywając w tłumie uważaj na swoją torebkę, portfel oraz telefon komórkowy. Nie noś 
portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni.  

ZASADA 7 

Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię wtedy 
obserwować. Zwykle lepiej schować odtwarzacz mp3, wyłączyć telefon i ukryć portfel. Staraj 
się podczas płacenia nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest noszenie 
tylko drobnych sum.  

ZASADA 8 

Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki  

ZASADA 9 

Jeśli jesteś szykanowany przez kolegów lub koleżanki z klasy, zgłoś ten fakt odpowiednim 
osobom - nauczycielom, wychowawcy, rodzicom - nie bój się prosić dorosłych o pomoc. Jeśli 
dzieje się to na przerwach postaraj się unikać miejsc, w których oprawcy mogliby bezkarnie 
się nad Tobą pastwić. Jeśli zdarzenia te dzieją się w drodze ze szkoły do domu, zawsze wracaj 
inną drogą. 

ZASADA 10 

Bierz udział w różnego rodzaju kursach samoobrony bądź trenuj sztuki walki. Pozwoli Ci to 
nabrać pewności siebie, a także wyuczy wielu nawyków, pomocnych w przypadku zagrożeń 
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KONKURS  

 
Słuchajcie! Ogłaszamy nowy konkurs! Z fajnymi nagrodami! (a jakimi to 

dowiecie się, gdy weźmiecie udział ;) )  

Ostatni nie przypadł Wam chyba do gustu, no więc próbujemy zachęcić Was 

dalej!   

Temat konkursu: Opowiedz, jaki najlepszy numer wykręciłeś komuś (albo 

wykręcili Tobie) na 1 kwietnia!   
Opowiadania składajcie na ręce członków redakcji lub przysyłajcie na adres: 

noteboook12345@onet.pl .  

Czekamy z niecierpliwością! 

 

Targi edukacyjne 
 

W dniu 21 marca br. trzecie klasy gimnazjum wzięły udział w dniach otwartych 

organizowanych przez limanowskie licea. Najpierw uczniowie odwiedzili Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej. Zapoznali się tam z 

ofertą siedmiu liceów i techników działających na terenie powiatu 

limanowskiego, obejrzeli szkołę, poznali jej bazę dydaktyczną, następnie udali 

się do Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego. W tzw. Ekonomie mieli okazję 

wziąć udział w dniu patrona szkoły – Józefinkach. Wraz ze starszą koleżanką, 

absolwentką naszego gimnazjum, a obecnie uczennicą Zespołu Szkół nr 1 

obejrzeli szkołę, różnorodne pracownie tematyczne, a nawet wzięli udział w 

zajęciach na strzelnicy. Opiekę nad uczniami sprawowały: wychowawczyni klasy 

III A Edyta Odziomek i pani pedagog mgr Alina Górszczyk. Miejmy nadzieję, że 

dzięki wizytom w limanowskich szkołach każdy gimnazjalista z łatwością 

podejmie decyzję dotyczącą dalszej edukacji w szkole średniej. 

 

mailto:noteboook12345@onet.pl
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Sukcesy naszych kolegów z gimnazjum 
 

We wtorek w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbył się VIII 

Międzyszkolny Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej. 

                                                                    

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był „Kobiety… autorki 
wierszy, bohaterki utworów poetyckich, adresatki lirycznych wyznań”. 
 
W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z Powiatu Limanowskiego, 
którzy w ocenie komisji konkursowej wykazali się wrażliwością i umiejętnością  
interpretacji poezji tak bardzo obcej niepoetyckim czasom. 
 
Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach poezja i 
poezja śpiewana. 

W kategorii "poezja" pierwsze miejsce zajęła Dagmara Malinowska z 
Gimnazjum Nr 2 im. T. Kościuszki w Limanowej, drugie Aleksandra Bieda – 
Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Płk J. Jońca z Limanowej oraz  Sławomir 
Wierzycki – Publiczne Gimnazjum w Mordarce, trzecie miejsce zajęła 
Aleksandra Wojtas – Publiczne Gimnazjum w Mordarce. 
 
Wyróżnienia otrzymali: Joanna Biedroń – Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Płk 
J. Jońca z Limanowej i Przemysław Żurek – Gimnazjum Nr 2 im. T. Kościuszki w 
Limanowej. 
 
W kategorii "poezja śpiewana" Grand Prix otrzymały uczennice Justyna Plata – 
Publiczne Gimnazjum w Mordarce i Kinga Matląg – Gimnazjum w Laskowej. 
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