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Co w szkole piszczy… 

☺ Mamy Mistrzostwo Po-
wiatu w tenisie stołowym 

☺ Szóstoklasiści pisali 
kolejny próbny spraw-
dzian 

☺ Za kilka dni wywiadówka 
(18 marca) 

W tym numerze: 

Prezent na Dzień 
Kobiet. 

2 

Idzie wiosna. 2 

Dzień wagarowicza. 2 

Wiosenne wierszyki. 2 

Co mówią kwiaty. 3 

Na co warto pójść do 
kina. 

3 

Ze sportu. 3 

Co mówią gwiazdy. 4 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, święto to było obchodzone pierwszy raz  w roku 1911. 

Ustanowiono je dla upamiętnienia  walki o prawa  wyborcze i lepsze warunki pracy. W roku 
1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje 
prawa. Właściciel fabryki zamknął kobiety— próbując nie dopuścić do większego rozgłosu  
akcji. Niestety nagle wybuchł poŜar, w którym zginęło 128 kobiet. W Polsce święto to było 
obchodzone w czasach PRL— u. Kobiety dostawały wtedy zwyczajowo— goździki i rajstopy. 
Obecnie w  krajach w których obchodzi się to święto często odbywają się manifestacje 
feministyczne. W Polsce  dzień  przestał być centralnie obchodzony w 1993 r.  Mimo nie-
zbyt pozytywnej sławy tego dnia— warto go uczcić. KaŜda okazja jest dobra do tego aby 
lubianej przez siebie osobie okazać, Ŝe się o niej myśli i pamięta.                              Denti        

                 Dzień Kobiet  

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone jako wyraz szacunku dla ofiar walki o rów-
nouprawnienie kobiet. Ustanowiony został w 1975 roku. Początki Międzynarodowego  

Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze 
obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. 

19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień 
Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. 
Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania sta-
nowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodo-
wych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. 25 
marca tego samego roku wiele pracujących kobiet, głównie 
imigrantek z Włoch i śydówek zginęło w wyniku poŜaru w po-
Ŝarze fabryki Triangle Shirtwaist.                    Łukasz                                                                                        

śyczenia na Dzień Kobiet  

W dniu Twojego święta duŜo 
zdrówka i miłości, moc uśmie-
chu i słodkości, mało smutku 
oraz łez, pełni szczęścia jeśli 
chcesz. 

Przygotowała Klaudia R. 

Ty obchodzisz święto swoje, 

Ja na warcie musze stać. 

I Ŝyczenia na tę chwilę, 

Tylko stąd Ci muszę słać. 
Wiosenny humorek 4 
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świecach, pójść do kina na jakiś faj-
ny film, kota, cienie do oczu, krem, 
spinki, bluzkę, Simsy, laurkę ,a jedna 
nauczycielka chciała, Ŝeby dzieci były 
grzeczne. Najbardziej mi się spodo-
bało jak dziewczynka z zerówki 
chciała dostać chłopaka. Teraz chłop-
cy wiecie co dziewczyny chcą dostać 
na Dzień kobiet. 

                                       Kinia 

Chodziłam po szkole i 
pytałam dziewcząt co 
chciały by dostać na 
dzień kobiet i taki jest 

wynik moich badań: najwięcej odpo-
wiedzi było takich „Chciałabym do-
stać kwiaty, czekoladki, Misia”, ale 
równieŜ trafiały się takie odpowie-
dzi, Ŝe na Dzień Kobiet chciała bym 
dostać perfumy, buziaka od chłopa-
ka, ksiąŜkę, miłe słowa, kolacja przy 

    Jaki prezent na Dzień Kobiet? 

Nareszcie spadnie ilość chorób, ale 
pamiętajmy, Ŝe nie wolno nam jesz-
cze lekcewaŜyć zimna. Najlepszą 
radą  jest ubierać się na cebulkę. 
Dbajcie o zdrowie, a nie będziecie 
chorować!                      

Przygotował: Sebix 

 

Pierwszy dzień wiosny juŜ  

21 marca!!! 

Wiosna jedna z czterech podsta-
wowych pór roku w przyrodzie , w 
strefie klimatu umiarkowanego. 
Charakteryzuje się umiarkowanymi 
temperaturami powietrza z rosnącą 
średnią dobową oraz umiarkowaną 
ilością opadu atmosferycznego. 
Świat roślin i zwierząt przechodzi 
okres budzenia się do Ŝycia, a na-
stępnie rozpoczyna się pierwsza 
faza okresu rozmnaŜania czyli  

                        Idzie wiosna!!! 

dobieranie partnerów u zwierząt, a u 
roślin kwitnienie zawiązywanie zaląŜ-
ków. Wiosna atmosferyczna rozpo-
czyna się w momencie równonocy 
wiosennej i trwa do momentu przesi-
lenia letniego, co w przybliŜeniu 
oznacza na półkuli północnej okres 
pomiędzy 21 marca a 22 czerwca 
(czasami daty te wypadają dzień 
wcześniej lub dzień później, a w roku 
przestępnym mogą być dodatkowo 
cofnięte o jeden dzień. 

 Na wiosnę będziemy topić marzannę. 

Jak kaŜdy z was  wie 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny, ale teŜ  dzień wagarowicza. Według tradycji 
uczniowie w tym dniu idą na wagary. Dzień Wagarowicza – międzynarodowy dzień sprzeciwu wobec edukacji, 
dawniej pierwszy dzień wiosny. Ptaszki śpiewają, kwiatki przebijają się przez śnieg, a w słońcu tańczą kolorki.  
Przygotował: Piter                                                                                                                                                                                                                                              

Dzień wagarowicza  

Pada ciepły deszczyk, 
Miłe grzeje słonko,  
Ale jeszcze nocą  
Zimno jest jabłonkom.  
JuŜ nad rowem rośnie  
Trawa niby szczotka,  
A pod płotem pierwsza  
Zakwitła stokrotka.  
Idzie wiosna, idzie,  
Widać ją z daleka  
A w mieście i na wsi  
KaŜdy na nią czeka.  

Wyszedł spod ziemi krokus,  
jak promyk słońca z obłoku.  
Rozejrzał się wkoło  
I rzekł wesoło:  
- Jak tylko trochę podrosnę,  
zrobię prawdziwą wiosnę!  

Miesiąc marzec tak się maŜe 
 jak niegrzeczne dzieci. 
 To kroplami deszczu kapie 
 to znów słońcem świeci. 
 Wiatr swawolnik, czasem jeszcze 
 garścią śniegu rzuci, ale wszyscy 
dobrze wiedzą, Ŝe zima nie wróci! 

Wiosenne wierszyki  
Raz śnieg pada, a raz deszczyk.  
Na jeziorze lód juŜ trzeszczy.  
Błękit nieba lśni w kałuŜy,  
bałwan w słońcu oczy mruŜy.  

- Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek.  
- To nie dzwonek, to skowronek!  

 
Przygotowała Nika :) 

 



Rok szkolny 2008/09 numer 6 Str. 3 

                                                                                                                                                

RóŜa biała– jesteś warta mojej miło-
ści.  
Bez - ofiaruję Ci swoją szczerą 
przyjaźń.  
Bratek - myślę o Tobie i czekam na 
jakiś gest. 
Chaber - jestem zbyt nieśmiały by 
się do Ciebie zbliŜyć.  

Chryzantema biała - stara miłość nie 
rdzewieje.  
Chryzantema Ŝółta - juŜ Ci nie wie-
rzę.  
Dalia - dlaczego mnie odtrącasz?  
Fiołek - oznaka skrom-
ności. 
Frezja - uznanie i ra-
dość.  

Co mówią kwiaty?? 
Hiacynt - Ŝyję dla Ciebie, ale jak mnie 
odtrącisz nie będę cierpieć. 
Irys - uwierz mi proszę.  
RóŜa czerwona– kocham cię  

najbardziej na świecie  
Jaśmin - czy zechcesz być kiedyś mo-
ja naprawdę? 
Jemioła - pokonam wszelkie trudności, 
Ŝeby Cię zdobyć! 
Kaczeniec - tak mi smutno bez Ciebie. 
Kaktus - ostrzeŜenie. 

Kalina - pocałuj mnie wreszcie. 
Koniczyna - moŜe z innym będzie Ci 
lepiej?  
 

Krokus - oznaka radości.  

Lewkonia - jeśli mnie nie chcesz, 
powiedz mi o tym.  
Lilia - mam powaŜne zamiary.  
RóŜa Ŝółta– odwzajemnij moją  

miłość. 
Mak - puść w niepamięć  

nieporozumienia.  

Malwa - oboje potrzebujemy  

spokoju. 
Margerytka - Ty jesteś  

najpiękniejsza.  
Mieczyk - będę o 
Ciebie walczyć.  

1.Władcy much 13-02-09r 

Bohaterowie najniegrzeczniejszej polskiej animacji "Włatcy Móch" doczekali się pełnometraŜowego filmu kinowego. 
Klasa II B jako zadanie domowe otrzymuje do napisania wypracowanie pod tytułem: “Kim zostanę, gdy dorosnę”. Anu-
siak, Konieczko, Maślana i Czesio cały wieczór spędzają więc na przelewaniu na papier swych marzeń. Następnego dnia 
rano, dumnie niosąc swe wypracowania, przechodzą obok przybytku Wróźki Jowity. Jest to doskonały sposób by 
sprawdzić, czy ich marzenia się spełnią. 

2. Hotel dla psów 20-02-09r 

 To historia rodzeństwa Andi i Bruce'a, które nie dostając zgody na posiadanie psa mimo to chcą go zatrzymać. Po-
stanawiają zorganizować nowy dom dla Fridey'a w opuszczonym hotelu. Jednak nie zamieszka tam tylko ich psi przy-
jaciel, ale wiele innych psów. Dzieci za wszelką cenę nie chcą pozwolić, aby ktokolwiek dowiedział się o ich tajemnicy 

3. Kochaj i tańcz  06-03-09r 

„Kochaj i tańcz” to opowieść o tym, Ŝe trzeba iść za głosem serca, Ŝeby odnaleźć szczęście, i Ŝe taniec potrafi być 
najpiękniejszym wyrazem miłości.                                                                                                                   Julcia 

Ze sportu — chłopak z Marcovii legionistą. 

Piotr Rocki pseudonim: "Rocky" (ur. 11 stycznia 1974 w Warszawie) - polski piłkarz grają-
cy na pozycji pomocnika oraz napastnika. Od 30.05.2008r. zawodnik Legii Warszawa. 
Wcześniej grał w Polonezie Warszawa, MTS Marcovii Marki, Polonii Warszawa, Hetmanie 
Zamość, Górniku Zabrze, Odrze Wodzisław Śląski i ostatnio w Dyskobolii Grodzisk Wiel-
kopolski. W Odrze rozegrał 75 spotkań i strzelił 18 bramek, stając się ulubieńcem kibi-
ców. Przed sezonem 2008/2009 przyszedł do Legii Warszawa. W drugim spotkaniu dla 
stołecznego zespołu 20 lipca 2008 Rocki został bohaterem finału Super pucharu Polski – w 
87 minucie spotkania zdobył bramkę na 2:1 w meczu z Wisłą Kraków, przypieczętowując 
tym samym zdobycie trofeum przez Legię.                      

 KWA$U 



Wiosenny humorek :)    

Przychodzi baba do lekarza z 
Ŝabą na głowie. 

Doktor się pyta: 

- Co pani dolega? 

Ŝaba odpowiada: 

- Coś mi się do tyłka przykleiło. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pan kupił dwa psy, jednego na-
zwał kultura, drugiego zamknij 
się. 

Kulturę zostawia na dworze, a 
zamknij się wprowadza do skle-
pu. 

Pani się pyta: 

- Jak się pies nazywa? 

- Zamknij się. 

- A gdzie pańska kultura? 

- Na dworze. 

Jasiu czeka z mamą na samolot. 

Jasiu: 

- mamo muszę siku. 

Mama na to: 

- nie, bo zaraz przyleci samolot. 

Po jakimś czasie: 

- mamo leci! 

- gdzie?! 

- po nogawkach …………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mama się pyta Jasia: 
- Jasiu dlaczego płaczesz? 

- bo mi się śniło, Ŝe szkoła się 
pali. 

- Jasiu, nie płacz to tylko sen 

- No i dlatego płaczę. 

 

Tata zabrał swojego psotnego 
synka do zoo. Kiedy podeszli 
blisko klatki z tygrysami, tata 
powiedział: 

- nie podchodź juŜ bliŜej. 

- Ojej, tato, przecieŜ nic im 
nie zrobię 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Tatusiu, czy ocean spokojny 
jest spokojny? 

- Nie stać cię, synu, na mą-
drzejsze pytanie? 

- Stać! Od kiedy morze mar-
twe stało się martwe? 

Przygotowała Paula (: 

                Baran 

W tym miesiącu moŜesz pozwolić 
sobie na odrobinę szaleństwa. Po 
prostu baw się kaŜdą chwilą swoje-
go Ŝycia, ciesz się.  
 
                    Byk 

Przyda Ci się w tym miesiącu czas 
na oddalenie się od wszystkich, na 
znalezienie duŜej przestrzeni cza-
sowej dla siebie… 

                    Bliźnięta 
Ten miesiąc przyniesie Ci wiele 
zrozumienia. Zaczniesz lepiej rozu-
mieć otaczający Cię świat i ludzi.  

                      Rak 

W tym miesiącu będziesz miał szansę 
na uzdrowienie zarówno fizyczne, jak 
i duchowe. RównieŜ masz okazję do 
uzdrowienia innych. 

                       Lew 
MoŜesz na nowo stać się dzieckiem i 
zacząć odkrywać świat. Będziesz miał 
do tego wiele okazji. Niewinność, czy-
stość… 

                Strzelec 

W tym miesiącu zajdzie w Tobie waŜ-
na przemiana, coś się w Tobie odro-
dzi. Przyda się duŜo cierpliwości. Pa-
miętaj,  

                        Wodnik 

W tym miesiącu będziesz miał szansę 
dostrzec ile nie swoich spraw bie-
rzesz na swoje barki. Pamiętaj, Ŝe 
moŜna pomagać komuś, ale pomyśl 
teŜ o sobie. 

                      KozioroŜec 
To miesiąc, dzięki któremu będziesz 
miał szansę wyjrzeć poza swoje ilu-
zje, np. zdanie, które wyrobiłeś sobie 
na temat kogoś… 

                     Skorpion 

Ten miesiąc, to dla Ciebie czas trud-
nych decyzji. Będziesz stawał przed 
wieloma kwestiami, z których po-
czątkowo moŜesz nie widzieć… 

Przygotował Michał 

               Co mówią gwiazdy czyli horoskop 


