NR 2 (kwiecień)

Teatr Animacji
18 marca pojechaliśmy do Teatru
Animacji, by obejrzeć spektakl pod
tytułem „Pan Kuleczka”. Było bardzo
ciekawie!
Sala pełna dzieci w różnym wieku,
reagowała podobnie - okrzykami
zachwytu,
śmiechem,
radością. Każdy mógł się poczuć częścią
tego niezwykłego spektaklu. Aktorzy
śpiewali, recytowali, tańczyli.
„Było bardzo fajnie, wesoło. Bardzo mi się
podobało!”.
Martyna Dobrzyńska

Wiosnę przywitaliśmy
konkursem
recytatorskim
21 marca z okazji pierwszego
Dnia Wiosny odbył się w
naszej
szkole
konkurs
recytatorski,
który
przygotowała
pani
Ewa
Narębska.
Po powitaniu i otwarciu konkursu, zostało wybrane jury,
które miało ocenić wykonawców. Nastąpiła prezentacja
wierszy uczniów - przedstawili się gimnazjaliści i dzieci ze
szkoły podstawowej. Recytowali pięknie! Usłyszeliśmy m.in.
„Słowika” Władysława Broniewskiego, „Na straganie” Jana
Brzechwy, „Pierwiosnek” Wandy Chotomskiej, „Pan Hilary”
Juliana Tuwima.
Po obradach sędziów, okazało się, że wygraliśmy wszyscy!
Dostaliśmy dyplomy, małe co nieco i książkę.
Kasia Weber
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Nota redakcyjna

Zaczynamy rekolekcje, czas by
zastanowić się na sobą i swoim
życiem. Przeżyjmy ten czas,
rozmyślając i modląc się o mądrość.
Dla wszystkich razem i każdego
z osobna☺
Ten numer Oczka jest dość krótki.
Opisuje nasze wyjście do teatru
i konkurs recytatorski, ale przecież
można w nim znaleźć wiele
stałych, ciekawych rubryk.
Od poprzedniego numeru tworzymy
nowy cykl :Kuchcikowo.
Kącik Marcina Gałęckiego, naszego
Asystenta Prasowego.
Czytajcie, podrzucajcie nowe,
ciekawe przepisy.
Są łamigłówki dla mądrej główki,
Duszek przedstawia i Kącik
ciekawostek – Kasi Weber, naszego
drugiego Asystenta ☺

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy
w Waszych sercach,
rodzinach i domach
zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja
odradzającego się życia.
Redakcja
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc kwiecień – maj, na rok szkolny
2013/2014

Wiosenna przerwa świąteczna
– 17 kwietnia do 22 kwietnia.
Majowa przerwa 1 – 4 maja 2014 roku.
23, 24, 25 kwietnia – EGZAMIN GIMNAZJALNY!
Wojtkowi i Kasi życzymy miłego pisania!

ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły ……………….
Śpiewa …………………. nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.
Ktoś na niebie ……….. wypasa, hej
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
puszcza wiosną pierwsze pędy , już.
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
I na spacer poszedł sobie sam.
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
By …………………….. wiosną w głowie mieć.
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty

Jaka to piosenka? Przez kogo zaśpiewana?
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Z serii Duszek przedstawia...
Pierwiośnie czyli wczesna wiosna
– jak przyroda budzi się do życia?
Pierwsza połowa kwietnia to okres,
w którym świat zwierząt i roślin wchodzi
w kolejny okres fenologiczny, zwany
pierwiośniem. Pory fenologiczne nie są
wyznaczane przez daty w kalendarzu
jak np. początki miesięcy czy święta.
Terminy te wyznaczane są przez biotop
czyli środowisko przyrodnicze. Świat
roślin i zwierząt budzi się do życia
w swoim właściwym porządku.
Po stosunkowo ciepłym przedwiośniu,
kiedy w ogrodach i parkach zakwitały
pierwsze
śnieżynki:
przebiśnieg
i szafrany zwane krokusami, przychodzi
czas na pierwiośnie, porę, kiedy na
oczach nawet mało wprawnego
obserwatora pojawiają się zauważalne
zmiany. Wczesna wiosna to przede
wszystkim dłuższe okresy z wyższą
temperaturą,
często
jednak
przeplecione
są one chłodem,
przymrozkami i opadami śniegu.
Podobnie jak
poprzednią
porę
pierwiośnie charakteryzuje kwitnienie
drzew, które poprzedza pojawianie się
liści leszczyny, olchy, wierzby, czy
topoli.
Kwiecień to miesiąc, w którym bardzo
szybko przybywa dnia. Pierwszego
kwietnia długość dnia wynosi blisko 13
godzin. W ostatnim dniu dzień trwa
niemal 15 godzin. Z początkiem kwietnia
znikają zwykle z pól resztki śniegu.
Miesiąc ten jest na ogół chłodny, jeśli
nawet w ciągu dnia jest ciepło, noce,
poranki i wieczory są zimne, bardzo
często występują przymrozki. Średnia
temperatura miesiąca waha się
w granicach 4,2 st C do 8,4 st C.
Jak już wskazuje sama nazwa, kwiecień
jest miesiącem kwitnienia. Rzeczywiście
w kwietniu a szczególnie w jego drugiej
połowie rozkwitają liczne drzewa
i krzewy jak np. brzoza, jodła, klon,
grab, tarnina i wiele innych.
Jak już wskazuje sama nazwa, kwiecień
jest miesiącem kwitnienia. Rzeczywiście
w kwietniu a szczególnie w jego drugiej
połowie rozkwitają liczne drzewa
i krzewy jak np. brzoza, jodła, klon i
wiele innych.
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Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, że…
Przysłowia wiosenne:
•

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

•

Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

•

Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.

•
•

Na marzec narzeka każdy starzec.
W marcu jak w garncu.

•
•

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w
komorze.

•
•

Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.
Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się
zapowiadają.

•
•
•

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień, gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.
Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.

•
•
•
•
•
•

Pogody kwietniowe - słoty majowe.
W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna
zwykle bywa.
W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku.

•
•
•

Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata.
http://uroczystosci.wieszjak.polki.pl/biesiadne-madrosci/225717,Przyslowiawiosenne.html
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Z serii Duszek przedstawia...
C.D.
W lasach liściastych zakwitają liczne
wczesnowiosenne byliny, jak fiołek,
zawilec.
W świecie zwierzęcym zachodzi
w kwietniu wiele ciekawych zjawisk.
Większość zwierząt zakończyła już sen
zimowy. Jelenie i sarny zmieniają „strój”
zimowy na letni. Przyleciało wiele
ptaków zimujących na południu
i w Europie zachodniej. W kwietniu
wracają bociany, jaskółki, wilgi. Liczne
ptaki składają w kwietniu jajka. Zjawiają
się również motyle: cytrynek listkowiec,
rusałka pokrzywnik. Pojawiają się
pierwsze biedronki. Pod koniec kwietnia
przylatują słowiki rdzawe, prędzej, bo
jest u nas słowik szary. Na początku
kwietnia zjawiają się nasze krukowate:
gawrony, kawki, wrony. W połowie
kwietnia przylatują pierwsze jaskółki.
Wokół domu w kwietniu przekwitają już
krokusy i przebiśniegi. Zakwitają
różnokolorowe bratki. Kwitną drzewa
owocowe czereśnie, wiśnie, morele
i brzoskwinie. Na trawnikach kwitną
białe stokrotki i żółte mniszki.
Rolnicy energicznie sieją zboża jare,
kukurydzę i buraki, pod koniec kwietnia
sadzi się ziemniaki w tym czasie
pojawiają się pierwsze szkodniki.
W lasach pod koniec kwietnia pojawiają
się kwiaty buku, dębu szypułkowego.
Kwitnie modrzew europejski, borówka
czernica. Rójkę, czyli lot godowy
zaczyna kornik drukarz, osnuja
gwiaździsta, borecznik sosnowiec –
niezwykle groźne szkodniki drzew.
W końcu miesiąca pojawiają się młode
kuny, dziki i wilki, lisy maja 4-6 młodych.
Pierwiośnie trwa mniej więcej do
pierwszej połowy maja. W tym okresie
pierwiośnie przechodzi w kolejną porę
fenologiczną zwaną pełnią wiosny,
pojawiają się wtedy kwiaty na drzewach,
które w pierwszej fazie wegetacji
wytwarzają liście np. kasztanowiec,
jarzębina.
Redaktor: Dawid Szymczak
http://www.pogody.pl/go.live.php/PLH3/aktualnosci/6535/pierwiosnie-czyliwczesna-wiosna
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Kuchcikowo
TORTILLA Z KURCZAKIEM I JOGURTEM QUESADILLAS
Danie wprawdzie bardzo znane
i szybkie w przygotowaniu,
a w dni tak zabiegane jak dzisiaj
to idealny pomysł na szybką
przekąskę, lunch lub kolację.

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jedna cała pierś z kurczaka
6 placków tortilli
100 ml oliwy
2 papryki czerwona i żółta (dla odważnych 1 mała ostra
papryczka )
2 ząbki czosnku
przyprawa meksykańska
sól,pieprz
300 g sera goudy startego na tarce
fasola czerwona w puszce w ostrym sosie
DODATKOWO:

•
•
•
•

jogurt naturalny 200 g
natka pietruszki
sok z 1/2 cytryny
szczypiorek
PRZYGOTOWANIE:

Na rozgrzanej oliwie pieczemy pokrojonego w kostkę kurczaka,
doprawiamy solą, pieprzem i przyprawą meksykańską. Do
podpieczonego mięsa dodajemy pokrojone papryki, czosnek i wszystko
mieszamy.
Chwilę
smażymy,
przekładamy
do
miski.
Na placki tortilli układamy ser, mięso z papryką, fasolę, ponownie
posypujemy serem i przykrywamy plackiem tortillą. Przekładamy na
nagrzaną patelnię i podgrzewamy z jednej strony, ostrożnie
przekładamy łopatką na drugą stronę, podgrzewamy do momentu
rozpuszczenia się sera. To samo robimy z pozostałymi plackami tortilli.
Gotowe
placki
kroimy
na
trójkąty.
Podajemy z jogurtem wymieszanym z sokiem z cytryny i szczypiorkiem.
Smacznego:)
http://mariola1975.blogspot.com/2013/05/tortilla-z-kurczakiem-i-jogurtem.html
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