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PRIMA APRILIS – ŚWIĘTO ŻARTÓW I UŚMIECHU  

 

Prima Aprilis - (Nie)poważne Święto 

Prima aprilis w języku łacińskim oznacza datę -  1 kwietnia. Jest to dzień 

robienia żartów, celowego wprowadzania w błąd rodziny, znajomych. W tym 

dniu również w mediach pojawiają się różne nieprawdziwe, żartobliwe 

informacje. W krajach anglojęzycznych dzień ten nazywany jest Dniem Głupca 

(ang. Fool's Day).  

redakcja 

........................................................................................................................................ ............... 

 

2 kwietnia przypada rocznica śmierci papieża  Polaka – Jana Pawła II. 
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Opracował   Marcin Wójcik z klasy 2 a   
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2 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

 
     Książka dostarcza wiedzy o świecie, systematyzuje i uczy myślenia. Czytanie 

książek ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka, zasób słownictwa, 

sprawność językową w ogóle. Książka umożliwia poznawanie świata. Pomaga 

w kształtowaniu nowych wyobrażeń i pojęć, przekazuje wiedzę o świecie i 

ludziach. Dzięki książkom dzieci uczą się rozumieć znaczenie nazw. Czytanie 

na głos sprawia również, iż osłuchując się z tekstem dzieci przyswajają sobie 

różne zwroty i określenia oraz potrafią właściwie stosować je w mowie.  

Książka porządkuje wiedzę, jest drogą do poznania, otaczającego dziecko, 

środowiska przyrodniczego i społecznego. Przybliża również czytelnikowi 

cechy środowiska, w którym na co dzień nie przebywa lub styka się z nim 

sporadycznie.  

Poprzez czytanie książki dokonuje się też rozwój emocjonalny i intelektualny. 

Śledzenie fabuły i wiązanie ze sobą wydarzeń kształci myślenie przyczynowo-

skutkowe. 

 Książka wpływa także na rozwój zainteresowań, pomaga zrozumieć drugiego 

człowieka, odnaleźć się w trudnej sytuacji, pocieszyć. Obcowanie z literaturą 

uczy wrażliwości. Czytanie dobrej książki może być dla nas tak cenne, jak 

rozmowa z najlepszym przyjacielem.  

 
Wśród uczniów naszej szkoły została przeprowadzona sonda dotycząca ich 

zdania na temat książek. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 

warto czytać książki? 

A oto wybrane odpowiedzi: 

- Bo można się z nich wiele dowiedzieć. (Borys, 1a) 

- Ponieważ można się z nich uczyć. (Michalina, 1d) 

- Dlatego, że książki są bardzo ciekawe. (Ala, 1f) 

- Z książek możemy chłonąć wiedzę. (Oskar, 3d) 
Sondę przeprowadził  Marcin Wójcik z klasy 2a 

 

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA 

 

1. Maja Gzylewska z klasy 1f  swoim rówieśnikom poleca książkę  

     pt. „Początek przyjaźni” napisaną przez Marylin Easton. 

-Książka opisuje historię przyjaźni pięciu dziewczynek, które połączył niesforny 

szczeniaczek. Najbardziej podoba mi się postać cioci, która pozwoliła jednej z 

bohaterek zatrzymać pieska. Książka ta jest mi szczególnie bliska, ponieważ ja 

także chciałabym mieć swoje zwierzątko. 

 

2. Propozycja Mileny Mikulińskiej, to książka pt. „Filomena”, którą napisali 

Quittene Simone i Laurent Richard.  
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-Książka opisuje historię dziewczynki o imieniu Filomena, dla której rodzice nie 

mieli czasu. Książkę tę lubię najbardziej dlatego, że podoba mi się Filomena, 

która tak bardzo chciałaby spędzać czas z rodzicami. 

 

3. Nadia Świetlak na wiosenne popołudnia poleca podróż do tajemniczych 

zakątków Słupska ukazanych w „Baśniach regionu słupskiego” autorstwa 

Jolanty Nitkowskiej – Węglarz. 

-Baśnie te różnią się od tych, które do tej pory czytałam. Zakończenia są tu 

zaskakujące, czasami nie są wesołe, ale nie są też smutne. Najbardziej podoba 

mi się pierwsza baśń pt. „Czerwone trzewiki zaklętej kasztelanki”. Myślałam, że 

w pierwszej baśni żołnierz dotrzyma obietnicy, a jednak tak się nie stało. 

 

Czekamy na kolejne propozycje. Przecież warto obchodzić Dzień Książki 

codziennie! 
redakcja 

……………………………………………………………………………… 
 

 

CZEKOLADOMANIA 

     Smak czekolady wszyscy znają i kochają. 12 kwietnia wszystkie czekolady świata, te 

gorzkie, mleczne, nadziewane, z bakaliami a także białe obchodzą swoje święto. Tego 

dnia przypada Dzień Czekolady. Mmmniam. 

A oto kilka ciekawostek o czekoladzie: 

● historia kakao I czekolady sięga niemal 4 tysięcy lat, 

● kiedy czekolada została sprowadzona na kontynent europejski była traktowana jako 

lekarstwo, a dopiero później zyskała miano przysmaku, 
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● początkowo napój czekoladowy był gorzki, dopiero zakonnice z Meksyku 

rozpowszechniły picie czekolady z dodatkiem miodu, cynamony i cukru, 

● czekolada jest dzisiaj tak popularna, że istnieją muzea czekolady, w których 

podziwiać można dawne naczynia do podawania tego pysznego produktu, 

●  kakao i czekolada są ważnym źródłem energii, są one uznawane za 

najwartościowszych roślinnych dostawców energii, dlatego sportowcy mogą sobie 

pozwolić na spożywanie czekolady po intensywnym treningu, 

●  kakao i czekolada zawierają mnóstwo minerałów: miedź, magnez, żelazo, fosfor, 

wapno, 

● pierwsze pralinki wymyślił  kucharz króla Ludwika XIV, który nosił nazwisko Pralin, 

● pierwszym Europejczykiem, któremu dane było spróbować czekolady, był Krzysztof 

Kolumb ok. 1502 r., 

● czekolada poprawia nastrój i osłabia stres, 

● głównym składnikiem czekolady jest kakao, czyli nasiona z owoców kakaowca. 
redakcja 

 

 

SZEŚCIOLATKI W  SZKOLE 
Nasz redaktor postanowił sprawdzić, jak  uczniom najmłodszym podoba się w naszej szkole. 

Przeprowadził krótką rozmowę z uczennicą klasy 1. 

Redaktor:  Jak masz na imię? 

Uczennica: Marta 

R.:  Do której klasy chodzisz? 

U: Chodzę do klasy 1 h. 

R: Czy zaprzyjaźniłaś się z kimś w tej szkole? 

U: Tak, mam tu dużo koleżanek i kolegów. 

R: Czy lubisz osobę, z którą siedzisz w ławce? 

U: Tak, w ławce siedzę z kolegą, który ma na imię Mateusz. Bardzo go lubię. 

R: Co w szkole lubisz robić najbardziej? 

U: Najbardziej lubię rysować na zajęciach plastyki. Lubię także język polski. 

R: Jakie są twoje zainteresowania? 

U: Przede wszystkim lubię pisać!  

R: Co podoba ci się w naszej szkole? 

U: Najbardziej podoba mi się duża i kolorowa świetlica. Lubię tu spędzać czas. 

R: Co byś zmieniła w szkole? 

U: Chciałabym, żeby był tu basen. 

R: Dziękuję za wywiad. Do zobaczenia! 

 
Wywiad przeprowadził Marcin Wójcik z klasy 2 a  
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Spotkanie z poezją 
 

W tym numerze tematem przewodnim jest WIOSNA! 

 

Powitanie wiosny 
Leci pliszka 

spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

 

Poszły rzeki w 

świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 

Konopnicka Maria 

 

Bożena Forma „Wiosna” 

 

Kiedy zima odchodzi, 

słońce mocniej przygrzewa. 

Śpiewają ptaki wesoło, 
widać pąki na drzewach. 

Powiewa ciepły wietrzyk, 

o wiośnie opowiada. 

Tańczą chmurki na niebie, 

rośnie zielona trawa 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/konopnicka-maria/
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„Pracowita Pani Wiosna” Urszula Piotrowska 

 

Jak co roku pani wiosna 

znów się wzięła za porządki 

i w ogrodzie wygrabiła 

ścieżki i grządki. 

 

Wysprzątała cały domek 

od piwnicy aż po stryszek 

więc chwaliły ją sąsiadki 

miło to słyszeć. 

 

Naprawiła ptasie gniazda, 

zbudowała kilka nowych 

i kazała je przewietrzyć  

rankiem wiatrowi. 

 

Potem w lesie i na łące 

rozsiewała świeżą zieleń, 

bo z zielenią daję słowo 

zawsze weselej. 

 

 

 
Wyboru wierszy dokonała Maja Gzylewska z klasy 1 f 
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22 kwietnia obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 

 
Co warto wiedzieć o Ziemi? 
-70 % powierzchni Ziemi pokrywa woda. Na pozostałych 30 % 

powierzchni występują góry, wulkany, pustynie, równiny i doliny, 

- Ziemię zamieszkuje ponad 7 miliardów ludzi, 

- Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, 

-Ziemia krąży wokół słońca oraz wokół własnej osi, 

- dzięki temu, że oś naszej planety  jest pochylona, mamy pory roku. 
 

 

W związku z obchodami Dnia Ziemi dużo mówi się o recyklingu. Jest 

to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu 

zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne ich wykorzystanie. 

Warto zastanowić się, co ciekawego możemy wykonać z pustych 

butelek plastikowych czy puszek. A oto przykład „kreatywnego 

recyklingu”. 

 

Tego dnia 

organizowane są akcje 

oraz imprezy 

ekologiczne mające na 

celu uświadomienie 

ludziom, jak ważne jest 

dbanie o NASZĄ 

PLANETĘ ! 
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Ciekawostka: KOSMICZNE ŚMIECI 

Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego dotyczą nie tylko 

powierzchni Ziemi i atmosfery, ale również przestrzeni kosmicznej. 

Te śmieci, to różnego rodzaju pozostałości po starych satelitach, 

rakietach krążących po orbicie ziemskiej. Jest ich ponad 700 tysięcy.  

 
Opracował wspólnie z redakcją Igor Krzeszowski   z klasy 2 f 
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ZRÓB TO SAM! 

 
PIĘKNE 

WIOSENNE 

KWIATY 
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Dzwoni uczeń do  nauczyciela o trzeciej nad ranem i pyta: 
- Proszę pana, co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!!  - odpowiada nauczyciel. 
- No właśnie, a ja przez pana się uczę!!!   

 


