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     Wszystkim Kobietom życzymy,
           aby każdy dzień
                 (nie tylko 8 marca)
                         był 
          Dniem Kobiet

   Wkrótce Dzień Kobiet -
święto ostatnio niezwykle
kontrowersyjne. Niektórzy
chcą je obchodzić, inni
wolą udawać, że takiego
święta po prostu nie ma…
Jednak my, będąc
zdecydowanie sfemi-
nizowaną redakcją, 
postanowiłyśmy przypom-
nieć o tym święcie. Mimo
wszystko miło jest dostać
choćby jednego kwiatka...

   Międzynarodowy Dzień
Kobiet został ustanowiony
w 1910 roku, jego celem
było zwrócenie uwagi na
prawa kobiet. W Polsce do
1993 roku 8 marca – Dzień
Kobiet – miał charakter
święta państwowego (tak
jak np. 1 maja!). Zniósł go
rząd Hanny Suchockiej. W
Rosji ten dzień jest nadal
wolny od pracy.
  8 marca mężczyźni

najczęściej ofiarowują 
dziewczynom kwiaty,
czekoladki, układają
piosenki. W naszej szkole
zwyczajem jest, że chłopcy
przygotowują dla koleżanek
z klasy małą
niespodziankę. Często są
to kwiaty, drobny upominek
czy słodki poczęstunek. 
                 
                         :) :) :)

         Wiosna, 
                ach to ty...

   Wiosna rozpoczyna się 21
marca.  Z nadejściem
wiosny natura się odnawia -
rośliny rozpoczynają
wegetację, zwierzęta budzą
się ze snu, a ptaki
powracają z ciepłych
krajów.
   Na stronie 3 radzimy jak
poprawić wiosenne
samopoczucie.

    W czasie ferii zimowych
w naszej szkolnej
ekopracowni odbywały się
projekcje filmów. W ramach
ekokina młodzież oglądała
filmy przyrodnicze.
 Fotorelację z przy-
rodniczych seansów
filmowych prezentujemy na
stronie 4.
Zapraszamy!

    W ekopracowni
                      - ekokino

Co jeszcze w numerze?
 · być kobietą, s. 2

 · wkrótce zmieniamy czas,  s. 2

 · nadchodzi wiosna, s. 3

 · Oscar dla "Idy", s. 4

 · stała dawka humoru, s. 4
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Być kobietą...
   Dlaczego tak trudno
zrozumieć kobietę?
To pytanie mężczyźni
stawiali sobie już od
czasów najdaw-
niejszych. Problem
ten pojawia się w
p o e z j i , muzyce,
sztuce, filmie... Aby
pomóc męskiej części
populacji, zebrałyśmy
kilka faktów doty-
czących kobiet i
wyjaśniających dla-
czego tak bardzo
różnimy się od płci
brzydkiej ...
· Kobiecy słuch
funkcjonuje sprawniej:
lepiej słyszymy,
przypadkowe melodie
łatwiej wpadają nam w
ucho, lepiej potrafimy
je powtórzyć.

· Nasz smak także
jest lepszy. Odczu-
wamy go silniej, także
nasz nos jest lepszy
niż nos mężczyzn.
Wrażliwiej i dokładniej
odczuwamy zapachy.
· Badania dowodzą, że
spędzamy przed
szafą około 16 minut
każdego dnia
roboczego oraz 14
minut w sobotni i
niedzielny poranek.
· Już jako dziewczynki
wodzimy rej –
szybciej uczymy się
czytać, pisać, liczyć.
· 60% kobiet nie
przejdzie obojętnie
obok witryny z
napisem:
PROMOCJA, 50%,
WYPRZEDAŻ

– to także pozytyw,
nie ma czego ukrywać
– jesteśmy po prostu
bardziej spostrze-
gawcze.
· Co do wzroku -
nasze oko odróżnia
więcej odcieni, zatem
my widzimy – indygo,
turkus i lazuryt a 
mężczyzna po prostu
– niebieski.
· Średnio kobieta
wymawia 16000 słów
dziennie (co oczywiś-
cie przemawia na
naszą korzyść).
· Chciałybyśmy
wydawać większe
sumy pieniędzy na
modę i urodę oraz
wymienić zawartość
swojej szafy na
ubrania zgodne z

trendami. Co dziesiąta
z nas chciałaby udać
się na sesję
fotograficzną, a 12 %
marzy o ubraniach od
największych projek-
tantów. Co trzecia
Polka nie ma czasu
na zakupy i
oczywiście chciałaby
mieć go więcej.
· Przeciętna kobieta
spędza blisko rok w
ciągu życia na staniu
przed szafą i myśleniu
"w co ja się ubiorę?"
                Paulina

   Zmiana czasu pierwszy raz została zastosowana podczas I wojny
światowej, kiedy Niemcy przesunęli wskazówki zegara o godzinę do przodu.
Wkrótce czas letni wprowadzili Brytyjczycy i Amerykanie. Obecnie zmianę
czasu stosuje się niemal we wszystkich państwach Europy.

    Zmiana czasu ma
służyć lepszemu
dostosowaniu czasu
pracy do długości dnia
i bardziej efektywnemu
wykorzystaniu światła
dziennego, na czym
korzystają zakłady
pracy, oszczędzając
energię elektryczną.
  Na letniej zmianie
czasu zyska nasz
czas wolny - będziemy
mogli dłużej cieszyć
się słońcem

(wcześniej przychodzi-
my do szkoły, ale też
wychodzimy, gdy jest
zupełnie jasno).
Niestety, zmiana
czasu zaburza nasz
rytm dnia, w efekcie
możemy się czuć
zdekoncentrowani.
  Obecnie co pół roku
wskazówki przesta-
wiają mieszkańcy
p r a w i e wszystkich
krajów na świecie (w
tym samym czasie,

a mianowicie o
godzinie 2:00 lub 3:00
swojego czasu).
   W tym roku zmiana
czasu z zimowego na
letni nastąpi w nocy z
soboty 28 marca na
niedzielę 29 marca. 
Zegarki przestawimy
z godziny 2 na
godzinę 3. Spać 
więc będziemy
godzinę krócej :(
                   Naty

Uwaga!
Wkrótce zmieniamy czas!
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„Ida” 
- polski film nagrodzony Oscarem

Wiosna, wiosna, wiosna...
    Wiosna rozpoczyna się 21 marca. Jej przyjście i odejście  wyznaczają
dwa zjawiska przyrodnicze. Jedno jest to zrównanie dnia z nocą, a drugie -
najkrótsza noc w roku. Z nadejściem wiosny natura się odnawia - rośliny
rozpoczynają wegetację, zwierzęta budzą się ze snu, a ptaki powracają z
ciepłych krajów.
     Wiosna ma również ogromny wpływ na nasze organizmy. Cieplejsze
promienie słońca powodują, że z ochotą wychodzimy na świeże powietrze,
rozpiera nas energia i chcemy efektywnie wykorzystać każdą chwilę.
Wiosna oznacza również dłuższe dni, a to z kolei pozwoli nam na wieczorne
spotkania z przyjaciółmi spędzone na spacerze, a nie przed ekranem
komputera :)
Nasze rady na wiosnę:
- spędzaj czas na świeżym powietrzu, aby dotlenić organizm,
- dużo się ruszaj - nie muszą być to od razu sporty wyczynowe, wystarczy
dłuższy spacer lub rowerowa wycieczka,
- zdrowo się odżywiaj, nie zapominaj o świeżych warzywach i owocach,
- zapewnij sobie chwilę relaksu, która skutecznie odpręży spięte mięśnie i
zmęczony umysł,
- i najważniejsze - uśmiechaj się :):):)
                                                                                          Sandał

   22 lutego bieżącego roku polski film Pawła
Pawlikowskiego zdobył Oscara, podczas
rozdania Nagród Akademii Filmowej, w kategorii
„Najlepszy film nieanglojęzyczny”. To pierwszy
Oskar dla polskiej produkcji!

Coś o Idzie…
  „Ida” nakręcona została w 2013 roku, lecz głośno
stało się o niej dopiero, gdy została nominowana
do Oscara. Film jest czarno-biały, akcja dzieje się
w latach 60. XX w.
  „Ida” opowiada historię Anny, która wychowana
została w zakonie i wkrótce sama miała zostać
zakonnicą. Lecz od swojej jedynej żyjącej krewnej
- ciotki Wandy - dowiaduje się, że tak naprawdę
jest ocaloną żydówką-Idą Lebenstein. Dwie
kobiety postanawiają dowiedzieć się czegoś
więcej o swojej przeszłości, wyruszają w tym celu
w podróż.
  W tytułową bohaterkę wcieliła się Agata
Trzebuchowska, Wandę Gruz zagrała Agata
Kulesza. W filmie wystąpili jeszcze m.in. Halina
Skoczyńska, Joanna Kulig i Paweł Burczyk.

… i Oscarach
  Oscary, czyli Nagrody Akademii Filmowej
przyznawane są co roku przez Amerykańską
Akademię Sztuki I Wiedzy Filmowej. Nagrodą jest
statuetka przedstawiająca rycerza na rolce filmu
opierającego się na mieczu. Obecnie Oskary
uznawane są za najbardziej prestiżową nagrodę
filmową.

Plakat filmu Reżyser i odtwórczynie głównych ról
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W ekopracowni - ekokino!
     W czasie ferii zimowych w naszej szkolnej
ekopracowni odbywały się seanse filmowe. W
ramach ekokina młodzież ze szkoły podstawowej
oglądała filmy przyrodnicze. Nie zapomnieliśmy
również o gimnazjalistach, którzy także mogli z
repertuaru filmowego wybrać coś dla siebie.
    Ekokino cieszyło się dużą popularnością, co
widać na załączonych zdjęciach.

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale
siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej
chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe
jedzenie! 

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie! Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce

wiedzieć pani wychowawczyni. 
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie
uzbrojony bandyta. 
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?! 
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.

Biedronka pyta stonogi: 
- Czemu nie byłaś w tym roku na lodowisku?? 
A stonoga na to: 
- Zanim założyłam łyżwy nadeszła wiosna...

Jedna jaskółka mówi do drugiej:
- Dziś będzie padał deszcz.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo ludzie się na nas patrzą.

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 
- Kto waszym zdaniem był największym
wynalazcą wszechczasów? 
- Edison - odpowiada Krzyś. 
- Czy mógłbyś to uzasadnić? 
- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać
przy świecach!

Stoi żaba wiosną na łące i rozmyśla:
- Wiosna, kwiatki, słońce… a później przylecą
bociany i to wszystko zepsują.

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła samochód... 

Biedronka, żuk i stonoga umówili się na naradę na
starym dębie.
Biedronka i żuczek przyszli punktualnie. Stonoga
spóźnia się.
Minęły już dwie godziny. Biedronka
zdenerwowana chce już iść do domu.
Otwiera drzwi, a tu stonoga.
- Gdzie się podziewałaś?! - pyta żuk.
- Nad drzwiami jest napisane, aby wytrzeć nogi...
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