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Marcowo - kwietniowe kalendarium: 

8 marca - Dzień Kobiet 

20 marca - początek astronomicznej 

    wiosny 

25 marca - Niedziela Palmowa, 

 zmiana czasu z zimowego na letni 

29, 30, 31 marca - Wielki Czwartek,  

 Wielki Piątek, Wielka Sobota 

1 - 2 kwietnia - Wielkanc 

Co w numerze? 

 Dzień Kobiet, s. 2 

 Wielkanoc na świecie, s. 3 

 Dieta dla mózgu, s. 4 

 Nietypowe święta, s. 5 

 humor, s. 6 



Przeciętna kobieta krytykuje się średnio 36 

razy na dzień. Ale czy ma rację?  

Spójrzmy: 

Nasz smak  jest lepszy. Odczuwamy go 

silniej,  nasz nos jest lepszy niż nos męż-

czyzn. Wrażliwiej i dokładniej odczuwa za-

pachy. 

Co do wzroku – tu także wiedziemy 

prym – nasze oko odróżnia więcej od-

cieni, zatem my widzimy – indygo, turkus  

i lazuryt a mężczyzna po prostu niebieski. 

.Już jako dziewczynki wodzimy rej 

– szybciej uczymy się czytać, pisać, 

liczyć. 

 Przeciętna kobieta spędza 

blisko rok w ciągu życia  

na staniu przed szafą i myśleniu "w co ja 

się ubiorę?" 

60% kobiet nie przejdzie obojęt-

nie obok witryny z napisem: 

„PROMOCJA”, „50%”, „WYPRZEDAŻ” – to 

także pozytyw, nie ma czego ukrywać – je-

steśmy po prostu bardziej spostrzegawcze. 

Średnio, kobieta wymawia 

16000 słów dziennie (co oczy-

wiście przemawia na naszą korzyść). 

Badania dowodzą,  

że spędzamy przed sza-

fą około 16 minut każdego dnia robo-

czego oraz 14 minut w sobotni i nie-

dzielny poranek 

Żyjemy dłużej. Bardziej dbamy o zdro-

wie i przeżywamy płeć brzydką śred-

nio o 6 lat. Kobiety genetycznie są silniej-

sze niż mężczyźni. 

Wszystkim czytelniczkom 

życzymy  

mnóstwa radości,  

spełnienia  

wszystkich marzeń  

i aby każdy kolejny dzień 

był Dniem Kobiet :) 

 Często słyszymy, że kobiety  

to słaba płeć… Ale czy na pewno?  

Badania naukowe mówią zupełnie  

coś innego :) 

 Kobiecy słuch funkcjonuje sprawniej: 

lepiej słyszymy, przypadkowe melodie 

łatwiej wpadają nam w ucho, lepiej potra-

fimy je powtórzyć. 



  Niemcy i Austria 

 Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego zająca, który zo-

stawia prezenty. Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy i drobia-

zgów stanowi świetną zabawę, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponadto przyjęło 

się dekorować domy w świąteczne drzewka, na których wiesza się kolorowe jajka. Wciąż też praktykowany 

jest zwyczaj palenia ognisk i zbierania się przy nich w celu pożegnania zimy, a przywitania wiosny. 

 W Austrii z kolei warto zwrócić uwagę na świąteczne menu. Tam na wielkanocnych stołach pojawiają 

się naleśniki, ciasteczka anyżowe oraz delikatna legumina z sosem truskawkowym. 

Anglia 

 Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni 

wolnego. Z reguły czas ten wykorzystują na za-

kupy i wyjazdy za miasto. Na wyjazdy przygoto-

wuje się ogromne kosze z przysmakami. Trady-

cją już jest rozdawanie przez królową pensów. 

W Wielki Piątek królowa brytyjska obdarowuje 

ludzi specjalnie na tę okazję wybitymi moneta-

mi. W niedzielny poranek dzieci raczone są dużą 

ilością czekoladowych jajek, często z różnego 

rodzaju nadzieniem.  

Czechy 

 Czechy są krajem, w którym prze-

ważają ateiści, więc ciężko jest tu mó-

wić o tradycjach religijnych. Wielkanoc 

obchodzona jest jako pierwszy dzień 

wiosny i z tym dniem wiąże się kilka zwyczajów. W Wiel-

kim Tygodniu wielki jest tylko piątek, a kolejne dni mają 

swoje kolory. I tak poniedziałek jest niebieski, czwartek 

zielony a sobota biała. 

USA 

 Święta Wielkanocne w Stanach 

trwają tylko jeden dzień, w niedzielę. Nie 

mają także tradycji święconki ani dziele-

nia się jajkiem, ale wierzą, że jajko ugo-

towane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę 

przyniesie szczęście rodzinie. 

Włochy 

 Wielka Niedziela obchodzona jest w gro-

nie rodzinnym, gdzie najważniejszy jest uroczy-

sty obiad. Symbolem świąt jest baranek, Włosi 

nie przywiązują wagi ani do ozdabiania jajek, ani 

do święconki. Po niedzieli obfitującej w spotka-

nia rodzinne i delektowanie się przysmakami, 

wyruszają za miasto na pikniki lub trochę dalsze 

podróże na południe kraju. 

http://polki.pl/wielkanoc,drobne-prezenty-na-zajaczka,10330815,galeria.html


 Czy wiesz, że to, co jesz ma ogromne znaczenie dla wy-

dajności twojego mózgu? Ten potężny komputer zużywa 

około 20% energii wytwarzanej przez organizm. Jak 

na takie małe rozmiary, jest to całkiem spore zużycie, warto 

więc zadbać o to, aby mózg miał zawsze wszystkiego 

pod dostatkiem. 

 Zgubny wpływ na pracę mózgu mają głodówki. Nieregularne i skąpe żywienie sprawi, że będzie bolała 

cię głowa, odczujesz problemy z koncentracją i znużenie. Głód powoduje, że trudniej ci utrzymać koncentra-

cję - mózg potrzebuje paliwa. Czy istnieje zatem najlepsza dieta dla mózgu? Z pewnością tak! Stosując zdro-

wą dla umysłu dietę, nie tylko zwiększysz swoje IQ, ale także zauważysz, że nauka nowych rzeczy przycho-

dzi ci szybciej i bardziej wydajnie. Dieta dla mózgu to przede wszystkim czerpanie energii z węglowoda-

nów, białka, tłuszczu, witamin oraz związków mineralnych. Pamiętaj też o śniadaniu i regularnych posił-

kach. 

Oto 10 substancji, o których musisz pamiętać  

w zdrowej diecie dla mózgu: 

Antyoksydanty znajdziesz w:  

owocach jagodowych (truskawkach, 

     jagodach, borówkach, 

     malinach, poziomkach) 

wiśniach, 

morelach, 

arbuzach, 

owocach cytrusowych, 

brokułach, 

kalafiorze, 

natce pietruszki, 

szpinaku, 

marchwi, 

brukselce, 

cebuli. 

Tłuszcze nienasycone na lep-

sze myślenie: 

ryby (zwłaszcza morskie), 

pestki słonecznika, 

pestki dyni, 

orzechy włoskie, 

algi morskie, 

nasiona lnu. 

Magnez na nerwy: 

pełnoziarniste pieczywo, 

migdały, 

orzechy, 

suszone owoce. 

Kwas foliowy dotlenia mózg: 

szpinak, 

groch, 

fasola, 

ziarna zbóż, 

jaja. 

Woda niegazowana, najlepiej ciepła 

Mózg w większości składa się z wody. To od niej zależy 

szybkość przewodzenia impulsów nerwowych, czyli w dużym 

skrócie: myślenia. Eksperci zalecają picie ciepłej wody (nie 

przechowywanej w lodówce), co uchroni cię przed wychłodze-

niem organizmu. Pierwszymi objawami wskazującymi na nie-

dobory wody są bóle i zawroty głowy. 

Paliwo dla mózgu  

- węglowodany złożone: 

kasze, 

otręby, 

pełnoziarniste pieczywo, 

ziarna, 

niełuskany ryż, 

fasola. 

Cynk na koncentrację: 

małże, 

ostrygi, 

zarodki pszenne, 

fasola, 

migdały, 

zielony groszek, 

migdały, 

chleb pełnoziarnisty. 

Lecytyna  

na lepszą pamięć: 

jajka, 

soja,  

ryby, 

żółtka jaj, 

orzechy ziemne, 

kiełki. 



28 marca 

Dzień Żelka 

1 marca 
2 marca 

3 marca 

30 marca 

20 marca 

4 marca 

Dziś świętuje każdy, 

kto ma piegi! Warto 

się nimi szczycić, nie-

przypadkowo w tej 

elitarnej grupie są 

tacy ulubieńcy jak 

Pippi Langstrumpf czy 

Pan Kleks.  

Dzień Piegów 

Starocie to przedmio-

ty, które mają swój 

niewątpliwy urok. 

Często wiążą się z nimi 

jakieś ciekawe wspo-

mnienia i historie,  

a sam wygląd jest nie-

powtarzalny.  

Dzień Staroci 

Dzień Mistrza Gry  

Mistrz gry to po 

prostu guru pod-

czas rozgrywki  

w grach fabular-

nych. Ma pełną 

kontrolę nad 

światem gry, 

kreuje przy-

gody oraz 

postacie.  

Dzień Muffinka 

Muffinki pochodzą  

z Anglii - powstały  

na przełomie X i XI 

wieku i początkowo 

stanowiły prze-

kąski dla naj-

biedniejszych. 

Dopiero z cza-

sem zyskały 

uznanie wśród arysto-

kracji, obecnie Dzień 

Muffinka świętowany 

jest na całym świecie.  
Choć są niezdrowe i przyklejają się do zębów,  

to ze względu na smak, różnorodność kolorów  

i kształtów i tak mają rzesze fanów 

zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.  

Dzień Szczęścia 

W ten dzień warto 

rozejrzeć się do-

okoła  

– szczęście  

z pewnością 

jest gdzieś bli-

sko nas, jeśli tylko 

potrafimy je  

docenić…  

To święto obchodzo-

ne jest w dniu podpi-

sania konwencji  

o międzynarodo-

wym handlu dziki-

mi zwierzętami  

i roślinami gatun-

ków zagrożonych 

wyginięciem.  

Światowy Dzień 
Dzikiej Przyrody  



Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony  

na następny rok. 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek,  

a w drugiej mam 7 jabłek, to znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę 

pana.  

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

Rozmowa kolegów z gimnazjum: 

- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna,  

niż wszystkie dziewczyny. 

- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego? 

- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.  
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Nauczycielka pyta Jasia: 

- Czemu znowu się spóźniłeś!? 

- Przepraszam, proszę pani, myłem zęby. Ale spo-

kojnie, to nigdy się nie powtórzy!  


